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Ett projekt om konstens roll i det offentliga 
rummet av Konstnärscentrum-Syd med stöd 
av Region Skåne och Regionförbundet Södra 
Småland. 

Målsättning 
Att initiera offentlig debatt och öka kom-•	
munikationen om den offentliga konsten
Att informera om 1%-regeln och Lagen •	
om offentlig upphandling, LOU
Att ge service och stöd till uppdragsgivare •	
vid offentliga gestaltningsprojekt 
Att öka professionella konstnärers •	
möjligheter till offentliga uppdrag

Konstens funktion
Konsten i det offentliga rummet har många 
funktioner. Det handlar inte bara om att  
göra platsen vacker och estetiskt tilltalande 
utan också om att ge platsen/rummet karak-
tär och identitet, att synliggöra och tydliggöra 
orientering i tid och rum.
 
Delaktighet i stadsrummet
Den offentliga konsten kan skapa delaktighet, 
underlätta kommunikation och tolkning av 
budskap i vår kultur. Därför bör konsten 
få ta plats i miljöer där människor bor och 
verkar.
 
Tillväxt, välbefinnande och 
attraktionskraft
Att kultur är betydelsefull för välbefinnande, 
tillväxt och attraktionskraft bör framhållas i 
samhällsplaneringen. Hur vi upplever miljön 
beror på hur vi uppfattar helheten, samspelet 
mellan arkitektur och den omkringliggande 
miljön. Därför är det viktigt att vi använder 
en helhetssyn både på samhällsplaneringen 
och på den konstnärliga gestaltningen.
Offentlig konst skall inte ses som en kostnad 
utan som en investering.



1%-regeln

1%-regeln föreslogs i samband med Statens 
Konstråds skapande 1937. Det var dåvarande 
ecklesiastikministern Arthur Engberg som 
utredde frågan. 1%-regeln  innebar att en 
procent av statens byggnadskostnader skulle 
gå till konstnärlig gestaltning och att konst-
närerna, på ett aktivt sätt, skulle tas i anspråk 
för konstnärliga kulturinsatser i samhällets 
tjänst. En utgångspunkt för utredningen var 
att på ett mer planmässigt sätt verka för 
konstnärliga gestaltningar i statliga verk-
samheter och i dess byggnader och på så sätt 
bidra till kreativa och attraktiva miljöer för 
samhällets medborgare.

En rekommendation 
Att avsätta 1% av byggkostnaden till konst-
närlig gestaltning har blivit en rekommenda-
tion till kommuner, regioner och landsting.

Behov av nya idéer och strategier 
Kanske har 1%-regeln aldrig varit viktigare 
än just nu. Idag pågår runt om i Sverige of-
fentliga samtal och projekt där man på olika 
sätt väver samman frågor om samhällsutveck-
ling, samhällsplanering och konst. Även i ett 
internationellt sammanhang växer intresset 
för metodutveckling. Behovet av nya idéer, 
strategier och processer är stort.

En del av vårt demokratiska samhälle
Den offentliga konsten, som alla har tillgång 
till är en del av vårt demokratiska samhälle. 
Alla, oavsett vem man är eller var och hur 
man lever, borde ha möjlighet att ta del av 
konst i sin närmiljö. Det kan gälla skulpturer 
på torg, målningar på husfasader, installa-
tioner i parker, ljussättningar på trafikplatser,  
två och tredimensionella bilder på sjukhus  
och skolor, i det offentliga rummet, där män-
niskor möts, frågor ställs och samtal uppstår 
kan konsten fungera som katalysator vid 
kommunikationen i sociala och demokratiska 

processer.



1%-regeln och Konstnärscentrum-Syd
Konstnärscentrum Syd har, tillsammans med 
Smålands Konstnärsförbund, utarbetat en 
skiss för beslut och arbetsmetoder som från 
konstens och konstnärernas perspektiv är 
försvarbar. KC-Syds skiss till 1%-beslut och 
arbetsmetoder kan utgöra ett konkret diskus-
sionsunderlag för intresserade kommuner. 

Politikens roll
Utifrån politiska beslut om en konstnärlig 
strategi bör handläggningen skötas av sak-
kunniga personer med utbildning och erfaren-
het av konst och konstnärliga frågor. Han-
dläggning skall ske med fokus på  konstnärlig 
kvalitet.

Kvalitet och hållbarhet
Politisk förankring•	
Professionell, sakkunnig handläggning•	
Höga estetiska krav•	
Konstnärlig hållbarhet•	
Brukarperspektiv•	
LOU•	
1%-regeln•	

Hans Björn och Staffan G-son Lind



Konsten och offentlig upphandling 
LOU

Det går inte att upphandla konst enligt Lagen 
om offentlig upphandling.  Denna synpunkt 
hörs ofta men den är baserad på okunnighet 
om LOU.

