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F oU-projektet har genomförts under åren 2011-2013 och resultaten har sammanställts i boken
Offentlig konst - Ett kulturarv (20 14). Denna redovisning baseras i stort sett på innehållet i
denna bok. 2011 var projektnamnet Vård ochförvaltning av offentlig byggnadsanknuten konst i
offentlig och privat ägo (353-3158-20 l OJ.

Sammanfattningsvis har F oU-projektet tydliggjort fåljande övergripande problemområden:
• Det saknas en nationell sammanställning över den offentliga konsten som kulturarv och därmed
en överblick över vad som på sikt borde få del av samhällets resurser får antikvariskt stöd. En
sammanställning bidrar till ökad kunskap om 1900-talets kulturarv och skulle också kunna
användas både av fastighetsägare och av tillsynsmyndigheter får att proaktivt förebygga skador
och fårluster av betydelsefulla konstverk och moderna kulturmiljöer.
• Det saknas en strategisk samverkan mellan nationella, regionala och lokala tillsynsmyndigheter
inom tillsynen över juridiska personers vård av offentlig byggnadsanknuten konst. En sådan
skulle utjämna skillnader mellan större och mindre fastighetsbolag (även skillnader inom samma
fastighetsbolag) när det gäller fårvaltning av offentlig konst och också minska (regionala)
skillnader gällande fastighetsägares benägenhet att bekosta denna fårvaltning.
• Det saknas i praktiken styrmedel får tillsynen över juridiska personers förvaltning och vård av
offentlig konst, i syfte att bedriva rådgivning och stöd till bevarande av denna konst på ett
effektivt och proaktivt sätt. Styrmedel skulle bidra till att utjämna de skillnader som finns
gällande länsstyrelsemas bedömningar, tillsyn och egna initiativ, vilket i sin tur påverkar
fastighetsägares möjlighet till och kunskap om förvaltning.
• Det finns få möjligheter till ekonomiskt stöd för juridiska ägare till byggnadsanknuten konst
och möjligheten som finns, genom kulturmiljövårdsanslaget är mycket sällan använd - och ska
redan i dagsläget fårdelas till många sökande.
Projektet har således visat att det finns en rad områden att utveckla och stärka avseende tillsyn
och förvaltning av offentlig byggnadsanknuten konst som kulturarv.

BAKGRUND OCH SYFTE MED PROJEKTET
1900-talets offentliga konst som kulturarv är ett antikvariskt område som har fått bred
uppmärksamhet under senare år, delvis genom Riksantikvarieämbetets (RAÄ) tematiska
satsningar på moderna kulturmiljöer. RAÄ har beviljat tillsynsverksamheten forsknings- och
utvecklingsmedel 2011- 2013 får forskningsprojektet Styrmedel for tillsyn och vård av offentlig
byggnadsanknuten konst, som drivits i samarbete med Institutionen får kulturvård vid Göteborgs
universitet, Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och Skissernas museum vid
Lunds universitet.
Utvecklingen i samhället har sedan 1990-talet inneburit att offentligt ägda byggnader och platser
i allt högre grad avyttras till privata fastighetsägare och att förvaltning sker på entreprenad. Det
har också blivit vanligare att nya offentliga byggnader uppfårs och ägs av privata aktörer och att
det inte längre är stat, region, landsting eller kommun som äger och fårvaltar fastigheter där
offentliga verksamheter bedrivs, eller har bedrivits. Fastigheter är investeringsobjekt och
ägarbyten sker emellanåt med hög frekvens, något som också kan gälla de fårvaltare som
hanterar den dagliga fastighetsskötseln och därmed den praktiska vården av offentliga
byggnadsanknutna konstverk och moderna kulturmiljöer.
Detta treåriga forskningsprojekt som initierades av Statens konstråd, inom ramen får
tillsynsverksamhetens arbetsområde, har haft som övergripande målsättning att fårbättra
villkoren och fårutsättningarna får långsiktigt bevarande av offentlig byggnadsanknuten konst, i
lika hög grad statligt beställda konstverk som konstverk och kulturmiljöer beställda av
kommuner och landsting. Frågeställningarna kring fastighetsförsäljning och konstverks åldrande
är knappast unika får byggnadsanknuten konst beställd av staten utan gäller även får konstverk
beställda av exempelvis landsting, kommuner, föreningar och fåretag. Bristande kunskap och
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resurser bland dem som äger och fårvaltar offentlig konst utgör en stor risk får att värdefulla
kulturarv och betydelsefulla kulturmiljöer går fårlorade. Ett ytterligare problem är att den tillsyn
som nationella, regionala och lokala myndigheter och fårvaltningar utövar, eller har möjlighet att
utöva, inom området är svag. Ofta på grund av att det saknas praxis får hur kulturmiljöområdets
juridiska regelverk ska tillämpas på offentlig konst av kulturmiljöområdets aktörer. Projektet har
genom konkreta fallstudier analyserat och gett forslag på hur en sådan praxis skulle etableras
beroende på olika problemställningar relaterade till ägande och fårvaltning.

KORTFATTAD TEORI- OCH METODDISKUSSION
Fallstudier
Projektet syftade inledningsvis till att utreda vilka antikvariska eller ekonomiska resurser som
fordras for att långsiktigt vårda och bevara den offentliga konst som beställts av det offentliga
under 1900-talet. Denna fråga har därefter utvidgats till att också innefatta tillsynsmyndighetemas arbete inom området. För att pröva fastighetsägamas behov har Statens konstråd
tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Skissemas Museum och Sveriges kommuner och
landsting (SKL) valt ut och bedrivit fallstudier kring 25 offentligt beställda byggnadsanknutna
konstverk som tillhör såväl offentliga som privata fastighetsägare - och där ägandefårhåBand ena
i vissa exempel bar ändrats mellan dessa juridiska former. Genom fallstudierna kunde både
järnfårande och djupgående analys utfåras utifrån foljande frågeställningar:

