
TEMA

VAD ÄR OFFEN  T

TILL HÖGER Siri Derkert Ristningar i betong.
NEDAN Konstverket Re-FLECT Transformativa rum av 
Konstnärsgruppen FLECT på socialkontoret i Värmdö. 
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Vilken roll har egentligen den offentliga konsten? 
Kan man kvalitetssäkra konstupplevelser? 
Och varför skall placeringen av konst ältas i 
det oändliga medan reklamaffischer i kolossal
format smälls upp hur lätt som helst?

EN  TLIG KONST?

vad menas med offentlig konst? Det är verkli-
gen en definitionsfråga. Många konstnärer har gjort 
och gör offentlig konst utan att ens veta om att de »gör« 
offentlig konst. Parallellt med att många av oss med-
borgare inte vet vad offentlig konst är, helt enkelt inte 
ser, upptäcker eller förstår offentlig konst som offentlig 
konst. 

Ta sådant som »temporär offentlig konstnärlig ge-
staltning«. Här kan det handla om så kallde processori-
enterade relationella projekt som man som konstnär 
utvecklar, kopplad till en myndighet eller en arbets-
plats, med avsikt att bidra till kreativt tänkande, föra in 
nya tankebanor i verksamheter, lösa upp låsningar och 
så vidare. Det kan också handla om att utveckla och 

iscensätta processorienterade relationella projekt i form 
av s.k. sociala skulpturer kring de mellanrum som upp-
står i möten mellan människor i form av performances, 
konstverk i tillfälligt upplåtna platser och lokaler som 
till exempel i bibliotek. Hur många konstnärer har inte 
varit involverade i sådant utan att de varit medvetna 
om eller har sett det hela som ett inslag av offentlig 
konst eller konst i det offentliga?

Skulpturen på torget är inte att förglömma när det 
gäller offentlig konst. Men torget, vad är det nuförti-
den? Är inte det offentliga rummet idag i första hand en 
enda stor marknadsplats för varor och shopping, en 
mötesplats för konsumenter och säljare? Det offentliga 
rummet var tidigare ekvivalent med det offentligt 
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12 konstperspektiv

finansierade rummet. Men idag finns det så många pri-
vata offentliga rum, till exempel olika förortscentra 
som ägs av vinstdrivande företag. Hur påverkar det den 
offentliga konsten?

En konstnärsgrupp vill göra installationer och per-
formances i den lokala parken, skapa händelser och 
nya möten mellan medborgarna, aktivera kulturlivet i 
området på ett lokalt plan. En av konstnärerna har talat 
med en parkarbetare som sagt att scenen i parken står 
tom så det är bara att göra något. För säkerhets skull 
kontaktas parkförvaltningen, eftersom konstnärerna 
har noterat att det finns en policy som säger att parkför-
valtningen skall verka för konstnärliga och kulturella 
initiativ. Förvaltningen ger dock inte sitt tillstånd utan 
hänvisar konstnärerna vidare till stadens konstråd för 
att ansöka om tillstånd via prövning och så kallade kva-
litetssäkring av sitt projekt. Ställda inför denna process 
falnar konstnärernas entusiasm. Och frågor reser sig rö-
rande vilken kvalitetssäkring man kräver av exempelvis 
reklamfinansierade evenemang på gator och torg och i 
parker. Vilka regelverk styr innehåll och utformning här? 
Har reklamen större frihet än konsten och på vilket sätt 
påverkas bedömningarna av det faktum att reklamen 
förväntas generera intäkter medan konsten budgeteras 
som kostnader i den offentliga sektorn? I till exempel 

Stockholms tunnelbana är den offentliga konsten kring-
gärdad av en mängd olika regelverk, som behandlar tra-
fiksäkerhet, hållbarhet med mera. Och detta att konsten 
inte får vara diskriminerande eller »stötande« i religiös, 
politisk, och allmänmoralisk mening. Man kan med 
fog fråga sig om reklamen i tunnelbanan hålls i liknande 
strama tyglar och i vilken mån reklamintäkterna påver-
kar bedömningen av vad som får exponeras eller inte. 
Till detta kommer att den offentliga konsten i många 
avseenden får större kritisk uppmärksamhet än rekla-
men trots att den senare har långt större visuell verkan i 
det offentliga rummet. 