Olika upphandlingsmetoder 
Det finns ett flertal möjligheter att genomföra 
upphandlingar.  Det viktiga och det nya 
perspektivet är att kravet på uppdragsgivaren 
och handläggare/konsult ökar, t.ex.när det 
gäller att specificera den efterfrågade kostnär-
liga gestaltningen, dess placering och 
materialval. 
I handläggarens/konsultens arbete ingår 
också att skriva upphandlingsdokument, 
organisera urvalsgrupper, deltaga i möten.

Direktupphandling 
Direktupphandling utan annonsering får 
genomföras om kostnadsramen inte över-
stiger 284 000kr. Kraven på att hela upp-
handlingen sköts oklanderligt vad gäller de 
konstnärliga perspektiven är naturligtvis 
stora.
 
Direktupphandling med undantag
Direktupphandling med undantag av konst-
närliga skäl är en metod som kan användas i 
speciella fall. Då är annonsering frivillig men 
upphandlingsprocessen måste  utformas efter 
vissa regler. Man måste på ett noga dokumen-
terat sätt visa att enbart en specifik konstnär 
kan utföra det efterfrågade konstverket. En 
sakkunnig projektgrupp ska tillsättas, ett 
tydligt konstprogram måste formuleras och 
protokollförda sammanträden ska genom-
föras.



Upphandling med intresseanmälan
Vid urvalsprocess med intresseanmälan är 
annonseringen, offentliggörandet av det 
konstnärliga uppdraget, grunden i upp-
handlingen och görs av upphandlande 
myndighet. Intresseanmälan ska följa ett 
antal förutsättningar, allt enligt LOU. Den 
upphandlande myndigheten får efterfråga 
CV, portfolio, referenser och annat relevant 
material. Skisser och ideér om det aktuella 
objektet  får inte efterfrågas. Fördelen med 
upphandling med intresseanmälan är att ett 
stort antal konstnärer får möjlighet att pre-
sentera sig gentemot uppdragsgivare. 
 
Urvalsprocess 
Vid handläggning av ett stort antal 
anmälningar görs urvalet oftast i tre steg

Urval efter formella krav•	
Utvärdering för skissuppdrag•	
Utvärdering av skisser för beslut om •	
uppdrag

 
Projekttävling
Projekttävlingar ställer speciella krav på 
genomförande och administrativa resurser 
men kan i vissa fall vara en möjlighet. 
 
Konstnärscentrum Syd som rådgivare
Konstnärscentrum Syd har genom sina kon-
sulter, organiserat och varit engagerade i ett 
stort antal upphandlingar. Det har handlat 
om ett antal olika metoder och de har genom-
förts med utgångspunkt från LOU och de 
speciella förutsättningar som upp-
handling av konst kräver.

På kulturrådets uppdrag
Konstnärscentrum Syd har Statens Kulturråds 
uppdrag att vara rådgivande och förmedla 
uppdrag på konstnärernas arbetsmarknad.

Staffan G-son Lind



Det handlar om språk 

bildspråk

att säga någonting

att visa någonting

att uttrycka någonting

det handlar om att se

och att bli sedd

det handlar inte om att illustrera 

eller dekorera 

det handlar om att kommunicera

att komponera, formulera, artikulera 

att synliggöra

det handlar om att se 

och att bli sedd

det handlar om att ge form 

åt tankar, ideér, händelser 

och företeelser

att bli varse

att förstå

att bli förstådd 

Det handlar om att se

och att bli sedd

Det handlar om att gestalta

beskriva 

tydliggöra sin värld

sitt liv

att bli en del

att bli delaktig

Det handlar om att se

och att bli sedd

Hans Björn
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Konstnärscentrum Syd
www.kcsyd.se 

KC-SYD är en fristående organisation inom 

Konstnärscentrum och organiserar c:a 250 

yrkesverksamma konstnärer i Skåne, Kronoberg, 

Kalmar och Blekinge län

KC-SYD har som uppdrag att bistå kommuner 

och andra uppdragsgivare med information, 

förmedling och annat som berör konstnärlig 

gestaltning och andra konstnärliga projekt som 

t.ex. Skapande Skola

KC-SYD bistår kommuner och andra offentliga 

institutioner med råd angående “Lagen om 

offentlig upphandling” i samband med konst-

inköp och gestaltningsprojekt

KC-SYD arbetar med kompetensutveckling av 

interna konsulter och anslutna konstnärer

KC-SYD samarbetar med ett flertal 

organisationer på konstområdet

KC-SYD finansieras i huvudsak av 

Statens Kulturråd, Region Skåne och

Regionförbundet Södra Småland