Vilken kunskap och vilka resurser har de olikajuridiska ägarna (offentliga och privata
fastighetsägare) till dessa konstverk for att på ett adekvat sätt kunna vårda och bevara dem inför
framtiden?
Hur samverkar tillsynsmyndigheter inom stat, landsting och kommuner for att dels kartlägga och
värdera byggnadsanknutna konstverk, dels bistå de juridiska ägarna med rådgivning kring och
ekonomiskt stödfor restaurering och bevarande?
Projektets tyngdpunkt ligger på forvaltningens strukturer snarare än dess praktiska utövande.
Avsikten bar varit att få med såväl större fastighetsbolag som mindre, och även att kunna folja
några konstverk och kulturmiljöer genom bolagisering och privatisering får att ha möjlighet att
pröva dels om det finns skillnader i tillsyn, vård och fårvattning mellan offentliga och privata
fastighetsägare, dels om ett ökat antal ägare påverkar forvattningen negativt. De valda verken
representerar också olika problem inom forvaltningsområdet - från välbevarade verk inom
organisationer med långsiktiga forvaltningsperspektiv till konstverk som flyttats eller till och
med forstörts.
För att få ett representativt urval av fallstudier sattes en rad kriterier upp som sedan
sammanvägdes får att få så jämn spridning som möjligt mellan de olika parametrarna. En
grundtanke var dock att samtliga valda verk skulle kunna sägas representera 1900-talets
kulturarv avseende offentlig konst, d.v.s. kunnajärnforas med de byggnadsminnen eller kyrkliga
kulturminnen som är skyddade enligt lag- ett nationellt kulturarv, värt att bevara får framtida
generationer.
En grundläggande aspekt får urvalet av fallstudier har varit att de på olika sätt ska spegla
fåreteelser, miljöer eller byggnader, som varit viktiga for 1900-talet och den moderna tidens
framväxt. De skulle representera olika offentliga miljöer och byggnader med skiftande
verksamheter och funktioner samt med skilda juridiska beställare, ägare och fårvaltare.
Byggnaden är central då den tillsammans med konstverket utgör den gestaltade platsen och ett
historiskt källmaterial, en plats där olika funktioner, foreteelser och verksamheter finns. Platser
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som valts för att representera det demokratiska samhällets framväxt är: badhus och
idrottsanläggningar, begravningskapell, bibliotek, bostadsområden, folkets hus och parker,
kraftverk, kulturhus, post- och televerk, sjukhus och lasarett, skolor, statliga
förvaltningsbyggnader, torg och gaturum samt tunnelbanestationer, som får representera platser
får transport.
Denna aspekt återspeglas i hur fallstudierna presenteras: efter platser, istället för kronologiskt
eller efter upphovsperson. De valda konstverken, eller de miljöer och byggnader som de ingår i,
har som gemensam nämnare att de är förknippade med frågeställningar som är typiska for många
offentliga konstverk. Flera av dem är beställda för specifika verksamheter i fastigheter som var
tänkta för någon sorts evig tid. Många sådana verksamheter har rationaliserats och krympts,
blivit digitala och platslösa. Postverkets fastigheter är ett sådant exempel, Försvarsmaktens
verksamhet ett annat. Dessa organisatoriska forändringar av verksamheten i fastigheterna och de
ägarbyten som sker, leder i sin tur till ökade risker for konstverken - som ombyggnationer,
rivningar och bristande förvaltning i form av vård och underhåll. Urvalet har också gjorts för att
spegla skilda beställare som stat och kommun, hur verken tillkommit samt olika fastighetsägares
förhållande till och förvaltning av den byggnadsanknutna konsten.
När det gäller kronologi har målsättningen varit att lyfta fram ett antal byggnadsanknutna
konstverk oh kulturmiljöer från 1920- till 1990-tal, som på olika sätt återspeglar de ofta
mångfacetterade och komplexa faktorer som påverkar dels vården av konstverken och även
myndigheters och förvaltningars tillsyn över den byggnadsanknutna konsten. En tidsgräns på
ungefår 20 år från idag valdes för att kunna bedöma och få perspektiv på vad som inför
framtiden kan bedömas som kulturarv. Tidsperioden "1900-tal" ger också perspektiv på skiften
av ägande och förvaltning samt konst- och kulturhistorisk värdering. Det tidigaste verket är John
Blund, utfört av Nils Dardel 1928 till Stockholms stadsbibliotek, det senaste är en gestaltning av
Sivert Lindblom för Hagaparken i Solna 1994. Fallstudierna har också valts for att ge en
representativ spridning mellan decennierna, vilket medfört att det finns en övervikt av verk från
1960- och 1970-talen. Under 1900-talets forsta hälft beställdes få verk av kvinnliga konstnärer
vilket återspeglas i urvalet - 8 kvinnliga konstnärer och 16 manliga. Konstverken är utförda i
skiftande material och tekniker. Måleri av olika slag, textil, metall for att nämna några. Två av
dem, P O Ultvedts och Ulrik Samuelsons verk, är försedda med tekniska installationer, neonljus
respektive vatten. Hela landet finns representerat i fallstudierna, från skulpturen L 'un des nötres
av Alexander Calder i Lund till det av Pierre Olofsson fårgsatta bostadsområdet i Kiruna. 10 av
konstverken återfinns utomhus och 12 inomhus. 3 av verken finns under jord: den omfattande
gestaltningen av kulverten under regeringskvarteren i Stockholm, En helt vanlig dag, i blandade
material av Hans Peterson och Torgny Larsson samt tunnelbanestationerna Östermalmstorg av
Siri Derkert och Kungsträdgården av Ulrik Samuelson-båda en del av Stockholms tunnelbana,
som brukar kallas världens längsta konstutställning, 11 Okm lång.

