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Förord 

Den här rapporten lyfter fram offentlig konst som en del av det moderna 
kulturarvet. Konsten visar vilka ambitioner som funnits med att till

godose människors behov av konstupplevelser i sin vardag, liksom viljan att 
utbilda allmänheten i vad som är god konst. Den offentliga konsten är också 
en tydlig markör för vilka ideal som har rått under olika tidsperioder. I de 
flesta städer i Sverige är också offentliga konstverk en viktig del av kultur
miljön. Rapporten ger ett värdefullt bidrag till att utveckla förvaltningen av 
den offentliga konsten, ett område som länge varit bortglömt. Råd och stöd 
för hur konst i offentlig miljö ska tas om hand är viktiga förutsättningar för 
bevarande. 

Författarna till rapporten fäster vår uppmärksamhet på att konstens utsatta 
placering och allmänna tillgänglighet gör att behovet av vård och underhåll 
är extra stort för att den offentliga konsten ska kunna bevaras och upplevas. 
Ofta har viljan att visa och förmedla konst varit större än viljan att förvalta 
den. Resultatet har blivit att många konstverk under årens lopp har kommit 
till skada. Att utveckla riktlinjer för förvaltning av offentlig konst är ett vik
tigt bidrag till kulturmiljöarbetet eftersom offentliga konstsamlingar i högsta 
grad är föränderliga genom att nya konstverk tillkommer, äldre verk flyttas, 
byggnader rivs och platser där offentliga konstverk är placerade ändrar funk
tion.  

Genom att sammanställa riktlinjer för de olika aspekterna av förvaltnings
arbetet har författarna formulerat ett verktyg som kan användas av organisa
tioner och institutioner som har ansvar för den långsiktiga förvaltningen av 
offentlig konst. 






Lars Amréus 
riksantikvarie 

Riksantikvarieämbetets sektorsforskningsanslag FoU, syftar till att utveckla kunskapsuppbyggnad och stimulera 
till forskning om kulturarvet och kulturmiljön. FoU-anslaget används för att stödja forskningsprojekt som befin
ner sig i mötet mellan kulturpolitik, kunskapsuppbyggnad om kulturmiljöer samt de vetenskapliga disciplinerna. 



 
 
 

  

 

  

 

 

  
  
  
 

6 | Inledning 

Inledning
 

Offentlig konst, offkonst, konstverk avsedda för och ofta utförda direkt i 
miljöer där allmänheten regelmässigt har tillträde. Offentlig konst är ofta

monumentalkonst, och kan ibland karakteriseras som miljökonst, men även
enstaka tavlor på väggen i ett tjänsterum kan vara offentlig konst. Däremot
omtalas vanligen inte kyrkorummens konst som offentlig konst. Skulptur 
har traditionellt i stor utsträckning varit avsedd som offentlig konst, och det
samma gäller för väggmåleri. 

I mer vardagliga sammanhang har framför allt större städer alltmer utö
kat bruket av offentlig skulptur från parker och monumentaltorg till vanliga 
gatupartier och planteringar. I Sverige började man så smått utsmycka vissa 
rum i större bibliotek samt entréhallar i centrala sjukhus redan före tillkom
sten av Statens konstråd 1936. Men det senare – och framför allt dettas verk
samhet efter 1950 – medförde att konstinslag regelmässigt planerades för alla 
nya statliga lokaler dit allmänheten har tillträde.1 

Som Nationalencyklopedin tydligt säger är den offentliga konsten avsedd 
för alla och envar och placerad i vår närmiljö för att berika vår vardag med 
konstupplevelser. Konsten har och har haft en folkbildande uppgift. Uttryck 
som ”konsten åt folket”2 och ”mer skönhet för alla”3 har använts flitigt och visar 
på ambitionsnivån. Under 1900-talet försågs Sverige i allt högre utsträckning 
med offentliga konstverk och byggnadsintegrerade konstverk blev vanligare. 
När proposition 1937:157, som föreslog att en summa alltid skulle avsättas till 
konstnärlig utsmyckning vid statliga nybyggen, antogs i riksdagen 1937 blev 
ökningen markant. De avsatta medlen kom att kallas ”enprocentregeln” och 
riksdagsmannen och ecklesiastikministern Artur Engberg anses vara dess 
politiske påskyndare.4 Propositionen skapades för att hjälpa konstnärer att få 
avsättning för sina verk. I samband med att proposition 1937:157 antogs bil
dades Statens konstråd för att förvalta de medel som ställdes till förfogande. 
Även konstnärerna grupperade sig formellt och bildade KRO, Konstnärernas 
Riksorganisation. Så småningom började även kommuner och landsting att 
köpa in konst enligt liknande princip, vilket innebar att antalet offentliga 
konstverk ökade också i ickestatliga byggnader och miljöer runt om i landet. 

1.	 Offentlig konst. http://www.ne.se/kort/offentlig-konst, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-25. 

2.	 ”Konsten är på väg att bliva allas…” Statens konstråd 1937–1987. 

3.	 D:o. 

4.	 Prop 1937:157 ”vid beviljande av anslag till statliga nybyggnadsförslag regelmässigt i anslaget inbegripa ett 
icke alltför ringa belopp, i allmänhet icke understigande en procent av byggnadskostnaderna, till konstnärlig 
utsmyckning, givetvis under förutsättning, att sådan utsmyckning med hänsyn till byggnadens art och 
belägenhet lämpligen bör äga rum”. (Sandström, Stensman och Sydhoff, Konstverkens liv i offentlig miljö, s. 129.) 

http://www.ne.se/kort/offentlig-konst
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Bakgrund 

Föreliggande rapport är baserad på de praktiska och teoretiska erfarenheter 
av förvaltning av offentlig konst som gjorts i Helsingborgs stad under de 

senaste tio åren. 
Offentlig konst är en del av det moderna kulturarvet. Den visar vilka ambi

tioner som funnits med att tillgodose människors behov av konstupplevelser 
i sin vardag, liksom viljan att utbilda allmänheten i vad som är god konst. 
Den offentliga konsten är också en tydlig markör för vilka ideal som har 
rått under olika tidsperioder. I de flesta städer i Sverige är också offentliga 
konstverk en viktig del av kulturmiljön. Det finns mycket skrivet om den 
offentliga konsten och dess betydelse, om konstnärens och verkens intentio
ner och platsens påverkan. Litteraturen är dock nästan alltid inriktad på de 
konstnärliga aspekterna och förvånansvärt sällan på de förvaltande och de 
praktiska. Folkbildningssyftet och förskönandet har varit det förhärskande. 
Tillsammans med konstens utsatta placering och allmänna tillgänglighet, har 
detta resulterat i att vi i dag har ett helt kulturarv som är i mycket sämre skick 
än det hade behövt vara. Fantastiska konstverk, och ibland stora ekonomiska 
värden, har tillåtits förfalla och i vissa fall förstöras på grund av bristande 
underhåll och förvaltning. 

Behovet av att utveckla riktlinjer för förvaltning av offentlig konst är påfal
lande stort. Framför allt på grund av att sådana saknas, men också för att konst
verken sällan ses som ett naturligt förvaltningsobjekt, vilket ofta resulterar i att
förvaltningen uteblir. En annan anledning är att offentliga konstverk är aktiva
i den meningen att nya konstverk köps in, äldre verk flyttas, byggnader rivs och
platser där offentliga konstverk finns ändrar funktion. Detta kräver att det finns
rutiner och förhållningssätt som säkerställer att det aktuella konstverket hante
ras varsamt under processen och att dess framtida bevarande säkras.

Konstverken är dessutom otroligt utsatta – både för väder och vind och för 
mänskliga påfrestningar, som till exempel klotter och skadegörelse. Detta gör 
att riktlinjer även för förebyggande arbete blir betydelsefulla. De juridiska och 
etiska aspekterna på förvaltningsproblematiken vid vandalism, stöld och flytt 
av konstverk behöver också belysas, liksom en genomgång av vad upphovsrät
ten säger om ägarnas skyldigheter och rättigheter gentemot konstnären.

En förebild i arbetet med riktlinjerna har varit Kunst i Oslo, som är en kommu
nal förvaltning med ansvar för alla offentliga konstverk i Oslo kommun. Organi
sationen arbetar aktivt med förvaltningsfrågor av offentlig konst enligt en upprät
tad förvaltningsplan. Man har även rutiner för årliga rengöringsåtgärder och större
konserveringsinsatser. Vid Kunst i Oslo finns också en anställd konservator, vilket
gör att konservering samt förvaltnings- och bevarandefrågor alltid finns i fokus. 
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Syfte 
Syftet med rapporten är att sammanställa riktlinjer för planering och förbe
redelse av det praktiska förvaltningsarbetet. De olika aspekterna av förvalt
ningsarbete ska belysas och beskrivas så att en förvaltningsorganisation ska 
kunna byggas upp. Syftet är inte att ge konserveringstekniska instruktioner 
för det enskilda konstverket eller materialet. 

Målsättning 
Målsättningen med dessa riktlinjer är att de ska bidra till en förvaltnings
modell som tydliggör organisation, förutsättningar och arbetsmetoder för 
förvaltning av offentlig konst. De ska kunna tillämpas på en offentlig konst
samling, oberoende av innehåll och storlek, och användas av dem som är i 
förvaltande position i till exempel kommuner och landsting. Riktlinjerna ska 
fungera som ett stöd i arbetet med att förbättra förvaltningen av den egna 
konstsamlingen. 

Riktlinjerna ska: 
 Visa att regelbunden och långsiktig förvaltning alltid lönar sig. 
 Definiera och tydliggöra de planerings- och arbetsmoment som behöver 
utföras för att förvaltningsarbetet ska fungera enkelt, smidigt och kost
nadseffektivt. 

 Bidra med förslag på arbetssätt som gör att förvaltning av offentlig konst 
blir en naturlig och självklar del i det övriga förvaltningsarbetet i det 
offentliga rummet. 

 Bidra med förslag på arbetssätt som gör att mer resurskrävande förvaltning 
på sikt kan kunna minskas, genom att förvaltningsarbetet utförs mer 
planerat, förebyggande och rutinmässigt. 

 Ge vägledning till hur lämpliga och anpassade metoder och material ska 
användas i förvaltningsarbetet samt se till att de utförs av yrkesmän med 
adekvat utbildning och erfarenhet. 

 Definiera termer och begrepp. 

Struktur, principer och förberedande arbete är övergripande och generellt, 
medan detaljarbete är individuellt och styrs av den aktuella samlingens inne
håll. Detaljarbete och aktuella problem löses därför bäst i den egna organisa
tionen, i samarbete med egna eller externa konservatorer, när planeringsarbetet 
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är avklarat. Allt arbetsmaterial är sammanställt för att passa en offentlig konst
samling och utgår från litteratur och egen erfarenhet. Arbetssättet är utprovat 
i Helsingborg, där det används i det återkommande arbetet med stadens 
offentliga konstsamling. 

Lokal behovsanalys 
För att få en uppfattning om hur behovet av riktlinjer för förvaltning av offent
lig konst såg ut i närområdet, skickades en enkät till alla kultursekreterare i 
Skånes 33 kommuner. De elva kortfattade frågorna handlade om underhåll 
och inventering av offentlig konst. Endast en tredjedel av de tillfrågade sva
rade, men eftersom deras svar var ganska entydiga så kan ändå vissa slutsatser 
dras. 

Frågorna och svaren 

Vem ansvarar för den offentliga konsten i din kommun?
Svar: Kulturstrategen, kulturchefen, kultur- och fritidsnämnden, kultur
nämnden, kultursekreteraren, endast i ett fall i samarbete med stadsbygg
nadsförvaltningen. 

Vem ansvarar för underhållet av den offentliga konsten i din kommun?
Svar: Tekniska/stadsbyggnad, parkförvaltningen, kulturchefen, 
kulturstrategen i samarbete med tekniska förvaltningen, kultur och 
fritidsnämnden, kultursamordnaren, oklart. 

Är konsten inventerad? 
Svar: 100% svarade ja. 

Finns det en vård- och underhållsplan?
Svar: 18% ja och 82% nej. 

Om ja, när skrevs den?
Svar: 2007, 2009, 2010. 

Har ni kontakt med konservator gällande den offentliga konsten?
Svar: 54% ja, 36% nej och 10% delvis. 

Utförs det några åtgärder årligen (till exempel rengöring)?
Svar: 45% ja, 55 % nej. 
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Vad upplever/tror du är de största problemen med den offentliga konsten? 
Svar: Klotter och försurning, dåligt materialval och dålig teknik, pengar till 
restaurering, resurser, samarbete och höja frågorna, deponerad konst ses inte 
som något viktigt, inventering och underhållsplan saknas, okunskap – man 
vet inte vad som är konst, sabotage av belysning och minskat intresse för utde
ponerad konst, medel och tid, inget särskilt. 

Om något verk skadas, vad händer då?
Svar: Beror på värdet och kostnaden för restaureringen, ibland kontaktas kul
tur- och fritidsförvaltningen och ibland sätts konstverket undan utan åtgärd, 
konstnären kontaktas före eventuell reparation, åtgärder diskuteras, åtgärdas 
om skadorna ej är för omfattande för då avförs verket ur samlingen, kultur
samordnaren ska vidtalas och vidta åtgärder, det åtgärdas. 

Är den offentliga konsten ofta drabbad av klotter och skadegörelse?
Svar: 0% ja, 81% nej och 19% ibland, något verk har stulits. 

Vad är det som ni främst skulle behöva hjälp med vad gäller förvaltning av 
offentlig konst? 
Svar: Enkel marknadsföring, ”bank” av konservatorer och sakkunniga, kunna 
söka medel och expertis vid större restaureringar, hjälp med organisation av 
inköp, värderingar och hjälp med lämplig databas, extra resurser för uppdate
ring av inventering och mer digitalisering, hjälp med att komma i kontakt 
med rätt konservator, kunskap om vård och vem som kan hjälpa till, råd om 
underhåll, kunskap och fungerande rutiner, tid och resurser för inventering, 
mer delaktighet i placering, sakkunskap om gallring och restaurering. 

Av svaren kan man utläsa att det finns goda intentioner för den offentliga 
konsten i kommunerna, men att resurser och kunskap inte alltid räcker till. 
Det finns sällan en tydlig fördelning av uppgifter kring vem som ska sköta 
och bekosta vad. Svaren visar även att man sällan har en klar plan för om eller 
hur konstverk som blir skadade ska åtgärdas. En stor brist är att man inte vet 
vart man ska vända sig när problem uppstår. Svaren visar också att alla har 
gjort en inventering, men endast ett fåtal har en plan för hur konstverken ska 
vårdas och underhållas. Intressant i sammanhanget är att det sällan samar
betas mellan stadsbyggnadsförvaltning och kulturförvaltning, trots att det är 
uppenbart att bådas kompetens behövs för att förvaltning av offentlig konst 
ska kunna fungera. 

Uppgifterna bekräftar den upplevda situationen för den offentliga kon
stens bevarandestatus och förvaltningsläge. Sannolikt är att problem och 
frågeställningar är desamma för många kommuner runt om i landet. 
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Vikten av förvaltning 

En aktiv och långsiktig förvaltning och en genomtänkt bevarandestrategi 
räddar konstverk, sparar pengar och gör att ett betydelsefullt kulturarv 

bevaras för framtiden. 
Att förvalta sin offentliga konst borde vara en självklarhet. Precis som park

bänkar och cykelbanor ses över varje år borde konsten förvaltas på samma
självklara och rutinmässiga sätt. Konstens utsatta läge och allmänna tillgäng
lighet gör dessutom att skaderisken är stor och påfrestningarna många. Ökande
omfattning och stigande ålder är ytterligare två orsaker till att behovet av aktiv
förvaltning är stort. Men trots det uppenbara behovet är förvaltning av offentlig
konst ingen självklarhet och möjliga anledningar till detta är brist på finansie
ring, okunskap om vad som behöver göras och hur, dålig beställar- och utförar
kompetens, otydlig ansvarsfördelning och avsaknad av riktlinjer och verktyg.
Att man som ägare till offentliga konstverk även har skyldigheter gentemot
konstnären enligt upphovsrättslagen är inte heller allmänt känt.5 

För att kunna förändra detta krävs ett nytt synsätt och en attitydförändring 
gentemot offentlig konst, samt förståelse för det faktum att den kräver för
valtning liksom allt annat. Så länge konstverken behandlas som någonting 
som ligger utanför den dagliga driften och den allmänna förvaltningen, kom
mer de aldrig att ses som en naturlig del av det offentliga rummet att förvalta. 
Oavsett om konstverken upphöjs eller nedvärderas, och detta leder till att de 
inte förvaltas, så hamnar de utanför. Naturligtvis krävs specialistkompetens 
för att förvalta konstverk, men den finns att hämta och är oftast varken extremt 
dyr eller komplicerad. All förvaltning kräver för övrigt specialistkompetens; 
i andra sammanhang är den bara mer känd, mer lättillgänglig och kanske 
lättare att beställa. När den offentliga konsten ses som ett förvaltningsobjekt 
i mängden, med självklara rutiner och individuella åtgärdsplaner, kommer vi 
att se välvårdade konstverk överallt. 