En tid efter det att Anna Odells verk Okänd, kvinna 
2009349701 genomförts så arbetade en konstkonsult 
på psykiatrin vid Sankt Görans sjukhus. Det var stormiga 
samtal i personalens fikarum. Många uttryckte bland 
annat att Odells verk inte var konst. Konsulten påpekade 
att det var konst, men att frågan var om det var bra eller 
dålig, etisk eller oetisk, laglig eller olaglig konst. Perso-
nalen pratade mycket kring villkoren inom sin verk-
samhet. Speciellt de fenomen som Odell upp märk-
sammade med sitt verk: bältning, tvångsvård och ut-
sattheten inom psykiatrin. Konsulten frågade om de 
ofta talade om sitt jobb på detta sätt i fikarummet. Det 
gjorde de normalt mycket sällan. Plötsligt insåg flera där 

OVAN Graffiti i Rom. ÖVERST TILL HÖGER Anna Odell. UNDERST TILL HÖGER Del av konstverket Samlaren av Roland Persson. Installation med objekt                           
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i fikarummet att Odells verk faktiskt hade stimulerat till 
nya tankar och dialoger, trots att de var upphetsade och 
förbannade på hennes verk. Detta är också ett exempel 
på en temporär offentlig konstnärlig gestaltning som 
inte finns »placerad« men som samtidigt får en stor of-
fentlighet. 

Och vad om konsten som plåster på såren i övrigt 
bristfälligt utförda miljöer? I den offentliga miljön för-
väntas ibland konsten hjälpa till med att fixa till det 
som brister i arkitektur, inredning, arbetsmiljö och så 
vidare. Men är det verkligen konstens uppgift? Det finns 
forskning som hävdar att vissa typer av estetiska ut-
tryck i vårdmiljö är bättre än andra. På högst spektaku-
lära grunder pekar man på så kallade evidensbaserade 
fakta. Man ser konsten som ren terapeutiskt diagnosre-
laterad funktion varför konstsynen blir ytterst begrän-
sad och instrumentaliserad. Till exempel: abstrakt konst 
är mindre tilltalande än figurativ, naturmotiv är det op-
timala, vissa färger är hälsosammare än andra. Detta le-
der vidare till föreställningar om att en viss konst är 
sundare och mera attraktiv än annan. Forskningsfältet 
är dubiöst men dess »sanningar« sprids och etableras 
ändå alltför lättvindigt och borde tas med skopor salt.

I offentlig upphandling av konst är det mätbara para-
metrar som räknas. Men kan man mäta och kvalitets-

säkra konstnärlig kvalitet? Det problematiska visas i 
följande exempel: I en ansökan kopplad till en offentlig 
upphandling av konst restes frågan huruvida ett konst-
projekt lett till »goda resultat«. Svaret som de sökande 
fyllde i listade upp de konstnärer och utställningar som 
konstprojektet genererat. Svaret värderades dock till 
noll poäng i upphandlingen. Visserligen visste de som 
bedömde och värderade svaren att kvaliteten var hög 
på de medverkande konstnärerna, att utställningarna 
var spännande ur konstnärlig synpunkt och att ur det 
perspektivet kunde svaret värderas som goda resultat. 
Men svaren skulle även kunna bedömas och värderas 
av bedömare som var oinsatta (!) i konst varför man inte 
kunde värdera resultaten utifrån konstnärliga kvali-
tetsaspekter …

Vid ett möte skall personalrepresentanter, konstråd-
givare och politiker bedöma huruvida konsturvalet till 
en kommande offentlig sjukvårdsavdelning är OK. Po-
litiker är i dessa sammanhang med i urvalsprocessen 

                       av silikon. 2008. Hörselhabilitering barn & ungdom. Rosenlunds sjukhus. 
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14 konstperspektiv

när det gäller inköp av konst över en viss summa efter-
som de är ansvariga för offentliga medel. En målning 
föreställer en naken kvinna som är tatuerad över hela 
kroppen. Politikern, ordförande för mötet, utropar en 
negativ bedömning. »Naket! Pornografi! Sådant går 
absolut inte för sig!« Verket bortdöms. Till saken hör att 
målningen ifråga utvalts av personalgruppen, alla 
kvinnor, för att finnas i personalens fikarum. Vad hän-
der när någon gör sig till tolk för en s.k. allmänhet? Vil-
ka tolkar de och vad tolkar de? När det gäller konst är di-
alogen så väsentlig. 