Arbetsmetod f"or fallstudier
När urvalet av fallstudierna var fastställt på våren 20 Il skickade Statens konstråd ett brev Lill
respektive fastighetsägare om projektet och ett frågeformulär med kopior för kännedom till
berörda forvaltare, kulturforvaltningar, museer eller länsstyrelser. Syftet med såväl formulär som
senare intervjuer var att genom ett antal förutbestämda frågor om varje byggnadsanknutet
konstverk få fram kunskap som skulle göra det möjligt att dra generella slutsatser, relevanta får
både tillsynsmyndigheter och fastighetsägares bevarandeinsatser för offentlig konst från 1900talet. De frågor som ställdes i formuläret var indelade i fyra grupper, där den fårsta gällde ägande
och förvaltning: vem som var ursprunglig beställare av konstverket, nuvarande respektive
tidigare ägare av fastigheten och därmed av konstverket, nuvarande respektive tidigare förvaltare
av byggnaden och därmed av konstverket, vilken arkitekt som ritat byggnaden och om
konstverket finns inskrivet i fastighetens system- eller relationshandlingar (på samma vis som
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andra fasta installationer). En andra grupp frågor rörde konstverkets tillstånd: vilka material och
vilken teknik konstverket är framställt i, var och hur det är placerat, om konstverket flyttats eller
nedmonterats, om det ändrats utan upphovspersonens godkännande och om det är skadat och i så
fall hur. Denna del av formuläret kompletterades med utredarens okulärbesiktning av verket på
plats tillsammans med fastighetsägaren och/eller fårvaltaren får att bedöma konstverkets skick
och behov av eventuella konserveringsinsatser. Här användes Statens konstråds
inventeringsprotokoll och fotografering som dokurnentationsmetod. Den tredje gruppen frågor
gällde konstverkets vård: om konstverket är dokumenterat och inventerat- och hur ofta det i så
fall brukar ske, om en specifik vårdplan upprättats, om verket tidigare är konserverat och vem
som i så fall utförde konserveringen. De avslutande frågorna gällde vilka kontakter
fastighetsägaren har haft över tid med antikvariska myndigheter, konservator eller konstnär( er).
Därefter har alla direkt berörda parter som har ingått i fallstudierna - oftast fastighetsägare,
fårvaltare och tillsynsansvariga - intervjuats av utredaren på plats invid konstverket. Större
fastighetsbolag har vid detta tillfålle som regel fåreträtts av en fårvaltare på plats, och ansvarig
från ägarhåll har då intervjuats per telefon. Konstnärer har kontaktats för kompletterande
uppgifter och hågkomster där detta varit möjligt. Som komplement till utskicket har ett flertal
intervjuer även genomforts med aktörer med indirekt ansvar får, eller intresse av, konstverkens
bevarande. Många andra intressenter har dessutom tagit kontakt via mejl och telefon, något som
utgjort värdefullt komplement till flera av fallstudierna. Samtliga informanter har haft möjlighet
att granska beskrivningarna av konstverken, deras historia och status, och som därefter
nedtecknades och som återfinns i avsnitten om fallstudierna.

Enkätundersökning av offentlig konst i hela Sverige
Parallellt genomfårdes en kvantitativ undersökning. Under våren 2012 skickades en enkät till
alla kommuner, landsting och regioner angående tillsyn och förvaltning av offentlig konst. Syftet
med enkäten var att - om möjligt- kartlägga antalet offentliga byggnadsanknutna konstverk
beställda av kommuner, landsting och regioner och därigenom få en överblick över antal och
placering. Förhoppningen var också att enkätsvaren skulle kunna bidra med underlag till
forskningsprojektets slutsatser, d.v.s. information om hur byggnadsanknuten konst skulle kunna
bevaras som kulturarv får framtiden. Enkäten riktades till ansvarig konsthandläggare, och
skickades till registrator inom respektive kommun och landsting får att vidarebefordras till
ansvarig person. Enkäten bestod av fyra huvudfrågor, med möjlighet att skriva ytterligare
kommentarer mot slutet. Frågorna berörde: l) Huruvida byggnadsanknuten konst inventerats och
årtal får eventuell inventering. 2) Sålda fastigheter med konst till privata fastighetsbolag, med
följdfrågorna om antal fastighetsbolag respektive antal konstverk det i så fall rörde sig om. 3)
Huruvida medel budgeteras får förvaltning av offentlig konst (ja eller nej). 4) Huruvida intresse
finns av att delta i ett nätverk om offentlig konst (ja eller nej). Enkäten föregicks av ett brev med
information om forskningsprojektet. Efter det fårsta utskicket gjordes ytterligare två utskick.
Enkäten besvarades digitalt, men får några mottagare fanns tekniska problem gällande den
digitala länken till enkäten. Det fanns då möjlighet att skicka in svaren separat: digitalt, analogt
eller att lämna dem muntligt. Huruvida detta problem påverkade svarsfrekvensen är naturligtvis
svårt att säga, men uppskattningsvis marginellt.
Diskussionsseminarier
Under 2012 genomfårdes fem diskussionsseminarier i Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala och
Umeå med omkring 70 personer verksamma inom musei- och kulturmiljöområdet Syftet med
dessa möten var dels att få kunskap om hur olika myndigheter och förvaltningar såg på de 25
fallstudierna och deras värde som kulturarv, dels att diskutera fårslag på hur detta kulturarv
generellt bör hanteras inom ramen får kulturmiljöarbetet och befintlig - eller fårändrad lagstiftning. Frågeområdena var styrda men diskussionen som fördes var fri och spelades in med
deltagarnas samtycke. Seminariets diskussioner skrevs därefter ut och skickades till deltagama
får granskning och kompletterande synpunkter.
5

PROJEKTETs HUVUDSAKLIGA RESULTAT OCH EFFEKTER
Projektet har bidragit till att fördjupa kontakter och forbättra samverkan, dels mellan
kulturmiljöområdets aktörer, dels mellan dessa och de fastighetsägare som äger och fårvaltar
offentlig konst. Det har också bidragit till kunskap om hur byggnadsanknuten konst bör hanteras
inom ramen for kulturmiljöarbetet
Under projektets arbete med fallstudier undersöktes fastighetsägares forutsättningar och behov
avseende ägande och forvattning av byggnadsanknuten konst. Följande problem kunde
konstateras:
• Stora skillnader mellan olika fastighetsägares erfarenhet och möjlighet att forvalta konst.
• Stora skillnader mellan fastighetsägares ekonomiska möjligheter.
• Okunskap om vad som behöver göras och hur.
• Oftast sker akutinsatser, inte fårebyggande arbete.
• Okunskap om vart man vänder sig för att få råd och stöd.
• Okunskap om att konst finns i byggnaden.
• Kunskap om konstverk finns hos en enskild medarbetare.
• Otydlig ansvarsfårdelning mellan ägare, förvaltare och tillsyn.
• Oklart vilka regler/lagar som gäller.
• Oklart vilka antikvariska hänsyn som bör tas.