Hur man arbetar för förändring är inte självklart och anledningarna till 
detta kan vara många. Ett sätt att arbeta kan vara att försöka öka intresset 
för förvaltning och bevarande, samt att försöka höja den offentliga konstens 
status. Högre status och större allmänintresse ger vanligen en större vilja att 
förvalta och vårda. Mer information och mer fokus på att offentlig konst är en 
viktig del av vår kulturmiljö är ett sätt att öka medvetenheten, liksom pedago
gisk verksamhet. I exempelvis Borås arbetar man med ett faddersystem, vilket 
innebär att en privatperson blir fadder till ett specifikt konstverk. Fadderns 
uppgift blir sedan att hålla ett vakande öga på konstverket och rapportera in 
till berörd förvaltning om det skulle hända något som behöver åtgärdas. 

5. Se bilaga 1 och kapitel 5. 
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Förvaltningens fördelar 
Det finns stora fördelar och vinster att göra med en välordnad förvaltning. 

	 Det första och kanske mest användbara argumentet är att det faktiskt är mer
kostnadseffektivt att förvalta och arbeta förebyggande. Regelbundet under
håll minskar behovet av stora kostsamma akutinsatser samt förhindrar att 
förfallet går så långt att rivning eller ersättning blir det enda alternativet. 

	 En formulerad förvaltningsstrategi gör att tydligheten i förvaltningsarbetet 
blir större och underlättar planeringen, vilket gör att åtgärder kan periodi
seras och kostnaderna göras överskådliga. 

	 Att ha en uttalad organisation för dem som arbetar med förvaltning gör 
att beslut som måste fattas angående den offentliga konsten alltid tas i rätt 
forum och på så sätt blir korrekta. 

	 Att vara proaktiv och göra genomtänkta val av till exempel material vid 
nyförvärv av konstverk, gör att bevarande och förvaltning övervägs redan 
tidigt i processen. 

	 En god förvaltning ger även en bättre överblick över och bättre kunskap 
om konstverken, vilket gör att snabba insatser kan sättas in vid behov. 

	 Välvårdade konstverk gör en samling attraktiv för allmänheten och signa
lerar tydligt att konsten är viktig och betydelsefull. 

Bild före och efter rengöring 

och vaxning av en brons

skulptur, ”Henke”. 

Björn Elmgren-Thulin, 2011. 

Foto: Helena Strandberg. 
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Förutsättningar för en fungerande förvaltning 
Vissa grundläggande kriterier måste uppfyllas för att förvaltningen av offentlig
konst ska fungera. 

Självklarhet
Förvaltning av den offentliga konsten måste vara en självklar del av en stads 
förvaltningsarbete och inte något som ligger utanför. Särbehandling av konst
verken leder oftast till att de glöms bort i förvaltningssammanhang och sköts 
ad hoc av okvalificerad personal. 

Ekonomi 
Tydlighet kring vem som ska betala och var pengarna kan avsättas är natur
ligtvis en mycket viktig förutsättning för att förvaltningen ska kunna fungera. 
Det är också viktigt att finansieringen ses i ett längre perspektiv och att en 
budget skapas. Långsiktighet och årligt underhåll är bättre och billigare än 
kostsamma engångsinsatser när behovet blir akut. 

Långsiktighet
För att förvaltningen av offentlig konst ska kunna fungera optimalt måste 
den vara långsiktig. Det är viktigt att skapa en förståelse för att förvaltning 
är återkommande och resurskrävande och därför måste planeras på lång sikt. 

Planerad verksamhet och kvalificerat förarbete 
För att få en klar överblick över hur förvaltningsarbetet ska utföras måste en 
förvaltningsplan utarbetas. Planen ger hela underlaget för hur det framtida 
arbetet ska skötas och bör för bästa resultat inte vara ett statiskt dokument, 
utan uppdateras i takt med att åtgärder utförs, förutsättningar förändras och 
nya verk tillkommer. 

Beställarkompetens
Att veta vad man beställer och vad det är man behöver är avgörande när det 
gäller förvaltning av offentlig konst. Det avser beställning av både åtgärder 
och nya konstverk. Felaktiga förvaltningsåtgärder kan leda till att ett konst
verk faktiskt förstörs och därför måste goda intentioner vara kopplade till god 
kompetens. Materialkunskap och kunskap om framtida förvaltningsbehov är 
ibland avgörande för ett konstverks fortlevnad. 

Utförarkompetens
Det är viktigt att korrekt utföra de olika förvaltningsåtgärder som rekom
menderas av till exempel konservatorer och konstnärer. Adekvat utbildning 
hos den som ska utföra arbetet är därför lika avgörande som att veta vad man 
beställer. 
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Förvaltningsövergripande arbete
Samarbete kring ekonomi, kompetens och resurser är viktigt. En varierad 
kompetens behövs också för att få ett brett synsätt kring förvaltning. Många 
konstverk är dessutom komplicerade konstruktioner som kräver olika slags 
yrkeskunnande för att kunna förvaltas på korrekt sätt. Att bilda ett konstför
valtningsnätverk med bred kompetens gynnar därför förvaltningsarbetet och 
konstverkens bevarande. 

Dialog med konstnären
En aktiv dialog med konstnären under 
inköps- och tillverkningsprocess, samt
noggrann dokumentation av konstverk
ets material, konstnärens intention med 
verket samt uppskattat behov av 
underhåll, gör att ett konstverk får de 
bästa förutsättningar för att bevaras
under lång tid. Även när olika åtgärds
förslag diskuteras bör konstnären 
kontaktas. 

Bilden visar ett exempel på 

vilka kompetenser som kan 

krävas för att underhålla och 

bevara ett konstverk. 

– Kopparsmed 

– Metallkonservator 

– Murare 

– Projektledare eller 

ansvarig från ägarhåll 

– Rörmokare 

– Smed 

– Stenläggare 

”Sekvens”, Arne Jones 1959. 

Konstnären Jörgen Fogelquist 

hjälper till att färgkoda sitt 

verk ”Banor i rymden” från 

1963, inför en planerad om

målning 2004. På så sätt blev 

både åtgärd och färgnyanser 

godkända av konstnären 

som även är upphovsrätts

innehavare. 
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Förvaltningsförberedande arbete 

Förutom ovan nämnda förutsättningar måste även ett förvaltningsförbe
redande arbete utföras med den aktuella konstsamlingen. Detta arbete 

resulterar i en förvaltningsplan. Nedan följer en beskrivning av de olika 
momenten. 

Förvaltningsplanering 
Grundtanken i förvaltningsplaneringen är att arbetet delas in i fyra steg 
för att strukturera och göra det överskådligt, samt – framför allt – för att 
skapa ett användbart redskap för den praktiska hanteringen av den offentliga 
konsten: hur förvaltningsarbetet ska skötas, vilka åtgärder som krävs, hur de 
ska utföras och när. Detta arbete är grunden för kommande förvaltning. Det 
lönar sig därför att låta det ta tid samt att låta en person ha huvudansvaret 
för alla delarna och på så sätt skapa en helhetssyn och kontinuitet. De fyra 
stegen i det förberedande arbetet förklaras kortfattat nedan och därefter i de 
kommande kapitlen. 

Förvaltnings
strategi 

Förunder
sökning 

Åtgärds- och 
underhållsplan 

Förvaltnings
plan 

Förundersökning
All information som behövs för att sammanställa de olika planerna samlas 
i en förundersökning och resulterar i en förundersökningsrapport, där all 
information struktureras per konstverk. Arbetet är indelat i fyra delmoment: 
1) arkivsökning, 2) konstnärskontakt, 3) konstverksinventering, 4) skadein
ventering. Delmoment ett och två kan utföras av ansvarig för förvaltning av 
offentlig konst och/eller av konst- och lokalhistoriskt kunnig person inom den 
egna organisationen. Delmoment tre och fyra bör däremot utföras av konser
vator, eller under ledning av konservator, eftersom arbetet kräver kunskap om 
material, skador och åtgärder för att bli korrekt. 
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Åtgärds- och underhållsplan
Heltäckande plan för alla åtgärder som behöver utföras, både kort- och lång
siktiga. Innehåller också beskrivning av de cykliskt återkommande åtgärder 
som ska utföras, liksom när och hur. Åtgärds- och underhållplanen innehål
ler även uppskattningar för åtgång av tid och ekonomi. Arbetet bör utföras 
av konservator tillsammans med ansvarig person för förvaltning av offentlig 
konst inom den egna organisationen. Detta för att de båda personerna besitter 
olika kunskap som är viktig vid utarbetandet av planen. Den som är ansvarig 
från den egna organisationen får sedan ansvaret för att planen genomförs och 
uppdateras. 

Förvaltningsplan
Ett helhetsdokument som innehåller och sammanfattar alla delar av det för
beredande förvaltningsarbetet och används som styrdokument för hur det 
fortsatta arbetet ska utföras. Sammanställningen bör utföras av ansvarig för 
förvaltning av offentlig konst inom den egna organisationen eftersom arbetet 
ger aktuell person en helhetssyn på den kommande uppgiften.6 

De fyra stegen är uppdelade i delsteg och resultatet av arbetet blir en förvalt
ningsplan där alla aspekter av förvaltningsarbetet finns med. 

Förvaltningsstrategi
Det första steget i det förberedande arbetet är att formulera en förvaltnings
strategi, det vill säga en strategi för varför förvaltningsarbetet utförs och hur 
man har tänkt sig att det ska fungera, vilka resurser som finns och hur de ska 
användas. Ett sådant styrdokument ger förvaltningsarbetet tyngd och viktiga 
frågor om exempelvis ansvar och ekonomi besvaras redan från början. Utifrån 
svaren på nedanstående tio frågor kan en förvaltningsstrategi sammanställas.

Detta moment kan kanske uppfattas som teoretiskt och onödigt, men det 
har stort värde och tar i allmänhet inte mycket tid i anspråk. Genom att 
faktiskt sätta sig ner och fundera över vad konstverken har för betydelse och 
varför de ska förvaltas får man en tydlig bild och en ny synvinkel på dem. 
Att ha en uttalad strategi gör också att förvaltningsarbetet blir viktigare och 
legitimerat. 

6.  Se bilaga 8. 
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Dynamik Identitet Etik Värde Vad 

Mål Ekonomi Ansvar Tid Problem 

Vad 
Värde 
Identitet 

Etik 

Vad är det som ska förvaltas? Hur avgränsas samlingen? 
Finns ekonomiska, historiska eller andra värden? 
Är konsten viktig för stadens identitet, för någon speciell stads
del eller byggnad? Finns det möjlighet att använda konstverken 
för att skapa identitet? 
Hur kan konstnärens intention med verket bäst bevaras? 

Dynamik 
Problem 

Tid 

Ekonomi 

Hur blir förvaltningen etisk? 
Flyttas konstverk till andra placeringar? Köps det in nya verk? 
Vad är de största problemen med konsten? Är det exempelvis van
dalism, klotter, dåliga placeringar, allmänt ointresse, belysning? 
Finns det tidsramar för förvaltningen? Är något verk nära 
kollaps, ska staden fira 500-års jubileum eller kommer kungen 
på besök? Hur ser möjligheter och personella resurser ut för att 
skapa långsiktighet och kontinuitet i arbetet? 
Finns det ekonomiska resurser för att förvalta konstverken? 
Finns det vilja och möjlighet att avsätta de medel som krävs? 
Finns det kontinuitet i ekonomin? Finns fonder eller stiftelser 
som skulle kunna användas? 

Ansvar 

Mål 

Vem är ytterst ansvarig för konstverkens förvaltning? 
Vem är ansvarig för uppbyggandet av förvaltningen? 
Vad är målet med förvaltningen? 

Exempel på förvaltningsstrategi
Vi vill bevara konstverken för framtiden, eftersom de är värdefulla för stadens 
identitet och för att vi har en aktiv/växande samling som kontinuerligt utökas 
med nya verk. Vi vill även vinnlägga oss om att i största möjliga utsträckning 
bevara den enskilde konstnärens intention med sitt verk. Underhållet ska skötas 
rutinmässigt och lämplig kompetens konsulteras i de olika frågorna. Det för
beredande arbetet ska utföras av kulturstrategen med hjälp av konservator. 
Rutinmässig och fungerande förvaltning finns inte idag, men behövs. Konsten
vandaliseras med jämna mellanrum och det vill vi ändra på genom olika 
insatser. Arbetets mest åtgärdsintensiva fas kommer att utföras inom en fem
årsperiod och därefter ska en fungerande förvaltning med utarbetade rutiner 
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och cykliskt återkommande åtgärder finnas. Ekonomiska medel hämtas ur 
tekniska förvaltningens underhållsbudget samt ur fonden för stadens förskö
nande. Ytterst ansvarig för arbetet, med uppbyggandet av aktiv förvaltning 
av stadens offentliga konst, är stadsträdgårdsmästaren och ansvarig för det 
praktiska arbetet är kulturstrategen. 

Förundersökning
I en förundersökning ska alla fakta om konstsamlingen samlas in. Resultatet 
ligger sedan till grund för utformningen av åtgärds- och underhållsplanerna. 
Förundersökningen tar tid. Det är mycket fakta som ska samlas in och både 
arkivstudier och fältarbete krävs. Fotodokumentation, historisk och nutida, 
är viktig som informationskälla och som jämförelsematerial. Följande delmo
ment bör ingå i en förundersökning: 

a) Arkivsökning
b) Konstnärskontakt
c) Konstverksinventering
d) Skadeinventering 

Delmoment a) och b) kan utföras av ansvarig för förvaltning av offentlig konst 
och/eller en konst- och lokalhistoriskt kunnig person inom den egna orga
nisationen.7 Delmoment c) och d) bör utföras av en konservator eller under 
ledning av en konservator eftersom arbetet kräver kunskap om material, ska
dor och åtgärder för att bli korrekt.8 Varje konstverk undersöks genom de 
fyra delmomenten och informationen sammanställs i en förundersöknings
rapport9 som sedan utgör faktagrunden till åtgärds- och underhållsplanerna 
samt till förvaltningsplanen. 

a) Arkivsökning
Börja förundersökningen med att leta efter fakta om konstverket i tillgängliga
källor. Ju mer information som finns, desto lättare blir det att följa konstverkets
liv från inköp till nuvarande placering. Det gäller att vara lite kreativ i sitt 
sökande efter information, det är sällan den finns samlad på ett ställe. Tänk
bara källor där det finns information om offentliga konstverk kan vara olika 
slags årsböcker, utställningskataloger, äldre inventeringar, möteshandlingar
och protokoll, tidningsartiklar, klipparkiv, museiarkiv, stadsarkiv och hem
bygdsarkiv. Sammantagna kan förhoppningsvis de olika källornas information
komplettera varandra så att konstverkets historik blir tydlig och klar. En data
bas gör informationen sökbar och förenklar komplettering och uppdatering.

Om möjlighet finns så underlättas framtida informationssökning också av 
att ett speciellt arkiv för den offentliga konsten byggs upp. 

7. Se exempel på protokoll i bilaga 2. 

8. Se exempel på protokoll i bilaga 3. 

9. Se exempel på förundersökningsrapport i bilaga 4. 
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Exempel på två poster 

i ett arkivsöknings

protokoll. 

Helsingborgs stads arkiv 

över den offentliga konsten. 

Ett utmärkt komplement till 

databasen. Ett enkelt, men 

funktionellt mappsystem 

sorterat efter placering. Infor

mationen blir lätt sökbar och 

överskådlig. 