Ett väntrum i vårdmiljö, där ett konstverk är tänkt att 
integreras med en vägg i rummet. Alla berörda har sam-
verkat kring idén. Projektet är i slutfasen. Plötsligt kom-
mer nya besked: konsten skall bort! Den offentligt fi-
nansierade uppdragsgivaren har anlitat en PR-byrå för 
att göra miljön »attraktivare« och verksamheten mer 
»konkurrenskraftig«. 

Ytterst landar vi på frågan varför konsten i den of-
fentliga miljön så ofta kopplas till instrumentella mer- 
eller nyttovärden, när inte samma krav ställs på alter-
nativen.

Men det finns även positiva exempel som bör näm-
nas: En nyrenoverad vårdavdelning i en verksamhet 
där barn och ungdomar kommer och går under lång 
tid, där personal och konstrådgivare arbetar med frå-
gan om vilken konst som skulle kunna fungera. En 
konstnär får i uppdrag att hantera hela korridormiljön. 
Resultatet blir vad många tycker helt fantastiskt och 
alla är nöjda. Under den ståtliga invigningen av avdel-
ningen tar en politiker, som varit med i beslutsproces-

sen, initiativ till att också konsten presenteras. Det po-
sitiva med detta exempel är framförallt att var och ens 
roller i processen med konsten i det offentliga rummet 
optimerades. Politikern kunde till exempel få till stånd 
att konsten synliggjordes i samband med invigningen 
av avdelningen.

Det är sant att man i ett »öppet« offentligt rum inte 
kan välja den konst som man vill möta, till skillnad från 
i ett »slutet« offentligt rum som ett konstmuseum. Men 
om man i stället för att definiera konst som något smak-
fullt eller förfinat tänker på konst som något som kan 
beröra, stimulera, utmana, ge eftertanke och verka på 
flera nivåer så finner man andra vägar för offentlig 
konst och dess möjlighet att få oss att se och uppleva 
det offentliga rummet. 

Det är lätt att bli yr av alla komplexiteter när man ar-
betar med offentlig konst. Och stressad av småsaker. Så 
fort man ser en bild hänga snett i ett väntrum måste 
man gå fram och rätta till den. Skåp, hyllor, affischer 
täcker för verken. Konstvideon i hissen har för länge se-
dan slutat fungera. Ingen lagar veven som skulle få figu-
ren att röra på sig. Så är det med konsten i det offentliga 
rummet. Man får försöka gilla läget. Och gilla konsten i 
det offentliga rummet. Själv tycker jag till exempel att 
Siri Derkerts verk i Östermalmstorgs reklamfria tunnel-
banestation är oöverträffat. Nyskapande. Politiskt. Vack-
ert. Medvetet. Samtida i alla bemärkelser. Se själv! Och 
se den offentliga konstens potential.

Så vad eller vem ska bedöma vad som är bra offentlig 
konst eller offentlig konst överhuvudtaget? Det finns 
professionell expertis på området, som konstkonsulter, 
rådgivare, projektledare med flera. Men dessas omdö-
men kan ju inte så att säga »bevisas« som oomtvistliga. 
Är det möjligt att hålla en rak kurs och styrfart i dessa 
resonemang? Kanske alla dessa tankebanor, trådar och 
spretighet som är kopplade till frågan om offentlig konst 
och konst i det offentliga måste få vara precis så turbu-
lenta med alla sina öppna obestämda svar som konsten 
själv i så många avseenden rör sig kring?

martin ålund
Konstnär

Arbetar också som konstrådgivare/konsult

TILL VÄNSTER Inspektion av konstverk (under arbete) 
av Mikael Pauli. Akademiska sjukhuset Uppsala.
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