Ä ven problem som rörde tillsyn kunde konstateras:
• Få kanaler mellan kulturvårdens olika aktörer.
• Få kanaler mellan fastighetsägare och kulturvården.
• Stora skillnader över landet kring såväl regionala som lokala insatser.
• Det juridiska skyddet för konsten är svagt, vilket påverkar kunskapsuppbyggnad avseende
antikvariska och juridiska råd samt möjlighet till ekonomiskt stöd.
• Ökat antal byte av fastighetsägare gör att kunskap riskerar att forloras.
• Oklart vilka antikvariska hänsyn som bör tas.
• Brister i kunskap avseende (byggnadsanknuten) konst.
• Grunder för värderingsprinciper saknas.
• Omfattningen av det antikvariska behovet är oklart.
• J alla fallstudier med liten eller ingen kontakt med tillsynsmyndigheter fanns risk for skador
eller förluster.
• Kulturmiljövårdsanslaget är mycket sällan använt.
Resultatet av fallstudierna kan sammanfattas i fåljande tabell som i fårenklad form visar hur
skiften av ägare och forvaltare samt kontakter med kulturmiljövårdens myndigheter och
expertorgan fårhåller sig till risker för framtida bestående skador eller förluster av konstverken.
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Tabell l

Projektet har visat på en rad brister som rör tillsyn och fårvaltning av byggnadsanknuten konst,
men också flera utvecklingsområden. Många av bristerna har påpekats och möjliga åtgärder har
diskuterats med dem som har deltagit i fallstudier, enkätundersökning och inte minst de
diskussionsseminarier som hölls i Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala och Umeå under 2012.
Flera åtgärder att stärka och fårbättra tillsyn och bevarande har identifierats:
• Kartläggning och samlad dokumentation av offentlig konst
• Ökad samverkan mellan fastighetsägare och kulturmiljöområdets aktörer.
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• Värdering av byggnadsanknuten konst.
• Tillsyn: antikvarisk medverkan, utökade beslutsunderlag och skyddsföreskrifter.
• Förstärkning av konstvetenskaplig kompetens och kunskapsöverföring.
• Övergripande regelverk och interimistiska byggnadsminnesförklaringar.
• Kommunerna och plan- och bygglagen.
• Kultursamverkansmodellen och offentlig byggnadsanknuten konst.
• Antikvarisk ersättning för offentlig konst.
• Nationellt organ för den byggnadsanknutna konstens tillsyn.