Konstverk Information Källa Datering Placering 

”Sekvens” Artikel från Helsingborgs 3 augusti 1959 Original finns i Aagesunds 

Arne Jones invigningen dagblad klipparkiv. Kopia finns i 

offentliga konstarkivet 

Korrespondens Estetiska 5 mars 1957 Original finns på 

mellan konstnären nämndens – 29 juli 1959 Stadsarkivet. Kopia i 

och estetiska protokoll offentliga konstarkivet 

nämnden 

b) Konstnärskontakt och dokumentation 
Om konstnären till ett verk fortfarande 
lever så bör han eller hon kontaktas för 
att komplettera befintlig information. 
Att dokumentera konstnärens intention 
med verket är extra viktigt eftersom 
det förhindrar att någon åtgärd utförs 
som strider mot den ursprungliga tan
ken. Kanske är det så att skulpturen ska 
rosta eller kanske är det i sin ordning att 
verket blir repigt för att det klättras på. 
Den informationen är ovärderlig efter
som det lätt blir fel utan den. Informa

tion om praktiska saker gällande montering, material, tillverkning och under
håll kan också hämtas från konstnären. Den sortens information finns sällan 
nedskriven, vilket gör den extra värdefull. Om det finns mycket information 
att hämta kan ett nyförvärvsprotokoll användas.10 

Konstverksinventering
När arkivsökningen är avklarad står konstverksinventeringen på tur. Arkivsök
ningen har förhoppningsvis skapat en relativt klar bild över samlingen och 
var konstverken är placerade. Allt vidare arbete med samlingen och förvalt
ningsplanen bygger på inventeringen, så noggrannhet är viktigt. Ju mer infor
mation som samlas in, desto större möjlighet har man att få en heltäckande 
förvaltningsplan. Ett detaljerat inventeringsprotokoll behövs så att all infor
mation om konstverket kan registreras.11 Den praktiska konstverksinvente
ringen går helt enkelt ut på att besöka konstverket, titta på det i detalj, och 
beskriva det man ser samt att fotografera. Även konstverkets omgivning bör 
beskrivas. Titta på hur växtligheten ser ut, om belysningen är tillräcklig, hur 
vattnet dräneras och var det finns mest fågelträck. Inomhus är det möblering, 
dörrar, nåbarhet och risk för skadegörelse som kan vara potentiella risker. 

10. Se bilaga 5. 

11. Se bilaga 3. 

Ange källan noga 
så att det är lätt 
att hitta tillbaka 
till informationen. 
Kopiera det som 
går och samla i 
ditt eget arkiv. 

http:registreras.11
http:anv�ndas.10
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Använd protokollet i bilagan som 
checklista och undersök en sak i 
taget. Låt inventeringen ta tid. 
Titta noga på konstverket och 
för detaljerade anteckningar, det 
lönar sig när allt ska sammanstäl
las vid skrivbordet. Tanken är att 
det bilagda protokollet tas med 
ut i fält och används som arbets
material och att anteckningarna 
sedan sammanställs i en för
undersökningsrapport. För att 
genomföra inventeringen krävs 
en del utrustning, som protokoll, 
skrivbräde, pennor, tumstock 
eller måttband, ficklampa, liten 
stege och kamera. 

Skadeinventering
Att skadeinventera offentliga konstverk är ett uppdrag för en konservator 
med lämplig materialinriktning, eftersom det krävs adekvat utbildning för att 
bedöma skador korrekt. Arbetet kan också utföras under handledning av en 
konservator. Fördelen med det är att en person från den egna organisationen 
får förstahandskunskap om den skadebild som finns och vilka åtgärder som 
krävs. Grundtanken i en skadeinventering är att man tittar på konstverket 
och dess omgivning och registrerar skador, orsaker samt potentiella skaderis
ker. En noggrann inventering av skadebilden och eventuella riskmoment gör 
att åtgärdsförslagen blir väl underbyggda och genomtänkta. Exempel på van
liga skador som kan finnas på konstverk är vandalisering, trasiga eller saknade 
delar, smuts, repor, revor och hål, missfärgningar, fläckar, biologisk påväxt 
som lavar, mossor och alger samt fågelträck. Skadebilden ser mestadels lika
dan ut för konstverkets sockel eller fundament. Med lite detektivarbete kan 
man ofta finna orsaker till de flesta skador. Exempelvis har kanske ett repat 
konstverk använts som klätterställning och hålet i målningen orsakats av att 
en stol står för nära. 

Fotografering vid 


konstverksinventering.
 

”Nils Poppe”, Jonas 


Högström, 2002. 


Foto: Birgitta Witting.
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Exempel på ett inventeringsprotokoll 

Konstverksbeskrivning 

KONSTVERK/TITEL 

ID-NUMMER 

KONSTNÄR 

PLACERING 

DATERING 

SIGNATUR PLACERING 

ANDRA PÅSKRIFTER PLACERING 

MÅTT (H x B x L) 

MATERIAL KONSTVERK FUNDAMENT 

MONTERING KONSTVERK FUNDAMENT 

TIDIGARE RESTAURERAD 

FINNS SKYLT SOM NAMNGER KONSTNÄREN? 

I den första delen av 

protokollet beskrivs 

konstverket av den 

som inventerar. 

BELYSNING  JA  NEJ 

MÖBLER, DÖRRAR  JA  NEJ 

PLACERING  JA  NEJ 

RISK FÖR VANDALISERING  JA  NEJ 

STORA TRÄD (sav, kåda, löv, barr, kottar, frukt)  JA  NEJ 

VATTENANSAMLING  JA  NEJ 

ÖVRIGT  JA  NEJ 

Beskrivning – omgivning 

RISKFAKTORER BESKRIVNING BÖR ÅTGÄRDAS 

I den andra delen 

beskrivs konstverkets 

omgivning och 

eventuella risk

faktorer. 

Skadebeskrivning – konstverk 

SKADETYP BESKRIVNING PLACERING 

BIOLOGISK PÅVÄXT 

DEFORMATIONER 

BRISTFÄLLIG MONTERING 

FLÄCKAR 

FÅGELTRÄCK 

FÄRGBORTFALL 

GAMLA LAGNINGAR/RETUSCHER 

HÅL 

INSEKTSANGREPP 

KLOTTER 

MISSFÄRGNINGAR 

REPOR 

REVOR 

SAKNADE DELAR 

SAMMANFOGNING 

SKADEGÖRELSE 

SLITAGE 

SMUTS 

SPRICKOR 

VATTENANSAMLING 

ÖVRIGT 

PRIORITERINGSGRUPP  1. ÅTGÄRDA SNARAST  2. BÖR ÅTGÄRDAS  3. KRÄVER EJ ÅTGÄRD 

I skadebeskrivningen 

beskrivs skadorna och 

var de är placerade. 

Till sist markeras 

aktuell prioriterings

grupp. 
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Prioriteringsgradering
En del i skadeinventeringsarbetet är att göra en prioriteringsgradering av 
konstverkens förvaltningsbehov. Den baseras på konstverkens tillstånd och 
åtgärdsbehov. Nivåerna är 1) åtgärda snarast, 2) bör åtgärdas, 3) underhåll. 
Genom graderingen kan man på ett enkelt sätt få en överblick över vad och 
hur mycket som behöver utföras. En klar statistik över åtgärdsbehov är dess
utom användbar när man ska ansöka om ekonomiska medel. Detta moment, 
liksom skadeinventeringen, bör utföras av en konservator för att bli rättvi
sande. 

Grupp 1, åtgärda snarast, innefattar de konstverk som har stora och allvarliga 
skador som kräver akut åtgärd. Exempel är strukturella skador i konstverk 
eller montering som gör att konstverket hotar att falla samman eller lossna. 
Funktionsskador innebär att konstverkets funktion – exempelvis vatten, 
motorer eller belysning – är skadad och/eller att konstverket är så hårt smutsat 
att dess uttryck helt blir underordnat smutsen. 

Grupp 2, bör åtgärdas, innefattar de konstverk som har skador som behöver 
åtgärdas, men inte är av akut karaktär. Exempel är strukturella skador som 
behöver åtgärdas men som just nu inte är en risk för konstverket eller för 
betraktaren, eller omfattande smuts och missfärgningar, som ändå inte för
ändrar form och uttryck. 

Grupp 3, underhåll, innefattar de konstverk som har det bra och är i gott skick 
och för att behålla sin nuvarande status behöver dessa verk en årlig under
hållsrutin. 
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Grupp 1 
Åtgärda snarast. 
Grav missfärgning av 


sandsten, som överskuggar 


konstverkets form och uttryck. 


Tycho Brahe brunnen, 


GW Widmark och Astrid 


Aagesen, 1927.
 

T. v.: 

Grupp 2
 
Bör åtgärdas.
 
Skulpturen är smutsig, 


men smutsen förändrar 


inte formen och uttrycket 


hos konstverket. 


”Mäster Palm”, 


Ture Johansson, 1955.
 

T. h.: 

Grupp 3 
Underhåll. 
Skulpturen är i gott skick 


och kräver endast årlig 


underhållsrutin. 


”Tuppen”,
 

Palle Pernevi, 1959.
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Förundersökningsrapport 
Resultatet av hela förundersökningen – insamlade fakta och resultat från 
inventering och skadebedömning – struktureras och samlas i en förunder
sökningsrapport. En rapport sammanställs för varje konstverk. Denna samlar 
all historik, bilder och övrig information lättillgängligt på ett ställe och blir 
på så sätt konstverkets ” journal”. Rapporten ska hållas uppdaterad via denna 
” journal”, som också skapar en följbar kronologi. Rapporten ger även bedöm
nings- och faktaunderlag för det vidare arbetet med åtgärds- och underhålls
planen, och bör biläggas denna. För att förundersökningsrapporten ska hål
las ständigt aktuell rekommenderas att alla konstverk inventeras åtminstone 
vartannat år. Då kan nya skador upptäckas och utförda åtgärder kontrolle
ras. Eftersom grundinventeringen är noggrant utförd och alla protokoll finns 
behöver den återkommande inventeringen inte vara lika djuplodande utan 
mera översiktlig. Poängen är att upprätthålla kontrollen över konstverken och 
deras tillstånd. 
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Alla fakta om 

konstverket noteras 

i konstverksbeskriv

ningen. 

Ett ID-nummer per 

konstverk gör att 

sökbarheten ökar om 

samlingen är stor. 

Andra påskrifter kan 

utgöras av t.ex. en 

stämpel från gjuteriet. 

Hur sitter konstverket 

fast? 

Exempel på förundersökningsrapport 
TITEL, KONSTNÄR, ÅRTAL, PLACERING 

KONSTVERKSBESKRIVNING 

KONSTVERK/TITEL 

ID-NUMMER 

KONSTNÄR 

PLACERING 

DATERING 

SIGNATUR 

ANDRA PÅSKRIFTER 

MÅTT (H x B x L) KONSTVERK FUNDAMENT 

MATERIAL KONSTVERK FUNDAMENT 

MONTERING 

TIDIGARE RESTAURERAD 

INVENTERAD AV NAMN DATUM 

All information ARKIVSÖKNING 
från arkivsökningen 

källhänvisas för att 

lätt kunna återfinnas. 

KONSTVERK INFORMATION KÄLLA DATERING PLACERING 

Konstverkets till

stånd beskrivs här. 

KONSTNÄRENS BESKRIVNING AV OCH INTENTION MED KONSTVERKET 

BESKRIVNING 

KONTAKTUPPGIFTER 

TILLSTÅNDSBESKRIVNING 

KONSTVERK 

FUNDAMENT 

BESKRIVNING – OMGIVNING
Omgivningens 

för- och nackdelar. POTENTIELL RISK BESKRIVNING OCH PLACERING BÖR ÅTGÄRDAS 

BELYSNING  JA  NEJ 

MÖBLER, DÖRRAR  JA  NEJ 

PLACERING  JA  NEJ 

RISK FÖR VANDALISERING  JA  NEJ 

STORA TRÄD (sav, kåda, löv, barr, kottar, frukt)  JA  NEJ 

VATTENANSAMLING  JA  NEJ 

ÖVRIGT  JA  NEJ 
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Skador beskrivs så 

noggrant som möjligt 

liksom deras placering 

på konstverket och 

möjliga orsaker. 

SKADOR 

  BIOLOGISK PÅVÄXT 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  DEFORMATIONER 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  FLÄCKAR 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  FÅGELTRÄCK 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  FÄRGBORTFALL 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  GAMLA LAGNINGAR/ 

RETUSCHER 

BESKRIVNING 

PLACERING 

 HÅL 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  INSEKTSANGREPP 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  KLOTTER 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  MISSFÄRGNINGAR 

BESKRIVNING 

PLACERING 

 MONTERING 

BESKRIVNING 

PLACERING 

 REPOR 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  REVOR 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  SAKNADE DELAR 

BESKRIVNING 

PLACERING 

 SAMMANFOGNING 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  SKADEGÖRELSE 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  SLITAGE 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  SMUTS 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  SPRICKOR 

BESKRIVNING 

PLACERING 

 VATTENANSAMLING 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  ÖVRIGT 

BESKRIVNING 

PLACERING 

ÅTGÄRDSHISTORIK 
”Journalanteckning

arna” förs här och 

fylls på efterhand 

liksom tidigare kända 

underhållsåtgärder. 

Eventuella rapporter 

och dylikt kan läggas 

som bilaga till rap

porten. 

TIDIGARE UNDERHÅLLSÅTGÄRDER: 

DATUM ÅTGÄRD 
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Åtgärds- och underhållsplan 
En åtgärds- och underhållsplan innehåller beskrivning och planering av de 
åtgärder och underhåll som behöver utföras för att ett konstverk ska kunna 
återföras till gott skick och sedan behålla detta. Åtgärderna utformas efter 
den information som samlats in i förundersökningen och arbetet bör därefter 
utföras av en konservator, med fördel i samarbete med ansvarig för förvalt
ning inom den egna organisationen. Tillsammans har de den kunskap som 
behövs för att planen ska bli så korrekt som möjligt. Den ansvarige från den 
egna organisationen får sedan det vidare ansvaret för att planen genomförs 
och uppdateras. Vid upprättandet av planen är det viktigt att vara realistisk, 
så att planen överensstämmer med och rättar sig efter de resurser som finns 
tillgängliga. Orealistiska mål gynnar ingen. Börja i liten skala och öka på 
allteftersom. Hellre ett fåtal utförda åtgärder än en havererad planering. 

Planens innehåll 
Planen bör utformas i två delar där del ett utgörs av en individuell plan för 
varje konstverk, som detaljerat beskriver de åtgärder som ska utföras och hur. 
Man skiljer på cykliskt återkommande underhåll och punktinsatser av större 
eller mindre karaktär. Del ett fungerar även som ett underlag för del två, 
som består av en översikt över alla konstverk, åtgärder och underhåll inde
lade i en tidsplan per år. Att alla konstverk finns med i ett samlat dokument 
ger en god översikt över de planerade åtgärderna. Alla åtgärder, små som 
stora, ska tas med i planen för att den ska bli heltäckande. I planen görs en 
prioriteringsordning utifrån den prioriteringsgrupp som konstverket är place
rat i. Punktinsatser, cykliskt återkommande underhållsåtgärder, tidsåtgång, 
ekonomi och utförare definieras per konstverk och planeras in i en tidplan. 
Alla åtgärder, oavsett art, ska dokumenteras och föras in i förundersöknings
rapportens åtgärdshistorik. 

Figuren visar hur förunder-
Förundersöknings-

rapport 
Bedömningsunderlag för åtgärder sökningsrapport och åtgärds- 

och underhållsplan bör hållas Utförda åtgärder till åtgärdshistoriken 
sammankopplade.12 

Åtgärds- och 
underhållsplan 

Del 1:	 Del 2: 
– Individuell plan/konstverk – Övergripande plan med alla 
– Detaljerad beskrivning av alla 	 konstverk 

punktinsatser – Kortfattat om åtgärder och 
– Detaljerad beskrivning av 	 underhåll 

cykliskt återkommande under- – Indelat i en tidsplan 
hållsåtgärder 

12. Vård - och underhållsplanering, Stig Robertsson, Raä, 2002. 

http:sammankopplade.12
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Exempel på en individuell plan/konstverk 13 

ÅTGÄRDS- OCH UNDERHÅLLSPLAN INDIVIDUELL PLAN/KONSTVERK 

TITEL, KONSTNÄR, ÅRTAL, PLACERING, PRIORITERINGSGRUPP 

PUNKTINSATSBESKRIVNING UPPSKATTAD TIDSÅTGÅNG UTFÖRES NÄR UTFÖRARE KOSTNAD 

BESKRIVNING AV 

ÅTERKOMMANDE UPPSKATTAD CYKEL UTFÖRARE KOSTNAD 

UNDERHÅLLSÅTGÄRDER TIDSÅTGÅNG 

UPPRÄTTAD AV DATUM 

ANSVARIG DATUM 

Konstverkets titel, place- Exempel på cykliskt återkommande åtgärder: 
ring, årtal och prioriterings

grupp anges här. För utomhuskonst: För inomhuskonst: 
En underhålls- och åtgärds – årlig rengöring (innefattar både – enklare rengöring, exempelvis 
plan för varje konstverk konstverk och till exempel socklar dammsugning och damning 
beskriver utförligt de speci

fika åtgärder och underhåll och bassänger) – översyn av placering och 
som konstverket behöver. – vinterskydd eventuella skaderisker nära 
Uppgifterna i den individu – klottersanering konstverket 
ella planen ger underlaget – årlig inspektion – översyn av monteringar och upp
för årsplaneringen. 

hängningsanordningar 
Exempel på punktinsatser: 

För utomhuskonst: För inomhuskonst: 
– konservering – konservering 
– rengöring – rengöring 
– ersättning av trasiga delar – byte av montering och 
– trädfällning upphängningsanordningar 
– dränering – stöldskydd 
– förbättrad belysning 
– stöldskydd 
– utökad information 

13. Se bilaga 6. 
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Exempel på en översiktsplan 14 

ÅTGÄRDS- OCH UNDERHÅLLSPLAN ÖVERSIKT ALLA KONSTVERK 

ÅR 

KONSTVERK OCH PLACERING ÅTGÄRDSBESKRIVNING 

(både punktinsatser och underhåll) 

UTFÖRARE TIDSÅTGÅNG KOSTNAD 

SUMMA ÅR X 

ÅR 

KONSTVERK OCH PLACERING ÅTGÄRDSBESKRIVNING 

(både punktinsatser och underhåll) 

UTFÖRARE TIDSÅTGÅNG KOSTNAD 

SUMMA ÅR X 

UPPRÄTTAD AV DATUM 

ANSVARIG: DATUM 

När de åtgärder som krävs 

för det aktuella konstverket 

är bestämda, kan en 

årsplanering göras utifrån 

vad ekonomi och resurser 

tillåter. 

Summa per år räknas ut 

och gör ekonomin synlig 

och överskådlig. 

Prioriteringsgraderingen är 

till stor hjälp i detta arbete 

eftersom det tydliggör vad 

som behöver åtgärdas 

först. Att ta med både 

punktinsatser och det 

årliga underhållet i samma 

plan gör att alla kostnader 

och behov sammanställs 

och blir överskådliga. 

Regelbundenhet i de cykliskt återkommande åtgärderna gör att behovet av 
större insatser minskar. Till exempel kan fällning av ett träd drastiskt minska 
mängden fågelträck på ett konstverk, vilket både leder till att den årliga ren
göringen inte behöver vara så tidskrävande och att konstverkets yta skonas. 
Vidare kan den årliga rengöringen bidra till att en skulpturs ytskydd håller 
längre och inte behöver appliceras så ofta, liksom att flytta en möbel kan 
skona en väggmålning från skador. Med enkla medel kan alltså kostnads
effektiviteten ökas. 

Utformning av underhållsrutiner 
En större del av underhållet bör utföras rutinmässigt varje år, och då fram
förallt inspektioner och rengöring. Utformningen av arbetet sker i samband 
med att åtgärds- och underhållsplanen skrivs och planeras av en konservator. 
Rutinerna utformas olika beroende på om verket är placerat inomhus eller 
utomhus och vilket material det är tillverkat av. Utomhuskonsten är i regel 
mer utsatt och blir därmed smutsigare. Den behöver en enkel rengöring minst 

14. Se bilaga 7. 
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en gång om året. För inomhuskonst är det svårare att ge en generell riktlinje 
eftersom konstverkens art för det mesta skiftar mer än utomhuskonstens. 
Inomhuskonsten är också skyddad från väder och vind. Ett glasat och ramat 
grafiskt blad blir till exempel oftast mycket mindre smutsat än en bronsskulp
tur utomhus. Men som riktlinje kan man säga att den årliga rutinen för inom
huskonst består av att konstverken inspekteras och att eventuella förändringar 
noteras. I övrigt ska åtgärds- och underhållsplanen vara så pass detaljerad att 
alla konstverk får en underhållsrutin som är anpassad efter just dem. 

Exempel
I Helsingborg finns rutiner för årligt underhåll av alla utomhuskonstverk. 
Inomhuskonsten åtgärdas med ojämnare mellanrum enligt den upprättade 
åtgärds- och underhållsplanen. Målningar, grafik och väggmålningar som 
återfinns inomhus kräver exempelvis sällan en årlig rengöring om de är place
rade under ”normala” förhållanden, det vill säga i en inomhusmiljö som inte 
är exceptionellt smutsig eller farlig för konstverket. Naturligtvis finns undan
tag och i sådana fall förses det konstverket med en lämplig rutin som innebär 
tätare intervall av åtgärder som till exempel rengöring. 

Exempel på underhållsrutin som används i Helsingborg 

UNDERHÅLLSRUTINER – METALL Underhållsrutinerna för 

utomhuskonstverken är 

indelade efter material. KONSTNÄR Suzanne Andersson 

TITEL Haren väntar … 

DATERING 2002 

PLACERING Vallåkra station En bild på konstverket illus

trerar handlingen och gör att 

misstag undviks. 
MATERIAL Brons 

UNDERHÅLL Bronsskulpturen ska rengöras en gång per år. Detta för att få bort alger, 
Åtgärd, syfte, metod och 

lavar och smuts. Rengöringen ska utföras på våren. material beskrivs, samt om 
METOD Skulpturen ska rengöras med mjuk svamp och vatten. Eftertorkning med det finns några speciella om-

mjuk trasa. Viktigt att skulpturen torkas efter rengöringen. ständigheter att ta hänsyn till. 
MATERIAL Cellulosasvamp, bomullstrasa och vatten. 

ATT TÄNKA PÅ Haren har ett värmesystem i magen som inte tål vatten, var försiktig vid 

rengöringen! 
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Om konstverket består av 

flera delar som är tillverkade 

av olika material så är det 

viktigt att alla ingående delar 

får en anpassad åtgärdsbe

skrivning. 

På så sätt undviker man att fel 

metod används av misstag. 

Innehåller konstverket 

dessutom vatten så behöver 

det åtgärdas två gånger per 

år: när vattnet sätts igång på 

våren och när det stängs av 

på hösten. 

UNDERHÅLLSRUTINER – METALL OCH VATTEN 

KONSTNÄR Harry Loontjens 

TITEL Da Capo 

DATERING 1991 

PLACERING Utanför reningsverket 

MATERIAL Granit och brons 

UNDERHÅLL Skulpturen ska rengöras två gånger per år, i samband med att vattnet 

sätts igång och stängs av. Detta för att få bort alger, lavar och smuts. 

METOD Skulpturen ska rengöras med mjuk svamp och vatten. Eftertorkning med 

mjuk trasa. Viktigt att skulpturen torkas efter rengöringen. 

MATERIAL Cellulosasvamp, bomullstrasa och vatten. 

UNDERHÅLL Fundamentet ska rengöras två gånger per år, i samband med att vattnet 

sätts igång och stängs av. Detta för att få bort alger, lavar och smuts. 

METOD Fundamentet rengörs med högtryckstvätt och vid behov borstar. 

MATERIAL Högtryckstvätt. 

Förvaltningsplan 
Förvaltningsplanen är ett samlat styrdokument med all nödvändig infor
mation om en offentlig konstsamling och hur den ska förvaltas. Innehållet 
i planen styrs av den aktuella samlingens utformning. Syftet med planen är 
att klargöra hur samlingen ser ut, vilka problem och behov som finns, vilka 
åtgärder som behöver utföras, hur förvaltningen ska styras samt målsättning 
för projektet. 

En förvaltningsplan för en offentlig konstsamling bör innehålla följande: 
 Sammanfattning och beskrivning av samlingens innehåll och tillkomst. 
 Sammanfattning av problembild och behov. 
 Förvaltningsstrategi. 
 Förundersökningsrapporter för alla ingående förvaltningsobjekt. 
 Åtgärds- och underhållsplaner. 
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Förvaltningsplanen bör även innehålla rutiner för: 

	 Dokumentation 
Rutinen ska beskriva vad dokumentationen ska innefatta samt beskriva var 
informationen ska samlas och vem som är ansvarig. 

	 Nyförvärv
Rutinen ska innefatta allt som har med nyförvärvsprocessen att göra, från 
urvalskriterier och material till placering och framtida underhåll. 

	 Underhåll 
Rutinen ska visa hur underhållsarbetet ska byggas upp och vem som ska 
vara ansvarig för att det utförs. 

	 Beställning och utförande av tjänster och åtgärder
Rutinen ska beskriva vilken beställar- och utförandekompetens som ska 
finnas hos berörda personer. 

	 Uppdatering av databas och arkiv
Rutinen ska beskriva hur och med vilket intervall databas och arkiv ska 
uppdateras samt peka ut ansvarig person. 

	 Flytt av befintliga konstverk eller omgestaltning av plats
Rutinen ska innehålla de kriterier som ska tas hänsyn till när ett konst
verk måste flyttas eller platsen där det återfinns ska ändra funktion eller 
utseende. 

	 Åtgärder vid vandalisering
Rutinen ska tydligt visa hur situationer med vandalisering och skadegö
relse av konstverk ska hanteras. 

	 Klottersanering
Rutinen ska visa på vilket sätt klottret ska tas bort, vilka firmor som är 
betrodda och vilka material som är tillåtna. 

Förvaltningsplanen är ett levande dokument som hela tiden bör hållas uppda
terad genom tillförsel av ny information. Framförallt måste åtgärdshistoriken 
uppdateras allteftersom åtgärder utförs, men även förundersökningsrapporten
när förutsättningar förändras. 
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Exempel på skador som 


uppstår om konstverket är 


placerat under stora träd, 


fågelträck, frön, löv samt sav 


från trädet misspryder och 


fläckar konstverket. 


”Nicolaikonventet” , 


Tomas Nordbäck, 2010. 


Detalj uppifrån.
 

Förebyggande förvaltning 

Kostnaderna för att rätta till ett fel blir större ju senare det upptäcks eller 
åtgärdas. Förebyggande arbete och planering lönar sig därför alltid. En 

del av förvaltningen kan därmed utföras förebyggande i den mening att man 
som strategi arbetar systematiskt med att försöka förutse situationer som kan 
orsaka problem längre fram. Genom att skaffa sig rutiner för dessa delar av 
förvaltningsarbetet kan man, ofta på enkla sätt, förebygga att fel uppstår och 
på så sätt spara resurser. Just rutiner och regelbundenhet är ofta nyckeln till 
det förebyggande arbetet eftersom det gör att eventuella skador kan upptäckas 
på ett tidigt stadium eller undvikas helt. Man kan framförallt arbeta förebyg
gande med förvaltning inom följande områden: materialval, nyförvärv, flytt 
av konstverk samt klotterskydd. 

Preventivt arbete 
Att tänka preventivt och undanröja möjliga skaderisker gör att en del skador 
kan förhindras innan de uppstår. Exempelvis kan stora träd runt ett konstverk 
orsaka fläckar och missfärgningar från sav, kottar, löv och frukter. Dessa kan 
också samlas på konstverket och ge ett skräpigt intryck. 
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Träd lockar även till sig fåglar vilket kan innebära problem med fågelträck. 
Om platsen där konstverket står är undanskymd och dåligt belyst kan det 
vara en orsak till att det blir vandaliserat. Beskäring av träd, dränering och 
förbättring av belysning är exempel på preventiva åtgärder som i längden kan 
rädda konstverk och bli kostnadsbesparande. 

Exempel på dålig dränering 

och vilka skador det orsakar. 

Ett hål i kuddens mitt hade 

avhjälpt problemet.

 ”Kudde” Ann Blomberg, 1994. 

Skulptur med mycket biolo

gisk påväxt i form av mossa 

och lavar. Årlig rengöring 

hade avhjälpt problemet 

enkelt.

 ”Flicka på delfin”, 

Ivar Johnson, 1950. 
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Material 
Material är av avgörande betydelse för offentliga konstverk eftersom livs
längd, utseende och förvaltningsbehov till stor del styrs av det. Noga utvalda 
material som är anpassade efter yttre kriterier, som placering och tillgänglig
het, gör att konstverket får en större chans att bevaras.

Eftersom offentliga konstverk kan vara tillverkade av i princip vilket material
som helst är det extra viktigt att materialkunskapen hos de inblandade är god,
både vad gäller urvalsprocesser och förvaltningsarbete. De mer traditionella
materialen som brons och sten används fortfarande flitigt men sedan mitten
av 1900-talet används även modernare material som plast och aluminium i allt
större utsträckning. Konstnären och beställaren ställer krav och sätter gränser.
Det är de som har makten över materialet samt i förlängningen även över konst
verkets livslängd. Beställarkompetens liksom utförarkompetens spelar stor roll
och är lika viktiga. Materialets beständighet och tålighet är två faktorer som
alltid bör övervägas när ett konstverk väljs. Dålig materialkunskap leder ofta till
större förvaltningskostnader och ett snabbare förfallet konstverk.

Att noggrant dokumentera alla material som ingår i ett konstverk ger ett 
bra underlag för planering av dess framtida underhåll. Att veta exakt vilket 
material ett konstverk är tillverkat av gör att rätt underhållsåtgärder kan 
användas och risken för att fel uppstår minimeras. I bilaga 8 finns en material
genomgång av de material som ofta används i offentliga konstverk. 

Nyförvärv av konstverk
Beslut som har stora konsekvenser för ett konstverks framtida förvaltning är 
de som tas i samband med nyförvärv. Att vara aktiv och realistisk i inköps
processen och välja material och placering med omsorg kan vara avgörande 
för ett konstverks livslängd. Att i ett nyförvärvsprojekt titta på konstverkets 
alla aspekter, analysera risker och göra medvetna och väl underbyggda val 
minskar risken för att man står med enorma underhållskostnader bara några 
år senare. Det konstnärliga uttrycket ska naturligtvis inte underordnas de 
praktiska aspekterna. Alla inblandade är dock betjänta av att konstverket är 
lämpat för den miljö det placeras i, att det är tillverkat i ett material som 
klarar de påfrestningar som det kommer att utsättas för, samt att det har för
utsättningar att bevaras för framtiden och på så sätt kunna bibehålla konst
närens intention. Genom att titta både på de konstnärliga och de praktiska 
aspekterna visar man respekt för både utförare och brukare av ett konstverk. 

Ett sätt att undvika att förvaltning av ett konstverk inte utförs, är att avsätta 
en viss procent av de pengar som används för att köpa in nya konstverk i en 
pott för framtida underhåll. Alla konstverk kommer att behöva underhåll i 
större eller mindre utsträckning och en underhållspott gör att förvaltningen 
inte kan åsidosättas på grund av att medel saknas. 



 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

36 | Förebyggande förvaltning 

Vid ett nyförvärv ska all tillgänglig information om konstverket dokumente
ras och arkiveras. Exempelvis är skisser, ritningar och monteringsanvisningar 
mycket användbara i framtiden, eftersom det inte behöver dröja särskilt länge 
innan kunskap om hur verket monterades, vilken färg som användes eller 
hur konstverket sitter fast i marken är bortglömd. Denna dokumentation vid 
nyförvärv gör att framtidens förvaltning underlättas.15 

Eftersom alla – ansvarig konstinköpare, framtida ägare och konstnären – 
oftast har samma mål, nämligen att konstverket ska bevaras, förvaltas och 
kunna behålla sitt originalutseende under överskådlig tid, så måste de ha en 
aktiv dialog under processens gång. Genom diskussioner om material, place
ring, montering och framtida underhåll kan olika förslag i förväg diskuteras 
och utvärderas. På detta sätt kan problem delvis förutses och rättas till innan 
de uppstår.

En annan viktig fråga som måste besvaras i nyförvärvsprocessen är det 
aktuella konstverkets förväntade livslängd. Beroende på om ett konstverk 
räknas som permanent eller temporärt, med bestämt start- och slutdatum, 
tittar man sedan på de övriga aspekterna, såsom material och placering, och 
bestämmer hur man ska förhålla sig till dem. Om ett konstverk räknas som 
temporärt och endast ska visas under en kortare period, kanske valet av pla
cering och material kan vara friare än om konstverket ska placeras och visas 
permanent.

Utöver livslängd så är det framför allt tre aspekter som potentiellt kan 
orsaka problem i framtiden och därför bör beaktas i nyförvärvsprocessen. De 
är: material, placering samt uppskattning av behov och kostnader för underhåll. 
Följande frågor för de tre rubrikerna bör ställas och svaren utvärderas för att 
skapa väl underbyggda argument.16 

Som beskrivs ovan är material en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till 
när ett nytt verk köps in. Materialet kan i de flesta fall inte bytas ut och kom
mer på så sätt alltid att ”bestämma” över konstverket. Materialvalet är också 
överordnat placering och uppskattning av underhåll eftersom de faktorerna 
måste ta hänsyn till detta. 

 Vilket material ska konstverket tillverkas i? 
 Är materialet beprövat? 
 Finns det liknande objekt att jämföra med? 
 Är materialet lämpligt att placera i den tänkta miljön? 

Om svaret blir nej på mer än en av de tre sista frågorna så bör materialvalet 
diskuteras en gång till. 

15. Se bilaga 5. 

16. ”Designing outdoor sculpture today for tomorrow” National institute for the conservation of 

cultural property, Washington D. C ,1996. 

http:argument.16
http:underl�ttas.15
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När placeringsalternativen för det nya konstverket diskuteras bör följande frå
gor besvaras: 

	 I vilken utsträckning har allmänheten tillgång till verket? 
	 Är platsen säker? 
	 Behöver några förändringar eller tillägg göras innan konstverket kan 
monteras? 