Kartläggning och samlad dokumentation
En samlad dokumentation är viktig för långsiktigt bevarande, i synnerhet som olika aktörer
(ägare, förvaltare eller hyresgäster) och verksamheter avlöser varandra över tid. Dokumentation
"synliggör" konstverken och bidrar på så sätt till att höja kunskapen om dem och de värden de
representerar. Ä ven om vissa kommuner och landsting har register över sina byggnadsanknutna
konstverk saknas möjligheten att överblicka vad som är gemensamt och bevarandevärt kulturarv
i ett rikstäckande perspektiv. I dagsläget saknas en nationell kartläggning och sammanställning
över vilka byggnadsanknutna konstverk som finns och var dessa är placerade. En större
överblick skulle också kunna bilda underlag för frågor som rör tillsyn och förvaltning mellan
olika regioner eller fastighetsägare och därigenom utjämna skillnader som finns nu. För
fastighetsägare och förvaltare kan dokumentationen förstås också vara betydelsefull när det
gäller frågor som rör inköp, beställning, vårdåtgärder m.m.
Förslag:
• Använd en befintlig informationsplattform för att länka dokumentation om konstverken som
Bebyggelseregistret, vilket administreras genom Riksantikvarieämbetet. På så vis samlas all
dokumentation om byggnaden på ett ställe, och konstnärliga verk registreras med de byggnader
och miljöer där de är placerade.
• Skissernas Museum vid Lunds universitet bör ges en större roll för dokumentation och att göra
material kring byggnadsanknuten konst tillgängligt.
• Alla handlingar som rör byggnadsanknutna konstverk bör finnas diarieförda hos kommunerna.
På så vis finns kunskap om byggnadsanknuten konst tillgänglig i samband med framtida
förändringar i detaljplanen eller prövningar av bygg- eller rivningslov.
• Det är viktigt att byggnadsanknutna konstverk framgår av fastigheters relationshandlingar och i
fastighetsregistret så att ägare och förvaltare görs medvetna om konstverken.
• Kulturmiljövård är ett statistikområde inom Sveriges officiella statistik, ämnesområdet "kultur
och fritid". Ändå saknas statistik sedan 1995, och ingen statistik finns alls vad gäller offentlig
konst. Kanske skulle den offentliga konsten kunna vara en del av statistiken för
Riksantikvarieämbetet? Det måste i så fall vara ett specifikt uppdrag till myndigheten, då
området faller utanför kulturmiljö lagen.
Ökad samverkan mellan fastighetsägare och kulturmiljöområdets aktörer
Det finns ett stort behov av nätverk där frågor som rör förvaltning av byggnadsanknuten konst
kan diskuteras och lösas. Seminarier som vänder sig till förvaltare, konstnärer, arkitekter och
kulturadministratörer kan vara en del av ett sådant nätverksarbete. Kunskapsöverföring mellan
tillsynsmyndigheter, antikvariska förvaltningar och fastighetsägare kan innefatta allt från
praktiska frågor om material och etiska bevarandeaspekter, till frågor som rör ekonomiska
värden eller juridik. Här finns en rad positiva effekter att förvänta, som utjämnade
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kunskapsskillnader mellan olika aktörer, minskade regionala skillnader, tydliggörande vad gäller
ansvarsfördelning mellan parterna samt riktlinjer avseende förvaltning av den byggnadsanknutna
konsten. Ett utökat nationellt samarbete är viktigt för att ytterligare förankra konstnärskap och
förstärka kunskapen kring förvaltning. I detta sammanhang kan museerna spela en viktig roll,
med de statliga aktörerna Moderna Museet och Skissernas Museum som auktoriteter inom
området offentlig byggnadsanknuten konst. En konstnärs offentliga verk där han eller hon haft
möjlighet att uttrycka sig i en annan skala och ett annat sammanhang, utgör en viktig referens till
museernas samlingar, kompletterar dem och sätter dem i en större kontext. Ett sätt att arbeta är
att lyfta in den byggnadsanknutna konsten både i seminarier och i katalogtexter, att i samband
med museiutställningar uppmuntra människor att besöka de platser där konstverken finns, så att
hela landet aktiveras, även utanför museiinstitutionernas väggar. Förvaltningsövergripande
projekt kan vara viktiga i många kommuner och landsting för att minska risken for att
byggnadsanknuten konst ska hamna mellan olika intresseområden.
Värdering av byggnadsanknuten konst
Byggnadsanknuten konst kan höja värdet på byggd miljö, som exempelvis den välkända
konstnärliga gestaltningen av Gyllene Salen av Einar Forseth i Stockholms stadshus. En sådan
miljö kan klassas som omistlig. Ändå är relationen mellan offentliga konstverk och den miljö de
ingår i (arkitektur med inredning eller inventarier) inte tydlig i gällande lagstiftning eller i
ansvarsforhållandena kring tillsyn och forvaltning. Kunskap finns kring hur den fysiska
byggnaden ska värderas ur byggnadsantikvarisk synvinkel, vilket gör den möjlig att skydda och
bevara med ekonomiska och juridiska verktyg. Däremot saknas kunskap eller vana när det gäller
värdering av byggnadsanknuten konst utifrån bl.a. konstvetenskapliga och kulturhistoriska
kriterier. Offentliga konstverk som inventarier är i princip inte långsiktigt skyddade enligt lag
annat än i kyrkorum. En fördjupad diskussion behövs kring vilka kulturhistoriska och
konstnärliga värden som är viktiga att bevara. "Byggnadsanknuten konst" är nytt som
antikvariskt område, och det är svårt att jämföra det med befintliga områden som är skyddade
enligt lag, kyrkliga kulturminnen och byggnadsminnen. För en sådan värdering och diskussion
behöver flera parter samverka, såväl kulturmiljöområdets aktörer som experter med antikvarisk
och konsthistorisk samt konstvetenskaplig kompetens.
Värderingen måste vara dynamisk och vidsynt för att vara användbar vid antikvariska
avvägningar. Man kanjärnfora med underlaget for kyrkaantikvarisk ersättning, där
kulturhistorisk värdering i praktiken utgör underlag for hur inventarier och konst vårdas. Olika
perspektiv bör lyftas fram. För ett offentligt konstverk kan exempelvis barnperspektivet
framhållas som en stark kvalitet Uämför t.ex. med fallstudien kring Tomtebodaskolan i Solna,
med Sinnenas ledstång av Olle Adrin). Ett annat offentligt konstverks kvalitet kan utgöras av
dess betydelse som gestaltande inslag i modemismens kulturmiljöer Uämför t. ex. med fallstudien
kring värmekraftverket Ålidhem i Umeå, med gestaltningar av Lars Englund och Einar H öste).
Vid värdering av ett byggnadsanknutet konstverk är det också viktigt att ta ställning till på vilket
sätt dess kvalitet är avhängig sin ursprungliga kontext, både socialt och kulturellt, särskilt om det
finns planer på att flytta det. Utöver dessa aspekter kan övergripande kulturpolitiska mål, som
värnaodet av olika gruppers kulturarv, tillgänglighet och allas rätt till kultur, dessutom vägas in i
på olika sätt i värderingsmodeller.
Tillsyn: antikvarisk medverkan, utökade beslutsunderlag och skyddsforeskrifter
Byggnadsanknuten konst bör vara ett område som står under kulturvårdande myndigheters
tillsyn för att dessa ska kunna bistå fastighetsägare med råd och stöd i framtiden.
Tillsynsforutsättningarna behöver dock diskuteras. Påverkar exempelvis byggnadens
användningsområde eller bruket av gestaltningen behovet av tillsyn? Här är
kunskapsuppbyggnad viktig, liksom tydliga och enhetliga program. För att kunna fordela medel
till objekt med stora antikvariska behov behövs dels kunskap om offentlig konst och hur de
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antikvariska behoven ser ut, dels konsthistorisk förståelse. Länsstyrelserna saknar idag verktyg
och underlag för enhetliga bedömningar av offentlig konst som kulturarv, vilket gör det svårt att
mäta behoven av konsultation och stöd. Uppsökande och egeninitierad tillsyn fordras, annars
riskerar eftersatta behov att inte uppmärksammas och tillsynen blir reaktiv istället för proaktiv.
När länsstyrelserna skriver skyddsföreskrifter omfattas inte lös egendom, vilket får konsekvenser
för kulturmiljöer. Däremot kan besluten skrivas bättre, med definierade skyddsområden, där
konstverk och konstnärer nämns vid namn. Finns detta beskrivet kommer inventarierna med i
den vård- och underhållsplan som är gjord och ägaren har också gjorts medveten om att
konstverken finns. En parallell kan sägas vara skyddsområden med trädgårdar som har höga
kulturhistoriska värden, till skillnad från huset som ligger i den.
En annan parallell är de karaktäriseringsprojekt som har genomförts för många kyrkor i landet,
där kulturhistoriska värden har defmierats. Ett motsvarande system skulle kunna användas för
offentlig konst, även om ägarbilden är mer differentierad än för kyrkoförsamlingarna. Det är
ytterst få nyare byggnader som faktiskt är byggnadsminnen. För statliga byggnadsminnen sker
antikvarisk medverkan genom Riksantikvarieämbetet, inte länsstyrelsemas kontroll, och
regeringen fattar besluten. I förordningen om statliga byggnadsminnen regleras även
förändringar av värdefulla byggnader som ägs av staten, men som inte är byggnadsminnen, och
det är även i detta fall Riksantikvarieämbetet som utövar tillsynen. När staten bolagiserar blir
byggnadsminnen "enskilda byggnadsminnen" (och dessa är en krympande skara), många med
bristande skyddsföreskrifter. Hur detta påverkar den offentliga konsten är oklart. Inom
ramen för det moderna kulturarvet från 1900-talet är det därför angeläget att se över vilka
byggnader som idag ägs av staten och som innehåller betydande konstverk vilka bör ges ett
starkare skydd.