Om platsen exempelvis är osäker och ofta vandaliserad, kanske en alternativ 
placering ska tas fram eller en plan för hur ett förändringsarbete kan se ut. 
Omkringliggande faktorer som vilket underlag konstverket ska stå på, hur 
omgivande växtlighet ser ut, hur snöröjning sköts och så vidare, är också fak
torer som måste tas med i bedömningen av placeringsalternativ. 

Till sist måste också det framtida underhållet diskuteras. 
	 Hur mycket underhåll kommer verket att behöva? 
	 Vad för slags underhåll behövs? 
	 Med vilka intervaller behöver underhållet genomföras? 
	 Vilka resurser krävs för att konstverket ska kunna hållas i önskat skick? 

Om svaren visar att underhållet kommer att bli mycket resurskrävande bör 
budgeten ses över nogsamt så man kan försäkra sig om att det verkligen finns 
medel för ett långsiktigt underhållsarbete. Om medel inte finns så kanske 
enkla förändringar kan göras för att få fram ett förslag där underhållskostna
derna kan hållas lägre. Allt förändringsarbete av detta slag görs naturligtvis i 
samarbete med konstnären. 

Exempel
2004 byggdes en ny idrottshall i Helsingborg och i byggprojektet ingick som 
brukligt medel till nya konstverk. Idrottshallen skulle byggas i anslutning 
till en låg- och mellanstadieskola. Ett konstverk presenterades och antogs 
utan konsekvensanalys av placering, material och framtida underhåll. Konst
verken, åtta stycken skulpturer i blankpolerad fiberarmerad polyester med 
gelcoatyta (ungefär som en vanlig plastbåt), är utförda av konstnären Axel 
Lieber och har titeln ”S, L, XL”. Konstverken är runda med en diameter som 
varierar mellan 40 och 90 centimeter och en höjd som varierar mellan 30 och 
60 centimeter. Konstverken placerades utspridda över en större yta på skol
gården och monterades på plats i juni 2004. Därefter uppstod en rad situatio
ner som troligtvis skulle ha kunna undvikits om konstverken och placeringen 
hade analyserats djupare.

Så här i efterhand kan man använda detta fall som ett exempel där det är 
ganska enkelt att peka på orsaken till problemen som uppstod. Bilderna som 
följer illustrerar händelseförloppet. 
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Ett år efter installationen uppvisade alla konstverk skador liknande de på bil
den ovan. Den utlovat tåliga gelcoatytan hade låg motståndskraft mot stötar 
och slag. Den blanka ytan var väldigt känslig för utomhusklimatet och blev 
snabbt matt. Konstverken förföll mycket snabbare än någon räknat med. 

Samma år snöade det ordentligt på vintern. Då doldes nästan alla konstver
ken under snön och utgjorde därmed en fara för gående som snubblade över 
dem. Ett verk blev också illa skadat när vaktmästaren som skulle skotta snö 
körde på det översnöade konstverket med snöskottaren. 

Konstverken, åtta stycken 


skulpturer i blankpolerad 


fiberarmerad polyester med 


gelcoatyta .
 

”S, L, XL”, Axel Lieber 2004.
 

Foto: Jenni Lindbom.
 

Ett år efter installationen 

visade alla konstverk skador. 

Foto: Jenni Lindbom. 
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Konstverken utgjorde en 


fara för gående då de doldes 


under snön. 


Foto: Jenni Lindbom.
 

Konstverken utsattes för 

skadegörelse. 

Foto: Jenni Lindbom. 

Samma år ändrade skolan inriktning, vilket gjorde att de unga barn som 
skulle vistas på skolgården flyttades till andra skolor och i byggnaden bedrevs 
i stället Komvux-verksamhet. Inga barn lekte vid konstverket som det var 
tänkt och platsen blev snart ett tillhåll på kvällstid. Detta innebar att konst
verken ideligen skadades på olika sätt. Bilderna visar två allvarliga skador. 
Det brandskadade konstverket fick kasseras eftersom det inte gick att rädda. 

Exemplet visar tydligt vikten av det förebyggande arbetet. Endast två år 
efter monteringen flyttades de resterande sju konstverken från platsen och 
förvaras nu i väntan på eventuell ny placering. Många av problemen kunde ha 
lösts om man analyserat situationen i förväg och tittat närmare på montering, 
placering och materialval, samt gjort en uppskattning av behovet av framtida 
underhåll. Exemplet visar också att inköpsprocessen måste vara analyserande 
och att inköpsgruppen bör bestå av olika yrkeskompetenser så att alla aspek
ter av konstinköpet beaktas. Naturligtvis kan inte alla problem förutsägas, 
men att aktivt tänka igenom en framtida problemsituation gör att många kan 
undvikas. 
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Att flytta konstverk 
Om ett konstverk av någon anledning måste flyttas från sin nuvarande placer
ing, måste man särskilt ta hänsyn till två faktorer: den nya placeringens lämp
lighet och bevarandet av konstverkets intention. En förebyggande analys av 
konsekvenser bör göras för de olika alternativ till ny placering som finns. De 
omkringliggande faktorer som framför allt har betydelse för konstverkets 
bevarande är de eventuella begränsningar som finns i omgivningen samt 
allmänhetens tillgång till konstverket. Att analysera alternativen och tänka 
förebyggande gör att den mest lämpade platsen kan väljas. Om konstnären 
finns i livet bör denne också kontaktas så att den nya placeringen uppfyller 
kraven kring den ursprungliga intentionen.17 I Helsingborg undviker man i 
största möjliga mån att flytta konstverk om det inte är helt nödvändigt, efter
som erfarenhet visar att det kan vara mycket svårt att omplacera platsspecifika 
konstverk. 

17. Läs mer om etik och juridik i kapitel 5. 

God planering inför det 

praktiska arbetet med själva 

flytten är viktig för att undvika 

att konstverket skadas. 

”Sekvens”, Arne Jones, 1959. 

http:intentionen.17
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Två exempel på konstverk 


som drabbats av klotter. 


”Nicolaikonventet”, 


Tomas Nordbäck, 2010 


och ”Rådjur”, Arvid Knöppel, 


1950.
 

Klotter 
Klotter, ”färg på fel plats”, finns överallt och det är nog omöjligt att helt skydda 
sig ifrån det.18 Även offentliga konstverk drabbas och ett sätt att ligga steget 
före klottrarna är att använda klotterskydd i sitt bevarandearbete. Klotter
skydd används i stor utsträckning på andra utsatta ytor, exempelvis fasader. 
Det fungerar som ett offerskikt, vilket gör att rengöringen underlättas betyd
ligt. Det är dock viktigt att skaffa sig kunskap om vilka ämnen klotterskyd
det innehåller och dess egenskaper, så att det är kompatibelt med materialet i 
konstverket. Allmän information om klotterskydd och klottersanering finns 
bland annat att hämta på internet.19 

Med en genomtänkt handlingsplan för hur arbetet mot klotter ska fungera 
och vad som kan göras i förebyggande syfte, kan klottret och borttagningen 
av det förhoppningsvis hållas på en hanterbar nivå ur ett förvaltningsperspek
tiv. Innan en handlingsplan upprättas bör man göra en undersökning för att 
välja ut lämpligt klottersaneringsmedel och passande metoder för de material 
som finns i den aktuella konstsamlingen. 

Följande bör ingå i en handlingsplan: 
	 Riskanalys – vilka områden är värst drabbade? 
	 Lista över drabbade verk. 
	 Beskrivning av hur de drabbade verken ska skyddas och med vad. 
	 Beskrivning av hur säker borttagning av klottret ska ske. 
	 Vilka företag/personer som är betrodda att utföra arbetet. 
	 Vilka material som ska användas vid klottersanering. 

18. Citat Katarina Malaga, FoU-seminarium den 20 oktober 2011 på institutionen för Kulturvård i Göteborg 

19.	 http://www.historic-scotland.gov.uk/informguide-graffiti.pdf http://www.sp.se/sv/centres/scc/tech_area/ 

surface_treatment/sidor/default.aspx 

http://fc.bygging.se/~husbyggaren/2009_5_07.pdf 

http://theaga.org.uk/ 

http://www.nps.gov/hps/tps/briefs/brief38.htm 

http://www.nps.gov/history/hps/tps/briefs/brief01.htm 

http://www.nps.gov/history/hps/tps/briefs/brief01.htm
http://www.nps.gov/hps/tps/briefs/brief38.htm
http://theaga.org.uk
http://fc.bygging.se/~husbyggaren/2009_5_07.pdf
http://www.sp.se/sv/centres/scc/tech_area
http://www.historic-scotland.gov.uk/informguide-graffiti.pdf
http:internet.19
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Om man använder för starka kemiska 
medel eller för hårdhänta metoder vid 
borttagning av klotter, kan konstverken 
skadas permanent. Ett gott samarbete 
och insyn i klottersanerarnas arbete är 
därför att starkt rekommendera. Tids
aspekten är viktig eftersom klottret blir
svårare att ta bort och lämnar mer spår ju
längre det får sitta.

Klotter kan bestå av många olika saker. I
exemplet nedan (Fjärilseffekt, Britt-Inger
Persson, 1994) har skulpturen blivit ned
smetad med en oljig vätska samt uppre
pade gånger använts som affischtavla. Till
höger är det sprayfärg av olika slag som
har använts för att ”dekorera” konstverkets 
sockel. Minnesmärke över sjukhuset him
melriket, Tomas Nordbäck, 2010. 

Klotter kan bestå av många 

olika saker. I exemplet till vän

ster (Fjärilseffekt, Britt-Inger 

Persson, 1994) har skulpturen 

blivit nedsmetad med en 

oljig vätska samt upprepade 

gånger använts som affisch

tavla. Nedan är det sprayfärg 

av olika slag som har använts 

för att ”dekorera” konstverkets 

sockel. Minnesmärke över 

sjukhuset himmelriket, 

Tomas Nordbäck, 2010. 
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Etik och juridik för offentlig konst 

Etik 

Etiska riktlinjer
Inom de flesta yrken eller yrkesområden finns etiska riktlinjer. Ordet ”etik” 
härleds från det grekiska ”ethos”, sed eller sedelära. Etiken kan sägas vara 
moralens teori då man i etiken analyserar, kritiskt granskar och systematiserar 
de principer som används för att legitimera ett handlingssätt. Etik handlar om 
att bygga upp, stimulera och hålla vid liv en medvetenhet och en diskussion 
om hur man bör handla. Etiken ställer frågor om normer och värderingar, om 
vad som är rätt – eller fel. 

Inom området offentlig konst finns yrkesetik för de olika berörda yrkes
grupperna, exempelvis arkitekter, museitjänstemän, byggnadsantikvarier och 
konservatorer. Denna yrkesetik definierar vad som är etiskt handlande, både 
av det man gör och det man inte gör. Yrkesetiken växer fram i takt med att ett 
yrke definieras, avgränsar sig gentemot andra yrkesområden, eller i samband 
med att det dyker upp nya frågor som måste behandlas. Som medlem i en 
organisation eller grupp förbinder man sig att arbeta efter de etiska regler som 
denna har satt upp.

De etiska reglerna återspeglar principer som är allmänt accepterade av dem 
som ingår i organisationen eller gruppen. De kan ses som en minimistandard 
för professionen, men formulerar samtidigt vad allmänheten bör kunna för
vänta sig av dem som arbetar inom yrket. De ger också möjlighet till en sorts 
yrkesmässig självreglering på internationellt plan där lagstiftning varierar på 
nationell nivå. 

Etiskt förhållningssätt
Vad innebär då etiskt förhållningssätt i förhållande till förvaltning av offent
lig konst? Ett etiskt förhållningssätt handlar om hur denna förvaltning för
håller sig till olika värden. Dessa värden är utgångspunkten för de rådande 
normerna och värderingarna, vilka kan skifta beroende på tid och plats. Bero
ende på vilka bakomliggande värden som finns vid en given situation görs 
olika prioriteringar och förvaltningen får därmed olika konsekvenser. Ett 
exempel är de val som ansvarig ägare och/eller förvaltare gör när de exem
pelvis väljer att förvalta – och i så fall vad – eller väljer att låta bli. Ett annat 
exempel är om ett verk måste flyttas, hur denna plats väljs i förhållande till 
konstverket och konstnärens intention med verket, samt vem som bestämmer. 
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De metoder eller material som konservatorn (och i ett tidigare skede konst
nären) väljer att använda är också resultat av rådande normer och värderingar. 
Valet mellan dessa handlingsalternativ kan sägas vara etiska ställningstagan
den. Att måla om en skulptur som blivit nött och sliten signalerar att ett 
nyskicksutseende, det vill säga så som konstverket såg ut när det lämnade 
konstnärens hand, värderas högre och anses viktigare att bevara än rester av 
historiska spår som slitage. Detsamma gäller valet av material. För det hypo
tetiska fallet med ommålning av en skulptur finns flera olika alternativ: välja 
samma färgtyp som konstnären ursprungligen använt, välja färgtyp av nyare 
sort med bindemedel som enligt forskning ska hålla längre, välja färgtyp som 
ger samma skimmer som den ursprungliga, välja färgtyp som ger en hårdare 
och kanske hållbarare yta men då är något blankare, och så vidare. Finns 
konstnären att fråga underlättas beslutet, men så är inte alltid fallet.

Beslutet när åtgärd ska ske är också ett resultat av rådande normer och vär
deringar. Den prioriteringsordning för förvaltning som anges i förvaltnings
strategin och ligger till grund för förvaltningsplanen, bygger bland annat på 
vilket eller vilka värde/värden konstverket tillmäts. Detta beskrivs i kapitlet 
Förvaltningsförberedande arbete. Därför är det också viktigt med en konti
nuerlig diskussion och uppdatering av dessa – vad som värderas högt i en tid 
värderas inte med nödvändighet på samma vis under en senare tidsperiod. 

För att förvalta på rätt sätt är det viktigt att ha ett ordentligt kunskaps
underlag om det som ska förvaltas, samt att göra en noggrann etisk analys 
innan man fattar beslut om vad som ska ske, när och på vilket sätt. Det kan 
också finnas brister i kunskapsunderlaget som är viktiga att synliggöra så att 
inte fel beslut fattas på grund av dessa. Små variationer i ett etiskt val kan 
få stora konsekvenser senare. Med en behandlingsmetod kan man utestänga 
framtida metoder, som blir relevanta först senare. Den färgtyp som används 
för ommålningen av skulpturen ovan kanske eliminerar alla spår av original
färg, vilken efter några decennier skulle ha varit intressant att analysera med 
den kunskap eller de frågeställningar som finns då. Det gäller att veta att den 
graffiti som ska tvättas bort verkligen är ”färg på fel plats” (enligt tidigare 
nämnd definition) och inte en del av konstverket. Brist på kunskap om hur 
konstnären har arbetat med patinering kan leda till att detta känsliga ytskikt 
tvättas bort under den årliga rengöringen – vandalism fast det sker i bästa 
välmening. Självklart bör man, om det är möjligt, diskutera med konstnären 
vilken betydelse en sådan patina har för konstverkets uttryck, vad den består 
av och hur den bäst ska behandlas vid skada. 

Kunskapsunderlaget, vilket motsvaras av förundersökningen i denna rap
port, kan leda fram till flera olika handlingsalternativ. Det är i detta samman
hang viktigt att tydliggöra vilka intressen olika aktörer eller berörda parter 
har, vad de vill på kort eller lång sikt, samt vem som ansvarar för vilka frågor. 
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Exempel på aktörer eller parter är ägare, konstnär, förvaltare och brukare. 
De tillmäter konstverket olika värden, såsom ekonomiska, historiska, konst
närliga, funktionella, politiska med flera. Därför värderar eller betraktar de 
handlingsalternativen på olika sätt. Etiska överväganden handlar i hög grad 
om att hitta en rimlig balans mellan olika intressen som alla kan vara legitima 
eller skäliga.

Man säger ofta att konst har evigt värde. Det är kanske riktigare att säga 
att konstverken har ett a) historiskt bestämt värde och b) ett relativt värde för 
varje tid. Det enda värde som försvinner är nyhetens värde. Det är svårt att 
bevara för framtiden. Vi vet inte vilka behov som kommer att finnas då eller 
vilka frågor som kommer att ställas. Därför är det viktigt att föremålets sam
lade värde bibehålls, varken förringas eller förmeras, genom förvaltningsåt
gärderna. 

Konstnärens intention 
Ett bra kunskapsunderlag är, som tidigare nämnts, viktigt för konserverings
processen. Men föremålet i sig är inte statiskt. Det förändras med tiden, både 
genom att materialet åldras och genom olika yttre händelser som klimat eller 
skadegörelse. Att utgångspunkterna kan förändras kan få konsekvenser för 
analys, tolkning och värdering. Ska man – och i så fall i vilken omfattning – 
återställa ett konstverk vars färg och material har genomgått förändringar? 

Och hur förhåller sig eventuella åtgärder till konstnärens intention? Hur 
vet vi något om denna? Konstnärens intention kan uttryckas på många sätt: 
genom verket, den samlade produktionen, konstnärens ord, samtida vittnen, 
och så vidare. Dessa är dock inte alltid entydiga. Och även om vi vet vad 
konstnären vill är det inte säkert att hans eller hennes uttryckta intention är 
klargörande. Dessutom kan denna uttryckta intention ändras över tid, sedd i 
historiens backspegel.

Det finns juridiska aspekter på konstnärens rätt till sitt verk, vilka presen
teras både nedan och i Bilaga 1 till denna rapport. I samband med förvalt
ning kan man ur etisk synvinkel fundera över vad det är som ska bevaras. Är 
det föremålet som det ursprungligen var tänkt – en sorts materiell autenti
citet? Eller är det konstnärens intention, affektionsaspekter, anekdoter runt 
verket med mera – en sorts immateriell autenticitet? Oftast kan olika aspekter 
bevaras samtidigt, men det finns tillfällen när det ena värdet måste väljas på 
bekostnad av det andra. Ett exempel är om konstnärens åsikt eller uttryckta 
intention kommer på kollisionskurs med konstverkets åldrande eller förfall.

Vad gäller konstnärens intention i det ögonblick när verket skapades följer 
olika frågor som bör behandlas separat. 
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a)	 Hur fastställer vi det ursprungliga utseendet?
Vad kan vi i dag veta om hur verket ursprungligen såg ut? Material åldras 
och omgivningen förändras, både föremålets omgivning och vårt sätt att 
uppleva det. Materialets åldrande är svårt att mäta och olika material åld
ras olika, vilket gör att exempelvis en ursprunglig färgbalans kanske har 
förskjutits. Omgivningen runt ett konstverk kanske har förändrats, vilket 
gör att verket upplevs på ett annat sätt än det ursprungligen gjorde. 

b)	 Hur fastställer vi konstnärens avsikt (med det ursprungliga utseendet)?
Hur ska vi kunna fastställa vilken konstnärens avsikt var vid olika tid
punkter (inbegripet den kunskap vi har hunnit få om konst och konstnä
rer) och vilken tidpunkt som i så fall ska gälla (om konstnärens avsikt har 
ändrats över tid – ”vad tror du nu att du tänkte då”)? Det är överhuvudta
get svårt att verbalisera skapandeprocessen, både för den som skapar och 
för den som betraktar resultatet. Gäller frågeställningen ett äldre konst
verk är det svårt för oss att i dag förstå och föreställa oss tiden för verkets 
tillkomst, hur konstnären, beställaren eller publiken var, eller kanske till 
och med dess ursprungliga fysiska sammanhang. Även om vi vet vad en 
konstnär tänkte vid en viss tidpunkt kan detta leda till otydlighet och 
konflikt i bevarandesituationen. 

c)	 Om vi lyckas bemästra (a) och/eller (b), vad följer i så fall av detta beträffande 
konstverkets utseende, innebörd, värde och förvaltning? 

Etiska konflikter 
Etiska problem uppstår när värden eller etiska principer kommer i konflikt 
med varandra. De kan även uppstå när den underliggande etiksynen inte 
är acceptabel eller relevant, varken i allmänhet eller för det enskilda fallet. 
Inom förvaltningsområdet kan det gälla om en åtgärd ska utföras, vad och 
hur mycket, med vilken metod och vilka material. Det kan även gälla upp
hovsrättsliga frågor, som när en ägare önskar en bevarandeåtgärd i strid med 
upphovsmannens vilja. Placering eller omplacering av offentliga konstverk är 
en annan fråga, liksom långsiktigt bevarande (i förhållande till kortsiktig för
brukning) och vem som har rätt att bestämma. Andra etiska frågor kan gälla 
konstens innehåll. 

En intressekonflikt kan uppstå mellan två aktörer och/eller principer om 
man i en viss situation, och vid en viss tidpunkt, endast kan tillgodose en 
aktörs intressen på andras bekostnad. Samma intressen, värden eller etiska 
principer behöver inte nödvändigtvis komma i konflikt med varandra i en 
annan situation. 
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Det finns naturligtvis olika metoder för att hantera intressekonflikter och 
välja handlingsalternativ. Ur etisk synvinkel är det viktigt att synliggöra och 
omformulera eller precisera olika värden, samt att rangordna dem. Exempel
vis kan man bestämma att en viss typ av konst (stenskulpturer) förvaltas på 
ett bestämt sätt (tvättas varje år). Vid konflikt mellan inblandade parter kring 
denna fråga ska konstverkets ursprungliga utseende vara det värde som väger 
tyngst ur förvaltningsperspektiv. Här är det förarbete som beskrivs tidigare i 
rapporten ovärderligt. Genom detta förarbete och i förvaltningsstrategin han
teras frågor kring konstverkens värde och identitet, samt vem som är ansvarig 
för olika förvaltningsfrågor. Förvaltningsplanen är ett utmärkt redskap för att 
minimera risken för konflikter. 

Etik handlar inte om lagar och regler, även om vissa frågor som rör etik 
måste regleras formellt. Omvänt så återspeglar inte alltid lagar vad som all
mänt ses som ett etiskt eller oetiskt handlingsätt. Det skulle exempelvis 
kunna anses vara oetiskt av fastighetsägaren att riva en stor mosaik för att 
kunna bygga om rummet där den finns, men det finns inget stöd för att detta 
är olagligt i upphovsrättslagen. Å andra sidan finns det flera exempel på när 
allmänheten ansett sig agera etiskt rätt, men handlat olagligt genom egen
mäktigt förfarande, när de försökt få bort eller förstöra en skulptur man inte 
tyckt om. 

Juridik 
För ägare och förvaltare finns en rad olika lagrum att ta hänsyn till. En del av 
dessa reglerar verksamhet, som kommunallagen (SFS 1991:900), och kommer 
inte att nämnas här. Här nedan nämns i korthet de lagar som har bäring på 
förvaltning av offentlig konst och vad de innefattar. Dessa lagar är jordabalken 
(reglering av fastighetsrätt), kulturminneslagen (bestämmelser kring kulturhis
toriska miljöer eller byggnadsminnen), miljöbalken (frågor av riksintresse för 
kulturmiljövården), plan- och bygglagen (genom vilken kommunerna ansvarar 
för en god bebyggd miljö) och naturligtvis den lag som reglerar konstnärens 
rätt till sitt eget verk, upphovsrättslagen. 

Jordabalken 
Jordabalken, Jordabalk (1970:994), reglerar fastighetsrätt, hyresrätt med mera.
Konstverk som är platsspecifika, det vill säga unikt skapade för en specifik miljö,
definieras i enlighet med jordabalken, 2 kap., 2 §, som tillbehör till fastighet:
”Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd,
om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna…”.

Detta innebär att äganderätten är tydligt definierad – om ett konstverk är 
platsspecifikt så hör det till fastigheten och ska också vid en eventuell försälj
ning följa med denna. För att synliggöra konstverket ur förvaltningsperspektiv 
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och undanröja oklarheter vad gäller ägande, är det därför önskvärt att konst
verket är inskrivet i köpekontraktet vid en eventuell fastighetsförsäljning och 
att det finns med i fastighetens system- eller relationshandlingar. 

Kulturminneslagen
I kulturminneslagen, Lag (1988:950) om kulturminnen m.m., finns bestäm
melser som rör byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och kulturföremål. 
Den offentliga konsten omfattas enbart om den är en del av ett byggnads
minne (eller en kyrklig inventarie). 

Lagen syftar till att skydda och vårda kulturmiljön. För de fastigheter som 
är byggnadsminnen finns skyddets innebörd och omfattning, avseende vård 
och underhåll, noggrant angivet. Länsstyrelsen är ansvarig för tillsyn och för 
hur antikvarisk kontroll ska gå till. Riksantikvarieämbetet har överinseende 
över kulturminnesvården i landet. I Riksantikvarieämbetets webbaserade väg
ledning till länsstyrelserna för kulturminneslagens tillämpning står: ”Skyddet 
för den enskilda byggnaden kan gälla hela byggnaden eller begränsas till delar 
av den, t.ex. exteriören, fasaden, stommen, planlösningen, vissa rum, trapp
hus, den fasta inredningen eller ytskikt”. Detta öppnar även upp för möjlighe
ten att skydda ett enligt jordabalken byggnadsanknutet konstverk.20 

Miljöbalken
Miljöbalken, Miljöbalk (1998:98), reglerar lagstiftning inom miljöområdet, 
i syfte att skydda naturen och samtidigt ge människan rätt att ansvarsfullt 
förvalta, förändra och bruka den. Den offentliga konsten omfattas enbart om 
den är en del av en skyddad kulturmiljö (ett liknande sambandsförhållande
som ovan beskrivits vad gäller offentlig konst och kulturminneslagen). 

I 3 kap. 6 § hanteras bland annat bestämmelser som gäller områden som 
är av riksintresse för kulturmiljövården: ”Områden som är av riksintresse för 
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder” 
som ”kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön”. Vad som är riksintresse 
beslutas i dialog mellan stat och kommun och redovisas i kommunens över
siktsplan, där även framtida användning av mark- och vattenområden samt 
bebyggelseutveckling beskrivs. I Sverige finns cirka 1 700 områden som är 
klassade som riksintresse för kulturmiljövården, däribland flera städer eller 
stadskärnor. Genom de nationella satsningar som görs på kulturmiljövården, 
exempelvis Anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård, kan bidrag ges till för
valtning, vilket på så vis kan bidra till att skydda miljöer med offentlig konst. 

20. http://www.raa.se/cms/kml_tillampning/byggnadsminnen_3kap/skyddsbestammelser/omfattning.html 

http://www.raa.se/cms/kml_tillampning/byggnadsminnen_3kap/skyddsbestammelser/omfattning.html
http:konstverk.20
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Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen, Plan- och bygglag (2010:900), även kallad PBL, reglerar 
planläggning av mark, vatten och byggande. Bestämmelserna syftar, enligt 
lagtextens första paragraf, till att ”främja en samhällsutveckling med jämlika 
och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livs
miljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.” 
Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och ska 
samverka med kommunerna i deras planläggning. Boverket har den allmänna 
uppsikten över plan- och byggnadsväsendet ur ett nationellt perspektiv.

När det gäller offentlig konst så kan kommunerna med hjälp av denna lag 
hävda skydd för kulturhistoriska och konstnärliga värden. Bestämmelser för 
konst i offentlig miljö kan därmed bli aktuella, exempelvis i samband med 
Q- eller q-märkning i detaljplanen. Denna märkning anger skyddsvärdet, det 
vill säga hur en byggnad eller ett område får användas i förhållande till bygg
nadens kulturvärden, och hur underhåll ska skötas. 

Upphovsrättslagen
Ägare och förvaltare av offentlig konst har också att ta hänsyn till upphovs
rättslagen, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 
Denna lag ger konstnären ensamrätt att tillåta eller förbjuda vissa åtgärder 
med avseende på verket under sin livstid och 70 år efter dödsåret. Lagen ger 
konstnären såväl ekonomiska rättigheter som ideella rättigheter. Upphovsrät
ten föreskriver att ”ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära 
eller konstnärliga anseende eller egenart kränkes; ej heller må verket göras 
tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är 
på angivet sätt kränkande för upphovsmannen” (1 kap. 3 §). 

Lagen nämner ändring. Men det kan konstateras att upphovsrättslagens 
formulering inte är något skydd mot total förstörelse av konstverket.

Kränkning är i sig ett svårdefinierat begrepp och kanske görs sådana ären
den upp i samtycke med konstnären. För vad ska räknas som kränkning? En 
förvaltningsåtgärd som innebär att delar byts ut eller att konstverket på annat 
sätt ändras i strid mot upphovsmannens vilja? Eller en placering där verket 
skyms eller skadas, omändring av platsen runt verket eller flyttning av ett verk 
från den plats för vilken det var skapat? I denna rapport beskrivs ett exempel 
under rubriken Förebyggande förvaltning. En rad händelser kring Axel Liebers 
verk ”S, L, XL” kan i sig anses som kränkande. Att verket å andra sidan kan 
få en ny placering vittnar om god omvårdnad om verket och kan knappast 
anses vara kränkande för konstnären – i synnerhet inte om upphovsmannen 
informerats och/eller förflyttningen sker i dialog med denne. Att begreppet 
kränkning är svårdefinierat visar sig också i att få rättsfall finns där sådana 
ärenden har prövats. 
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Lagen beskrivs mer utförligt på annan plats i denna rapport, i Bilaga 1. Men 
konstnärens/upphovsmannens rätt att bli namngiven i samband med sitt verk 
tål att påminnas om. Det bör alltså sitta en skylt i närheten av verket som 
upplyser om dess upphovsman. 

Etisk och juridisk checklista 
Avslutningsvis kan några punkter sammanfatta vad man bör tänka på ur etisk 
och juridisk synvinkel som ägare och förvaltare av offentlig konst: 

	 Varför ska bevarandeåtgärden utföras just nu? 
	 Finns relevant kunskap för att utföra åtgärden? 
	 Är förvaltningsåtgärden definierad och beställd av kompetent person? 
	 Utförs förvaltningsåtgärden av kompetent utförare? 
	 Vilka handlingsalternativ finns för olika åtgärder? För- respektive nackde

lar? 
	 Kan omgivningen ändras istället för konstverket? 
	 Påverkar förvaltningsåtgärden kommande åtgärder? 
	 Kan vald åtgärd säkerställa att hänsyn tas till konstnärens intention och 

konstverkets uttryck? 
	 Stämmer konstnärens uttalade intention och utförande överens? 
	 Kommer förvaltningsåtgärden att dokumenteras och tillgängliggöras? 
	 Vilka lagar och/eller skyddsföreskrifter gäller för detta konstverk? 
	 Vem äger upphovsrätten till konstverket? 
	 Visas konstverket som det ursprungligen var tänkt? 
	 Finns någon skylt i anslutning till konstverket som talar om vem som är 

upphovsman? 
	 Skulle konstverkets skick eller placering kunna uppfattas som kränkande 

mot konstnären? 
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Avslutning och sammanfattning 
i punktform 

Att förvalta offentlig konst ska varken vara krångligt eller avskräckande. 
Med rätt planering och en integrering av arbetet i den övriga förvalt

ningen kan det utföras med enkelhet och naturlighet liksom övrig förvalt
ning. Att ”avdramatisera” konstverken och göra dem till förvaltningsobjekt 
i mängden är avgörande för att integration och förvaltning ska fungera. Att 
skaffa rätt kunskap, kompetens och utförare till konstverksförvaltning blir då 
lika självklart som att skaffa rätt hantverkare till något annat förvaltnings
objekt. Att uppmärksamma konsten genom förvaltning gör att allmänhetens 
intresse ökar. Det som förvaltas är viktigt! Det viktigaste i förvaltningsarbe
tet är att viljan finns. Viljan att bygga upp en förvaltning för offentlig konst 
eller bygga vidare på en som redan finns. Viljan att avsätta pengar, tid och 
personella resurser för att få en långsiktig och god förvaltning av den offent
liga konsten. 

En sammanfattning av rapportens innehåll beskrivs här i punktform. 
	 Varför ska bevarandeåtgärden utföras just nu? 
	 Ta beslut i rätt forum om att ett aktivt förvaltningsarbete ska påbörjas. 
	 Säkerställ att rätt förutsättningar finns. 
	 Formulera en förvaltningsstrategi. 
	 Arbeta förvaltningsövergripande. 
	 Se över resurser, såväl ekonomiska som personella, och komplettera om 

nödvändigt. 
	 Införliva konstverken som en naturlig del i förvaltningsarbetet. 
	 Skaffa fram all nödvändig kunskap om konstverken. 
	 Samarbeta med personer med adekvat kompetens. 
	 Skapa god dialog med konstnären. 
	 Upprätta genomarbetade och realistiska planer för kommande 


underhåll, åtgärder och förvaltning.
 
	 Utse ansvarig för dokumentation och uppföljning. 
	 Upprätta rutiner för:

– Årligt underhåll
– Nyförvärv
– Klottersanering
– Flytt av konstverk 

	 Säkerställ att arbetet blir kontinuerligt. 
	 Kontrollera att hänsyn tas till etiska och juridiska frågor och att 


upphovsrättslagen följs.
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Bilaga 1 

Upphovsrätt för offentlig konst 
Bilagan är författad av Henry Olsson 

1. Upphovsrättslagen, vad är den och  
vad betyder den? 
Vid det här laget har väl i stort sett alla hört talas 
om upphovsrättslagen. De flesta känner till piratko
piering och vet att det är olagligt att fildela. Lagen 
är därmed välkänd. 