Förstärkning av konstvetenskaplig kompetens och kunskapsöverröring
Den konstvetenskapliga kompetensen är generellt sett bristfällig inom landets
tillsynsmyndigheter och sakkunskap från museer och universitet används sällan, vilket
naturligtvis påverkar hur ärenden kring offentlig konst handläggs, om de alls behandlas i
konstvetenskapligt perspektiv. Här behövs en förstärkning redan under de blivande
antikvariemas utbildning. Är en fastighet skyddad enligt lag ökar möjligheterna att långsiktigt
bevara ett byggnadsanknutet konstverk i den. Men även omvända förhållanden borde kunna
råda, nämligen att ett bevarat konstverk skulle kunna öka möjligheterna till en
byggnadsminnesförklaring. Idag saknas dock i praktiken möjligheter att formellt sett rädda eller
byggnadsminnesmärka en fastighet för att det fmns ett visst konstverk knutet till det. Man måste
förstås i detta sammanhang vara klar över vad en eventuell klassning ska ha för syfte, och på
vilket sätt den leder till ett bättre skydd för verket.
Övergripande regelverk och interimistiska byggnadsminnesf'örklaringar
Kulturmiljölagen är i sin nuvarande skrivning inte tillämpbar på offentlig konst. Däremot skulle
t.ex. Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Moderna Museet och Skissemas Museum
tillsammans kunna utverka en "önskelista" får byggnadsanknutna konstverk som kulturarv.
Länsstyrelserna har möjlighet att införa anmälningsplikt och utfärda interimistiska
byggnadsminnesförklaringar i enlighet med lagens 3 kap. 6 §:"Om en byggnad kan antas
komma i fråga som byggnadsminne får länsstyrelsen förordna att anmälan tilllänsstyrelsen skall
göras innan byggnaden rivs eller ändras på ett sätt som väsentligt minskar dess kulturhistoriska
värde (anmälningsplikt)." På så vis skulle lokal kompetens kunna bistå med s.k. listning av
byggnadsanknutna verk och befintlig lagstiftning skulle kunna användas utan stora ändringar
(även om det är en pragmatisk tolkning av gällande lag). En parallell är den riksomfattande
kartläggningen av stationshus, vilken genomförts genom länsstyrelserna. I dagsläget är, som
beskrivits, de juridiska och ekonomiska förutsättningarna svaga för förvaltning av
byggnadsanknuten offentlig konst. Ett övergripande regelverk kan fungera som ett stöd och
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stärka både kommunernas egen roll och tillsynsmyndigheternas gemensamma överblick. Här kan
ett statligt initiativ vara viktigt. En parallell kan vara det relativt stränga lagskyddet för det
kyrkliga kulturarvet som har haft betydelse för hur detta har bevarats. Sedan relationsförändringen mellan kyrka och stat har incitamentet för Svenska kyrkans församlingar och
samfälligheter att inventera sina fastigheter och inventarier ytterligare stärkts genom kopplingen
till den kyrkaantikvariska ersättningen. Naturligtvis är lokal förankring mycket viktig. Det är här
kunskapen om verken finns gällande placering, kondition, risker, förvaltning och tillsyn.

Kommunerna och plan- och bygglagen
Byggnadsanknuten konst handhas vanligen av flera kommunala förvaltningar, som "kultur" och
"teknik", mer sällan av förvaltningar som "samhällsbyggnad". Men konstverken borde kunna
ingå i de strukturer som redan finns gällande bygglovsprövningar och antikvariska bedömningar.
Plan- och bygglagen är idag det lagrum där konstnärliga värden omnämns. Tolkningen av planoch bygglagen gäller dock arkitekturvärden och inte konstnärliga värden. Här behövs ett
förändrat synsätt. Hur vi väljer att definiera det vi betraktar avgör i hög grad vilka möjligheter till
skydd som finns. Det finns väl utvecklade skyddsnät för byggnader och miljöer. Väljer vi att
betrakta "byggnadsanknuten konst" som byggnad eller miljö har vi plan- och bygglagen som
stöd, med bygglovsprövningar. Ser vi till kulturmiljön finns miljöbalken med möjlighet till
bidrag genom kulturmiljövårdsanslaget Anlägger vi ett kulturhistoriskt synsätt finns
kulturmiljölagen med möjligheten till byggnadsminnesförklaringar, om än dessa används
restriktivt. Dessutom finns aktörer som handlägger ärenden efter det juridiska regelverket. I den
stund det vi betraktar klassas som konst hamnar det i ett slags tomrum, med upphovsrättslagen
som enda skydd och med upphovspersonen eller dennes närstående som måste driva frågan.
l kommunerna är det samhällsbyggnadskontoren (eller motsvarande) som ger bygglov. Här bör
det förvaltningsövergripande samarbetet stärkas, så att kompetens från den egna
kulturförvaltningen eller det näraliggande museet är remissinstans. Kommunerna är
nyckelaktörer när det gäller byggnadsanknuten offentlig konst genom plan- och bygglagen. Den
nya plan- och bygglagen sätter större press på kommunerna att handlägga detaljplan och bygglag
snabbare än tidigare och konstnärliga värden skulle behöva artikuleras för att inte förkomma.
Möjligheten att skydda byggnadsanknuten konst genom plan- och bygglagen finns alltså, men
praktiseras inte i någon större utsträckning. Länsstyrelserna har en roll även i detta sammanhang.
De hänvisar ofta till kommunerna när det gäller kulturhistoriska frågor som inte är relaterade till
kulturmiljölagen och har en rådgivande roll vid samråd om detaljplaner och
områdesbestämmelser.