De grundläggande bestämmelserna finns i lagen 
om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 
vanligen kallad upphovsrättslagen. Denna tillkom 
år 1960 och har nummer 1960: 729 i svensk författ
ningssamling. Lagen är alltså gammal, men har 
uppdaterats ett stort antal gånger, främst på grund 
av vårt medlemskap i EU och andra internationella 
organisationer. 

Rättsområdet är komplicerat men grundprin
cipen i lagen är enkel. Var och en som har skapat 
ett litterärt eller konstnärligt verk har automatiskt 
upphovsrätt till detta, vilket innebär att hon eller 
han har ensamrätt att tillåta eller förbjuda vissa 
åtgärder med avseende på verket. Dessa rättighe
ter till ett verk är av ekonomisk natur (att kontrol
lera vissa ekonomiskt viktiga utnyttjanden) och 
av ideell natur (att motsätta sig vissa former av 
kränkande behandling av verket). Rättigheterna 
varar under upphovsmannens livstid och därefter 
70 år efter dödsåret. Brott mot rättigheterna kan 
medföra straff, skadestånd och en hel rad andra 
åtgärder. Detta upphovsrättsliga skydd gäller både 
för svenska verk och verk från i stort sett alla andra 
länder. 

Medan grundprinciperna för systemet är enkla så 
är den praktiskt tillämpningen en helt annan sak, 
särskilt i denna nya teknologiska tidsålder där eko
nomiska och politiska element kommer in i debat
ten. 

Vissa grundläggande element skall här beröras 
lite närmare. 

a. Vad är ett litterärt eller konstnärligt verk? 
Uttrycket omfattar praktiskt taget varje skapelse 
på det litterära eller konstnärliga området, oavsett 
i vilken form det uppträder. Det kan förekomma i 
litterär form, som musik eller som ett konstverk. 
Även sådana fenomen som databaser och dator
program hör hemma under verksbegreppet. En 
förutsättning för att något skall vara ett skyddat 
verk är att verket är unikt i den meningen att två, 
av varandra oberoende, personer inte skulle ha 
utformat innehållet på samma sätt. Verket måste 
alltså vara resultatet av en intellektuellt skapande 
insats. 

b. Vilka är de rättigheter som en upphovsman har 
till sitt verk? 
De ekonomiska rättigheterna utgörs av a) rätten 
att bestämma över varje form av mångfaldigande/ 
kopiering av verket, b) rätten att göra verket till
gängligt för allmänheten, exempelvis i form av 
offentligt framförande för en publik, utsändning i 
radio eller TV, tillgängliggörande över Internet och 
så vidare. Dessa rättigheter gäller verket både i 
dess ursprungliga form och i ändrad form, exem
pelvis i översättning eller bearbetning. I dessa 
rättigheter finns sedan en rad inskränkningar, 
bland annat för kopiering för privat bruk, för 
undervisning, för utnyttjande av verk för blinda/ 
handikappade, för arkiv och bibliotek med mera. 

Det finns två ideella rättigheter. Den ena är 
rätten att bli namngiven i samband med verket 
när det utnyttjas på något sätt. Den andra är 
rätten att motsätta sig att verket används på ett 
sätt eller i ett sammanhang som är kränkande 
för upphovsmannens litterära eller konstnärliga 
anseende. 
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c. Hur uppkommer dessa rättigheter och hur länge 
varar de? 
Upphovsrätten uppkommer i samma ögonblick 
som verket har skapats. Någon registrering, 
copyrightmärkning eller liknande behövs inte; 
skyddet är helt formlöst. När det gäller rättighe
ternas varaktighet är huvudregeln att de ekono
miska och de ideella rättigheterna varar under 
upphovsmannens livstid och sedan 70 år efter 
vederbörandes dödsår. Därefter kommer verket 
att ingå i den allmänna kulturskatten. 

d. Kan rättigheterna överlåtas? 
De ekonomiska rättigheterna kan överlåtas till 
andra som därmed blir ägare till rättigheterna i 
fråga. De kan också upplåtas genom en licens, 
det vill säga att rätten till viss användning upp
låts för en viss tid men att äganderätten till ver
ket stannar kvar hos upplåtaren. 

e. Vad händer om verket utnyttjas utan tillstånd 
fast ett sådant skulle ha behövts? 
Upphovsrättslagen innehåller en lång rad be
stämmelser om sanktioner vid olovlig använd
ning. Eftersom upphovsrätten är en civilrätts
lig rättighet är det i första hand den enskilde 
upphovsmannen som kan ingripa mot intrång. 
Han eller hon kan begära skadestånd eller yrka 
på exempelvis vitesföreläggande för olovligt 
utnyttjande, förstöring av olovliga exemplar och 
så vidare. Dessutom kan det allmänna ingripa. 
Uppsåtliga eller grovt oaktsamma intrång kan 
bestraffas med böter eller fängelse i högst två 
år. Vanligen kan allmän åklagare åtala bara om 
det föreligger en angivelse från den drabbade. 
Om det föreligger ett allmänintresse kan åtal ske 
också utan angivelse. 

f. Vilka verk omfattas av dessa regler? 
Upphovsrättslagen gäller först och främst 
svenska verk, det vill säga verk av svenska med
borgare. Eftersom verk kan utnyttjas oberoende 
av nationella gränser finns sedan 1800-talets 
slut en rad internationella överenskommelser 
på området. Praktiskt taget alla jordens länder 
är medlemmar av systemet, däribland givetvis 

också Sverige. Konsekvensen är att vi i Sverige 
ger skydd åt utländska verk på samma sätt som 
vi skyddar våra egna och dessa andra länder ger 
på motsvarande skydd för våra verk. Upphovs
rätten är också fast integrerad i de internatio
nella handelspolitiska regelverken, vilket gör 
det omöjligt för ett enskilt land att göra några 
större ändringar i systemet. Upphovsrätten styrs 
numera också i hög grad av olika direktiv inom 
ramen för den Europeiska unionen. 

g. Vad är närstående rättigheter och vad gäller 
för dem? 
Själva upphovsrätten ger skydd för den egentliga 
skapande verksamheten. Inom ramen för detta 
system ges emellertid också skydd för vissa andra 
prestationer enligt samma huvudprinciper som 
den egentliga upphovsrätten. Ett sådant skydd 
gäller utövande konstnärer, det vill säga artister, 
musiker och skådespelare som inte skapar verk 
utan framför dem. Inom ramen för närstående 
rättigheter finns också ett skydd för framställare 
av ljudupptagningar (”fonogramproducenter”), 
bildupptagningar (videogram, dvd, med flera) 
och radio- och TV-utsändningar, samt för produ
center av databaser och fotografer. 

h. Upphovsrätten diskuteras ju så mycket. 
Hur relevant är den i dagens samhälle? 
Upphovsrätten tillkom ursprungligen på grund av 
behovet av att 1) stimulera det andliga skapandet, 
2) ge ett skydd för de investeringar som behövs 
för intellektuellt skapande och spridning av resul
taten (investeringar som skulle bli omöjliga om 
alla fick kopiera fritt), och 3) skydda upphovsmän 
mot kränkande användning av deras verk. Genom 
utvecklingen mot det moderna kunskapssamhäl
let har information och upphovsrättsligt skyd
dade produkter blivit en allt viktigare del av både 
samhällsekonomin och världshandeln. Inom EU 
och den industrialiserade världen beräknas de så 
kallade copyrightindustrierna svara för omkring 
5–7 procent av bruttonationalprodukten. De sys
selsätter omkring fyra procent av den produktiva 
arbetsstyrkan. 
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Genom samhällets utveckling, särskilt tillkom
sten av Internet, har emellertid hela det sam
manhang som upphovsrätten verkar i blivit ett 
annat och invändningar har rests mot att skyd
det går för långt. Man menar att tillgången till 
information och kunskap (A2K) hindras och att 
det är orimligt att använda samhällets resurser 
för att jaga fildelare. 

På grund av detta ifrågasättande av det upp
hovsrättsliga systemet, bland annat hos ”Inter
netgenerationen”, är det viktigt att man tar 
invändningarna på allvar och försöker att utforma 
lämpliga lösningar. Själva systemet är numera 
så väl rotat, både ekonomiskt och politiskt, att 
grundprinciperna inte lär gå att rubba i första 
taget. Anpassningar måste dock utan tvekan 
göras och nya affärsmodeller måste komma till. 

2. Offentlig konst; vad gäller för den? 
Den allmänna utgångspunkten och de vanliga 
reglerna gäller. 

Så kallad offentlig konst kan vara av helt olika 
slag. Vanligen tänker man kanske på skulpturer, 
statyer eller liknande, väggmålningar utomhus 
eller liknande. Tar man begreppet i vidare mening 
kan det omfatta mycket mera, exempelvis musei
samlingar, som ju är offentligt tillgängliga. 

Att ett konstverk ingår i begreppet ”offentlig 
konst” förändrar inte de grundläggande rättig
heter som upphovsmannen har till verket. Exem
pelvis så påverkas inte den rätt att framställa 
exemplar av verket i fråga som upphovsrätten 
innefattar. 

Begreppet ”mångfaldigande” (eller ”repro
duktion” eller ”kopiering”) är i upphovsrättsliga 
sammanhang mycket vidsträckt. Det innefattar 
varje form av återgivning av verket i fråga, också 
i annan form eller med annan teknik. För att 
ta några exempel så är ”byggnadsverk” (eller 
”arkitektoniska verk”) skyddade mot mång
faldigande, både när de föreligger i form av 
byggnadsritning och när de föreligger som en 
uppförd byggnad. Det är alltså exempelvis inte 
tillåtet att uppföra en ny byggnad efter förebild 
av en redan uppförd sådan. 

Ett annat exempel är sådana statyer, skulptu
rer eller andra konstverk som finns på offentlig 
plats. Också här har upphovsmannen rätt att till
låta eller förbjuda reproduktion av verket. Denna 
rätt omfattar inte bara direkt kopiering, det vill 
säga framställning av ett nytt exemplar av verket 
i samma fysiska utförande. Det omfattar också 
återgivande av verket i varje annat framställ
ningssätt. Ett fotografi eller en annan avbildning 
av ett offentligt skulpturverk är alltså ett exem
plar av verket. 

Också övriga ensamrättigheter enligt upp
hovsrättslagstiftningen är tillämpliga, exempel
vis den ideella rätten. En kränkande återgivning 
av ett offentligt konstverk kan alltså angripas av 
upphovsmannen med stöd av hans eller hennes 
ideella rätt. 

Speciella upphovsrättsliga regler för 
offentlig konst m.m. 
Utgångspunkten är alltså att de allmänna upp
hovsrättsliga reglerna gäller också för offentlig 
konst. Det finns emellertid en rad speciella regler 
som gör att offentlig konst i vissa hänseenden 
har ett lägre skydd än andra verk. De viktigaste 
av dessa anges nedan, men det kan också finnas 
andra regler som kan ha en – om än marginell 
– betydelse för offentlig konst. De lämnas emel
lertid därhän i detta sammanhang. 

a) Avbildning av offentliga konstverk 
En viktig regel i detta sammanhang finns i 24 § 1. 
i upphovsrättslagen. Där föreskrivs att konstverk 
får avbildas ”om de är stadigvarande placerade 
på eller vid allmän plats utomhus.” 

Denna bestämmelse gäller alltså fall då konst
verket är placerat antingen på en allmän plats 
eller vid en allmän plats. Med allmän plats menas 
framför allt gator, torg, parker och liknande 
under bar himmel. Bestämmelsen gäller där
emot inte om konstverken är placerade på all
män plats inomhus, vilket kanske kan utesluta 
gallerior, ”shopping malls”, och liknande, fast det 
kan diskuteras. Den gäller inte heller konstverk 
som har placerats inomhus i byggnader, även om 
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dessa är tillgängliga för allmänheten, exempelvis 
kyrkor, museer och liknande. 

För att bestämmelsen om fri avbildning skall 
vara tillämplig krävs också att konstverket i fråga 
är riktat mot vad som finns utomhus. När det gäl
ler offentliga skulpturer och liknande är detta 
uppenbart. Däremot gäller regeln exempelvis 
inte en kyrkports inre dekoration, vilken ju är rik
tad inåt mot kyrkan. 

Placeringen måste vara stadigvarande. Verket 
måste alltså vara fast förenat med marken. 
Bestämmelsen täcker inte fall då verket tillfälligt
vis har ställts upp på en allmän plats eller ingår 
i en utställning, även om denna hålls på allmän 
plats. Därigenom utesluts exempelvis konstverk 
som ställts upp tillfälligtvis, som i skulpturparker 
vid slotten i Skåne. 

Bestämmelsen innebär att det offentligt pla
cerade konstverket får ”avbildas”, det vill säga 
återges i planet. Däremot får inte återgivning 
ske i tredimensionell form, till exempel genom 
avgjutning eller liknande. Återgivning i planet 
betyder att verket i fråga får fotograferas, teck
nas eller målas av, oavsett i vilket syfte detta sker. 
Exempelvis får man framställa vykort för försälj
ning som avbildar skulpturer, fasadmålningar 
eller andra verk som är placerade på ett torg eller 
vid en väg eller gata. 

I detta sammanhang skall också nämnas att 
24 § innehåller en viktig regel som säger att 
”byggnader får fritt avbildas.” Detta innebär att 
byggnadens yttre får avbildas, men även dess 
inre, såsom hallar, trapphus eller liknande. Också 
här gäller att avbildningen måste ske i planet, 
det vill säga genom fotografering, teckning och 
så vidare. Byggnaden får dock inte användas 
som förebild för uppförande av en ny byggnad. 
Den fria avbildningsrätten gäller bara byggnads
verket i form av just en byggnad, däremot inte 
kopiering av exempelvis byggnadsritningar eller 
modeller. 

Slutligen skall nämnas att rätten till fri avbild
ning bara gäller byggnaden som sådan och 
exempelvis inte ”son et lumière” som framförs 
på byggnaden. Ett exempel är Eiffeltornet. Tor

net får avbildas fritt, men däremot inte ljusillumi
nationerna på det. 

b) Andra viktiga regler som kan ha tillämpning 
på offentliga konstverk 
Utöver de speciella regler som har nämnts finns 
en rad andra inskränkningar i de upphovsrätts
liga rättigheterna som kan ha en praktisk bety
delse för offentliga konstverk. 

Kopiering för privat bruk 
Upphovsrättslagen innehåller regler om att var 
och en, för privat bruk, får framställa ett eller 
några få exemplar av offentliggjorda verk. Man 
får alltså kopiera för eget nöje, studium eller 
liknande. Detta gäller för alla typer av verk. Det 
finns emellertid några undantag som är viktiga 
då det gäller offentliga konstverk. Man får alltså 
inte uppföra byggnadsverk med stöd av bestäm
melsen. Inte heller får man anlita vad som kallas 
”utomstående medhjälp” för att framställa bruks
föremål eller skulpturer eller genom konstnärligt 
förfarande efterbilda andra konstverk. Skälet är 
framför allt att förhindra en beställningsverk
samhet i dessa hänseenden. 

Offentlig visning 
En av de rättigheter som ingår i ensamrätten 
att ”göra verket tillgängligt för allmänheten” är 
rätten att tillåta eller förbjuda offentlig visning av 
exemplar av ett verk. Denna principiella ensam
rätt är emellertid i hög grad inskränkt genom 
en regel i 20 § i lagen. Denna säger att när ett 
verk har getts ut så får de exemplar som omfat
tas av utgivningen visas offentligt utan att något 
tillstånd behövs. För konstverk gäller dessutom 
att offentlig visning av ett exemplar av ett sådant 
konstverk är fri när upphovsmannen har överlåtit 
exemplaret. 

För att i någon mån kompensera konstnärerna 
för den fria visningsrätten infördes den så kall
lade visningsersättningen år 1982. Den ger viss 
kompensation för den visning av bildkonst som 
sker på museer och allmänna platser. Detta är 
emellertid en kulturpolitiskt motiverad ersätt
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ning som ligger utanför det upphovsrättsliga 
systemet. 

En liknande typ av ersättning är den så kallade 
utställningsersättningen. Den betalas ut av Sta
tens bildkonstnärsfond i fall då ett av upphovs
mannen ägt exemplar används för utställningar 
i statens regi. Också denna ersättningsordning 
ligger utanför det upphovsrättsliga systemet. 

Ändringar i verk 
Helt allmänt gäller att ett verk inte får ändras utan 
upphovsmannens samtycke, åtminstone inte om 
resultatet kan anses kränkande för denne. Det 
finns emellertid ett undantag. I 26 c § i lagen 
föreskrivs att ägaren av en byggnad eller ett 
bruksföremål får ändra egendomen utan upp
hovsmannens samtycke. Denna fria ändringsrätt 
gäller inte för andra typer av verk. 

”Följerätt” 
Bestämmelser om upphovsmannens rätt till 
ersättning när ett överlåtet konstverk säljs vidare 
finns i 26 j § i lagen. Ersättningen bestäms till en 
viss procentsats av försäljningspriset med ett 
tak om 12 500 euro (ersättningsrätten regleras 
numera genom ett EU-direktiv och det är där
för som belopp uttrycks i euro). Denna rätt är 
personlig och kan inte överlåtas. Den gäller för 
offentlig konst likväl som för andra konstverk. 
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Bilaga 2 
Arkivsökningsprotokoll 

KONSTVERK INFORMATION KÄLLA DATERING PLACERING 

KONSTNÄRENS BESKRIVNING AV OCH INTENTION MED KONSTVERKET 

KONTAKTUPPGIFTER: 
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Bilaga 3 
Inventeringsprotokoll 

Konstverksbeskrivning 

KONSTVERK/TITEL 

ID-NUMMER 

KONSTNÄR 

PLACERING 

DATERING 

SIGNATUR PLACERING 

ANDRA PÅSKRIFTER PLACERING 

MÅTT (H x B x L) 

MATERIAL KONSTVERK FUNDAMENT 

MONTERING KONSTVERK FUNDAMENT 

TIDIGARE RESTAURERAD 

FINNS SKYLT SOM NAMNGER KONSTNÄREN? 

Beskrivning – omgivning 

RISKFAKTORER BESKRIVNING BÖR ÅTGÄRDAS 

BELYSNING  JA  NEJ 

MÖBLER, DÖRRAR  JA  NEJ 

PLACERING  JA  NEJ 

RISK FÖR VANDALISERING  JA  NEJ 

STORA TRÄD (sav, kåda, löv, barr, kottar, frukt)  JA  NEJ 

VATTENANSAMLING  JA  NEJ 

ÖVRIGT  JA  NEJ 
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Skadebeskrivning – konstverk 

SKADETYP BESKRIVNING PLACERING 

BIOLOGISK PÅVÄXT 

DEFORMATIONER 

BRISTFÄLLIG MONTERING 

FLÄCKAR 

FÅGELTRÄCK 

FÄRGBORTFALL 

GAMLA LAGNINGAR/RETUSCHER 

HÅL 

INSEKTSANGREPP 

KLOTTER 

MISSFÄRGNINGAR 

REPOR 

REVOR 

SAKNADE DELAR 

SAMMANFOGNING 

SKADEGÖRELSE 

SLITAGE 

SMUTS 

SPRICKOR 

VATTENANSAMLING 

ÖVRIGT 

PRIORITERINGSGRUPP  1. ÅTGÄRDA SNARAST  2. BÖR ÅTGÄRDAS  3. KRÄVER EJ ÅTGÄRD 
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Bilaga 4 
Förundersökningsrapport 

TITEL, KONSTNÄR, ÅRTAL, PLACERING 

Konstverksbeskrivning 

KONSTVERK/TITEL 

ID-NUMMER 

KONSTNÄR 

PLACERING 

DATERING 

SIGNATUR 

ANDRA PÅSKRIFTER 

MÅTT (H x B x L) KONSTVERK FUNDAMENT 

MATERIAL KONSTVERK FUNDAMENT 

MONTERING 

TIDIGARE RESTAURERAD 

INVENTERAD AV NAMN DATUM 

Historik och litteratur 

KONSTVERK INFORMATION KÄLLA DATERING PLACERING 

Konstnärens beskrivning av och intention med verket 

BESKRIVNING 

KONTAKTUPPGIFTER 

Tillståndsbeskrivning 

KONSTVERK 

FUNDAMENT 
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Beskrivning – omgivning 

POTENTIELL RISK BESKRIVNING OCH PLACERING BÖR ÅTGÄRDAS 

BELYSNING  JA  NEJ 

MÖBLER, DÖRRAR  JA  NEJ 

PLACERING  JA  NEJ 

RISK FÖR VANDALISERING  JA  NEJ 

STORA TRÄD (sav, kåda, löv, barr, kottar, frukt)  JA  NEJ 

VATTENANSAMLING  JA  NEJ 

ÖVRIGT  JA  NEJ 

Skador 

  BIOLOGISK PÅVÄXT 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  DEFORMATIONER 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  FLÄCKAR 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  FÅGELTRÄCK 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  FÄRGBORTFALL 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  GAMLA LAGNINGAR/ 

RETUSCHER 

BESKRIVNING 

PLACERING 

 HÅL 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  INSEKTSANGREPP 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  KLOTTER 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  MISSFÄRGNINGAR 

BESKRIVNING 

PLACERING 

 MONTERING 

BESKRIVNING 

PLACERING 

 REPOR 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  REVOR 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  SAKNADE DELAR 

BESKRIVNING 

PLACERING 

 SAMMANFOGNING 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  SKADEGÖRELSE 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  SLITAGE 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  SMUTS 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  SPRICKOR 

BESKRIVNING 

PLACERING 

 VATTENANSAMLING 

BESKRIVNING 

PLACERING 

  ÖVRIGT 

BESKRIVNING 

PLACERING 

Ågärdshistorik 

TIDIGARE UNDERHÅLLSÅTGÄRDER: 

DATUM ÅTGÄRD 
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Bilaga 5 
Nyförvärvsprotokoll 

KONSTVERKETS TITEL 

KONSTNÄR 

NAMN ADRESS 

TELEFON E-POST 

KONSTNÄRENS BESKRIVNING AV OCH INTENTION MED KONSTVERKET 

BESKRIVNING 

INTENTION 

KONSTVERKSBESKRIVNING 

KONSTVERK/TITEL 

PLACERING 

MÅTT 

DATERING 

SIGNERING/PÅSKRIFT 

ANTAL DELAR 

FINANSIERING 

BESTÄLLD AV OCH NÄR 

DELTAGARE I URVALSGRUPP 

MONTERAD NÄR OCH AV VEM 

INVIGD NÄR OCH AV VEM 

MEDIA 
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MATERIALBESKRIVNING 

MATERIAL KONSTVERK FUNDAMENT 

YTSKYDD KONSTVERK FUNDAMENT 

MATERIALSPECIFIKATION 

(gärna produktnamn och tillverkare) 
KONSTVERK FUNDAMENT 

YTSKYDD ANNAT 

TILLVERKAD AV OCH VAR 

MONTERING: HUR/ANVÄNDA MATERIAL 

FÖRVALTNING 

REKOMMENDATIONER FÖR UNDERHÅLL 

INTERVALL 

REKOMMENDERAD UTFÖRARE 

REKOMMENDERAT MATERIAL 

ÖVRIGT 

FOTOLISTA 

SIGNATUR OCH DATUM 
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Bilaga 6 
Åtgärds- och underhållsplan 
Individuell plan / konstverk 

TITEL, KONSTNÄR, ÅRTAL, PLACERING PRIORITERINGSGRUPP 

ÅTGÄRDSBESKRIVNING UPPSKATTAD TIDSÅTGÅNG UTFÖRES NÄR UTFÖRARE KOSTNAD 

UNDERHÅLLSÅTGÄRDSBESKRIVNING UPPSKATTAD TIDSÅTGÅNG CYKEL UTFÖRARE KOSTNAD 

UPPRÄTTAD AV DATUM 

ANSVARIG DATUM 
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Bilaga 7 
Åtgärds- och underhållsplan 
Översikt alla konstverk 

ÅR 

KONSTVERK OCH PLACERING ÅTGÄRDSBESKRIVNING UTFÖRARE TIDSÅTGÅNG KOSTNAD 

ÅR SUMMA ÅR X 

KONSTVERK OCH PLACERING ÅTGÄRDSBESKRIVNING UTFÖRARE TIDSÅTGÅNG KOSTNAD 

ÅR SUMMA ÅR X 

KONSTVERK OCH PLACERING ÅTGÄRDSBESKRIVNING UTFÖRARE TIDSÅTGÅNG KOSTNAD 

UPPRÄTTAD AV DATUM 

ANSVARIG DATUM 
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Bilaga 8 
Förvaltningsplan 

AKTUELL KONSTSAMLING 

DEL 1, BESKRIVNING AV SAMLINGEN 

INNEHÅLL 

PROBLEMBILD OCH BEHOV 

FÖRVALTNINGSSTRATEGI 

FÖRUNDERSÖKNINGSRAPPORT 

ÅTGÄRDS- OCH UNDERHÅLLSPLAN 

ÅTGÄRDSHISTORIK 
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DEL 2, RUTINER 

DOKUMENTATION ANSVARIG 

NYFÖRVÄRV ANSVARIG 

UNDERHÅLL ANSVARIG 

BESTÄLLNING AV TJÄNSTER OCH ÅTGÄRDER ANSVARIG 

UPPDATERING AV DATABAS OCH ARKIV ANSVARIG 

FLYTT AV KONSTVERK ANSVARIG 

ÅTGÄRDER VID VANDALISERING ANSVARIG 

KLOTTERSANERING ANSVARIG 

UPPRÄTTAD AV DATUM 
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Bilaga 9 

Materiallista 21 

Vid en inventering kan det ibland vara komplicerat att bestämma ett verks material och därför följer här en kort 

genomgång av material som ofta förekommer i offentliga konstverk. Listan gör inte anspråk på att vara komplett 

utan är skriven för att ge en överblick över och guide till de material ett offentligt konstverk kan bestå av. 

MATERIAL DEFINITION 

Akrylfärg Akryl är ett samlingsnamn för färger baserade på akrylpolymerer och de används 

bland annat som syntetiskt bindemedel i färg. Akrylfärg är en snabbtorkande 

konstnärsfärg som innehåller färgpigment blandat med ett akrylbindemedel. Färgen 

blev kommersiellt tillgänglig 1955 genom den amerikanska färgtillverkaren Liquitex. 

Akrylfärger består av sampolymerer av olika akrylmonomerer samt fyllmedel, pigment 

och organiskt lösningsmedel. Akrylfärger är vattenlösliga tills de torkat. 

Akvarell Konstverk utfört i akvarellfärg, det vill säga vattenlöslig färg. Pigmenten är bundna i 

bindemedlet gummi arabicum. Konstverk utförda i akvarellteknik är mycket känsliga 

för ljus. 

Aluminium Aluminium är ett metalliskt grundämne och en lättmetall. Aluminium framställs av 

bauxit, som innehåller mellan 50 och 60 % aluminiumoxid, i en kemisk process. 

Brons Legering av koppar och andra metaller, vanligen tenn. Brons har låg smältpunkt, är 

relativt hårt och lämpar sig väl för gjutning. Används i dag mest för konsthantverk och 

konstverk. 

Betong Betong är ett byggnadsmaterial som består av sten sammanbundet med cement 

och vatten. Betong har god hållfasthet och är ett beständigt material. Det kan även 

infärgas i olika kulörer. För att öka betongens draghållfasthet används armerings

material , till exempel järn. 

Corténstål Speciell typ av stål som är beständigt mot höga temperaturer och rostar långsamm

are än vanligt stål. Corténstålets yta är roströd och det kan svetsas och bockas till olika 

plåtkonstruktioner utan att spricka sönder. Det används bland annat i husfasader och 

konstverk. 

Diabas En mörk lavabergart som skiftar från mörkgrå till svart. Diabas återfinns i gångar i 

andra bergarter där magma trängt upp och stelnat. 

Emalj Emalj är ett glas eller en glasliknande beläggning som smälts fast på hårt underlag. 

Man använder en ogenomskinlig, vit eller färgad glasmassa, så kallad glasfluss, som 

även kan färgas genom tillsats av metalloxider. Emalj kan läggas på metaller som järn 

och guld och på glas, porslin och andra lervaror. 

Granit Kornig, kristallin, sur silikatbergart. Färgen växlar men är oftast röd eller grå. 

En av de vanligaste bergarterna i Sverige. 

Gouache Gouache är en täckande vattenfärg som görs av mindre fint rivet pigment samt tillsats 

av vitt pigment som gör färgen täckande. Bindemedlet är gummi arabicum 

21. http://www.ne.se 

http:http://www.ne.se
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MATERIAL DEFINITION 

Glas Ett ickekristallint material, vanligtvis genomskinligt, som till största delen består av 

kiseldioxid. Det framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med till 

exempel kalk och blyoxid. Glas är formbart i varmt tillstånd men sprött när det är kallt. 

Blåsning, pressning och centrifugering är vanliga tillverkningsmetoder för framställ

ning av glasprodukter. 

Järn Metalliskt grundämne som i ren form är silvervitt och formbart. Det är den tekniskt 

och ekonomiskt viktigaste av alla metaller. Jordskorpan består till 6 % av järn och 35 % 

av jordklotets totala massa är järn. Rent järn är stabilt i torr luft och i vatten utan syre 

eller koldioxid. I fuktig luft eller i syrehaltigt vatten överförs metallen snabbt till rost 

(järnoxidhydrat). Stål är beteckningen på järn med en kolhalt som understiger 2 %. Stål 

är smidbart och mycket vanligt som byggmaterial. 

Kakel Kakel består av lergodsplattor med glasyr på ena sidan. Främsta användningsområde 

är som skyddande och dekorativ väggbeklädnad i till exempel badrum och kök och i 

offentliga lokaler. Bitar av kakelplattor kan även användas till mosaik. 

Keramik Samlingsbegrepp för produkter av formad, bränd lera, till exempel hushålls- och konst

gods, sanitetsgods, elektriska isolatorer, golv- och väggplattor samt tegel. Råmaterialet 

är kaolin och andra leror, fältspat och kvarts. 

Kalksten Kalksten är en sedimentär bergart som består till minst 50 % av kalciumkarbonat. Och 

uppvisar högst skiftande hårdhet och färg. Färgen är mestadels ljus men växlar från vit 

till grå, grön, gul, rödbrun eller röd. Även svart kalksten förekommer och korn-tätheten 

är fin till tät. 

Koppar Ett metalliskt grundämne som i rent tillstånd är rödglänsande och mycket god ledare 

för elektricitet och värme. Koppar är mjukt och mycket lätt smidbart och har god 

korrosionsresistens. Koppar finns i jordskorpan, både i gedigen form och som kemiska 

föreningar. 

Marmor En fin- till medelkornig kalksten som har väl hopfogade korn och som är lätt att polera. 

Vanligen vit eller flammig i olika färger. 

Mosaik En mosaik är en dekorativ komposition av olikfärgade bitar av kakel, sten eller glas som 

fästs på ett hårt underlag. 

Neon Neon är ett grundämne och en ädelgas. Neonrör är ett slags lysrör, fyllt med ädelgas, 

som har en elektrisk anslutning i vardera änden.  När en elektrisk spänning kopplas till 

röret får man gasen att lysa. Beroende på vilken gas man valt kan man få olika färger. 

Neon ger rött ljus, helium ger blått. Rören kan formas till bokstäver eller andra symbo

ler. De har därför varit populära exempelvis som butiksskyltar och konstverk 

Oljefärg Oljefärg är en långsamtorkande färg som består av färgpigment och en oxiderande 

olja, främst linolja. Oljefärg torkar genom att oljan i färgen oxiderar. 
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MATERIAL DEFINITION 

Plexiglas Polymetylmetakrylat (PMMA) är en termoplast med varumärkesnamnet plexiglas. 

Den tillhör plastgruppen akrylplaster och används som ersättning för glas. 

Polyester Polyester är en härdplast, som får sina fysikaliska egenskaper genom en irreversibel 

kemisk reaktion när härdare tillsätts. Den används bland annat som harts tillsammans 

med armeringsmaterial som kol-, aramid- eller glasfiber i plastkompositer för att 

tillverka till exempel båtar och konstverk. 

Rostfritt stål Rostfritt stål är en järnlegering som har god motståndskraft mot korrosion och andra 

kemiska angrepp. Motståndskraften mot korrosion beror på att stålet legerats med 

antingen krom, molybden, nickel eller kväve och gör att ett tunt osynligt passivskikt 

bildas på ytan. 

Sandsten En bergart som bildats genom sedimentation och till största del består av mineralerna 

kvarts och fältspat. Sandsten finns med olika hårdhet och i olika färger, beroende på 

vilka mineral och metaller som ingår. Bindemedlet mellan kornen är vanligen kiselsyra, 

men ibland kalk, lera eller järnhydrat. Sanden kommer från vittrade bergarter. 

Textil Samlingsnamn för material och produkter framställda av textilfibrer, till exempel 

garner, väv och mattor. 

Flera materialbeskrivningar finns exempelvis på http://www.raa.se/cms/materialguiden/start.html 
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