Kultursamverkansmodellen och offentlig byggnadsanknuten konst
Kultursamverkansmodellen innebär att landsting och regioner, i samverkan med länets
kommuner och kulturliv, tar fram en regional kulturplan som underlag för statens
bidragsgivning. Inom ramen för denna modell skulle frågor som rör byggnadsanknuten konst
kunna hanteras. statens kulturråd och landstingen/regionerna samfinansierar även
konstkonsulenttjänster, som finns i flera län. Konsulenterna arbetar med kommunal
konstverksamhet och dessutom länsövergripande och kan därmed vara viktiga när det gäller
frågor som rör byggnadsanknuten konst. De skulle också kunna vara en resurs för
tillsynsmyndigheter då de har antikvarisk och konstvetenskaplig överblick i frågan och
myndigheterna skulle å sin sida kunna arbeta aktivt med information genom konstkonsulenterna.
Antikvarisk ersättning for offentlig konst
Idag saknas i praktiken möjligheter att få ekonomiskt stöd till förvaltning av byggnadsanknuten
konst, exempelvis om ett konstverk ska flyttas eller en omfattande renovering behöver ske av ett
verk av allmänt intresse. Bidrag finns att söka genom kulturmiljövårdsanslaget, men detta
fördelas huvudsakligen tilllagskyddade byggnader då det faktiska behovet av bidrag är flera
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gånger större än de medel som finns att fördela. På samma vis som möjligheter finns att ansöka
om kyrkaantikvarisk ersättning för antikvariska merkostnader i samband med förvaltning av det
kyrkliga kulturarvet hade det vara önskvärt att motsvarande ersättningsmöjlighet fanns för
förvaltning av byggnadsanknuten konst - en antikvarisk ersättning för offentlig konst. Det borde
vara rimligt att offentliga medel, på samma sätt som offentliga medel avsätts för att köpa in
konst, också avsätts till vård och underhåll, oavsett om beställaren eller ägaren är statlig, regional
eller kommunal.
Nationellt organ for tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten konst
Ett nationellt organ med ansvar för tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten konst skulle
med fördel kunna inrättas. För att regionala och lokala myndigheter ska kunna utöva tillsyn och
även kunna bistå fastighetsägare med rådgivning och ekonomiskt stöd som rör offentlig
byggnadsanknuten konst behöver befintliga styrmedel utvecklas på nationellt plan. Under
projektets genomförande har det framkommit önskemål om ett nationellt organ, bestående av
representanter för tillsynsmyndigheter (Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet samt några
länsstyrelser) och antikvarisk samt konstvetenskaplig expertis (Moderna Museet, Skissernas
Museum, samt regionalt och/eller kommunalt museum). Detta organ skulle fylla en viktig
funktion vid yttranden och beslut i de frågor som blir aktuella på både nationellt, regionalt och
lokalt plan.
l Sverige finns ingen myndighet som har ett utpekat och övergripande tillsynsansvar för
byggnadsanknuten offentlig konst. statens konstråd har visserligen tillsyn över
byggnadsanknuten konst så länge den är i statlig ägo, men för alla verk som har övergått till
privat ägo saknas ansvarig myndighet. Statens konstråd har lång erfarenhet och kompetens kring
frågor som rör offentlig konst. Men mot bakgrund av att det finns tusentals byggnadsanknutna
konstverk från 1900-talet har behovet av information samt råd och stöd kring förvaltning av
offentlig konst ökat i en takt som inte korresponderar med myndighetens resurser. Här släpar
alltså regelverket efter, trots de resurser det offentliga satsar på nya beställningar i samband med
ny- eller ombyggnader av offentliga byggnader och miljöer. Ett nationellt organ skulle kunna
utveckla roller och uppdrag för ingående parter. Skissernas Museum bör exempelvis kunna ha ett
förtydligat uppdrag vad gäller ansvaret för forskningen kring den offentliga konsten och dess
skissmateriaL Nationella projekt kan initieras genom organet, av samma typ som Storstadens
arkitektur och kulturmiljö, som under åren 1999- 2001 genomfördes av Riksantikvarieämbetet
som ett led i regeringens storstadspolitik för att ge kunskapsunderlag för en varsam men
samtidigt estetiskt nyskapande utveckling av storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och
Malmö där de kulturhistoriska värdena tillvaratas.
För antikvariska bedömningar och prioriteringar är olika aspekter som rör värdering centrala.
Detta är också frågor ett organ för tillsyn och förvaltning skulle kunna utveckla och arbeta med.
Här finns flera modeller att jämföra med, som de världsarvsdefinitioner som nu är under
omarbetning, eller den kategorisering av föremål man arbetat med inom ramen för
kulturarvsbegreppet i Danmark, för att ta några exempel. Ett nationellt organ skulle kunna
utveckla tillsyn och förvaltning av offentlig konst med övergripande perspektiv:
kompetenshöjning, kunskapsspridning samt relaterade frågor som miljonprogrammen eller
modernismen och det internationella kulturarvet. Ett sådant organ skulle också kunna arbeta med
råd och stöd samt utarbeta principer för ekonomiska stöd i samband med antikvariska
merkostnader för den byggnadsanknutna konstens bevarande.
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Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt av tidigare
forskning inom området
Forskning kring förvaltningsfrågor av offentlig konst relaterat till fastighetsägare har inte tidigare
bedrivits metodiskt, varken nationellt eller internationellt. Däremot finns litteratur kring konserveringsaspekter, som materialets åldrande, och samtida gestaltning i offentligt rum.
Att ämnet anses intressant i ett internationellt perspektiv framgår bland annat genom det antagna
konferensinlägget, "Exposed and unseen", konferens i Wien under 2012 för liC (International
Institute for Conservatian ofHistoric and Artistic W orks). Konferensinlägget har även publicerats i Studies in Conservation (2012). Ännu ett konferensinlägg, "Management ofbuildingrelated art in public and private ownership", antogs till konferensen International meeting,
Reducing risks to heritage, arrangerad av CCI-RCE-ICCROM i Amersfoort 28-30 nov 2012.

Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Genom jämförande analyser mellan arbetet med fallstudier och frågor kring förvaltning, tillsyn,
juridik och etik har den byggnadsanknutna konsten uppmärksammats som kulturarv. Flera brister
har uppenbarats kring förvaltning av offentlig byggnadsanknuten konst i offentlig och privat ägo.
De styrmedel som finns, både lagrum som kulturmiljölagen och ekonomiska stödsystem, bör
utvecklas för att svara mot behoven. En nationell sammanställning över vilka konstverk som
finns saknas idag, liksom en fördjupad diskussion kring vilka kulturhistoriska och konstnärliga
värden som är viktiga att bevara. En överblick behövs för att kunna prioritera vad som kan
räknas som gemensamt och bevarandevärt kulturarv, och också för att utjämna skillnader i hur
förvaltning sker mellan olika regioner eller fastighetsägare.
Projektet har tydliggjort att kunskap kring förvaltning behöver fårdjupas och befintliga resurser
fårstärkas eller omfördelas får att ge de olika juridiska ägarna till offentliga konstverk och
konstnärliga utformade miljöer möjlighet att får framtiden vårda och bevara dessa som kulturarv.
Antikvariska myndigheter skulle kunna spela en stor roll för det långsiktiga bevarandet av
offentlig konst från 1900-talet genom att möta de behov av antikvariska råd och stöd som finns
hos privata och offentliga ägare. Likaledes skulle möjligheter till ekonomiskt stöd kunna bidra
till att bevara den byggnadsanknutna konsten på samma vis som gäller får det lagskyddade
kulturarvet - i synnerhet får konstverk i de fastigheter som hotas av rivning eller där ägarskiften
sker och verksamhetsfårändringar medfår nya behov i byggnaden. Projektet har också
synliggjort att samverkan mellan tillsynsmyndigheter, antikvariska myndigheter och
fastighetsägare behöver fårstärkas i syfte att kartlägga och värdera den offentliga
byggnadsanknutna konsten.

Resultatspridning - nuläge och framtidsläge
Projektet i sin helhet med genomfårande och resultat har redovisats i boken Offe ntlig konst - Ett
kulturarv (2014) som kommer spridas både till prioriterade aktörer verksamma inom
kulturmiljöområdet och offentlig konst och finnas tillgänglig via kommersiella bokhandlare från
och med hösten 2014.
Projektet har rönt stort intresse, och möjlighet har getts att presentera forskningsresultaten vid
konferensen Värdehandling och kulturarv anordnad av Södertörns högskola och Stockholms
auktionsverk med stöd från KK-stiftelsen, Forskarforum i Uppsala, Skissernas museum i Lund
och Riksantikvarieämbetets höstmöte. Media har uppmärksammat projektet och inslag har sänts i
Kulturnyheterna, SVT, TV4 och Utbildningsradion (UR, Källa till kunskap, kulturarv i fara).
Kontakter har inom projektets ram även knutits med norskaKORO och danska
Kulturarvsstyrelsen. Projektet beskrivs även genom artikeln "Byggnadsanknuten konst - källa
till kunskap och kulturarv i fara", vilken kommer att ges ut genom Södertöms högskola under
2014.
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Följande resultatspridning genomfördes 2011:
• Föredrag "Förvaltning av offentlig byggnadsanknuten konst", seminariedag 16 mar 2011 ,
Statens fastighetsverk, Stockholrn
• Föredrag planerat "Återupptäckt väggmålning - dokumentation, rekonstruktion och
förvaltning", Färgfontm, 15-16 sep 20 Il i Mariestad, abstract på
http://www.raa.se/cms/extem/kulturarv/kulturvard/natverk/fargforum.html.
• Föredrag "Förvaltning av offentlig konst" vid heldagsseminarium Riktlinjer för offentlig
konst i Göteborg, Institutionen för kulturvård, 20 okt 20 Il , konferensmaterial under
publicering.
• Deltagande i symposium om forskning kring det kyrkliga kulturarvet, Institutionen för
konstvetenskap, Uppsala, 27-28 okt 2011.
• Informationsmöte med Kulturdepartementet 6 dec 2011.
• Artikel "FoU-projekt: Förvaltning av offentlig konst" i tidskiften Realia, december 2011, se
http ://www .nkf-s. se.
Följande resultatspridning genomfördes 2012:
• Antaget konferensinlägg, "Exposed and unseen" till liC (International Institute for
Conservatian ofHistoric and Artistic W orks), konferens i Wien 10-14 sep 2012. Vid
konferensen deltog 330 personer.
• Konferensinlägget publicerades i Studies in Conservatian 2012.
• Antaget konferensinlägg, "Management of building-related art in public and private
ownership" till CCI-RCE-ICCROM, International meeting, Reducing risks to heritage,
Amersfoort 28-30 nov 2012. Vid konferensen deltog 140 deltagare från 37 länder.
• Föredrag "Hur ska den offentliga konsten bevaras för framtiden?", programkväll27 mars
2012, Statens konstråd, Stockholrn. Föredraget är även tillgängligt digitalt via
statenskonstrad.se, på direktlänk http://bambuser.corn/v/2505618.
• Presentation av forskningsprojektet i Statens konstråds årliga katalog, "Hur ska den
offentliga konsten bevaras för framtiden?". Utkom hösten 2012.
• Fem diskussionsseminarier med ett 70-tal deltagare från kulturmiljöområdet i Stockholm, Lund,
Göteborg, Uppsala och Umeå, med bl.a. 14 av landets 21 länsstyrelser.
• Enkät till Sveriges 290 kommuner och 21 landsting, 55% svarsfrekvens.
Följande resultatspridning genomfördes 2013:
• Deltagande i Riksantikvarieämbetets projekt ''Värdering och urval".
• Möten med norska KORO och danska Kulturarvsstyrelsen.
• Kungliga konsthögskolan har besökt projektet inom ramen för Restaureringskonst
2012/2013.
• Projektet har deltagit i konferensen "Om offentlig konst" på Liljevalchs, 22/4 2013.
• "Byggnadsanknuten konst - källa till kunskap och kulturarv i fara". Konferens i
Stockholm, södertöms högskola/ Stockholms universitet, och Stockholms auktionsverk,
18/2 2013. Kommer att publiceras (2014).
• "Offentlig konst - ett kulturarv". Föredrag vid seminarium, forskarforum 18/4 2013,
Uppsala universitet, Uppsala.
• "Offentlig konst- ett kulturarv". Föredrag, Skissernas museum, 24/4 2013.
Projektet har, som nämndes i inledningen, även uppmärksammats i media - inslag i
Kultumyhetema, SVT, 19/2 2013. Även inslag i TV4 och UR från konferensen Värdering
och kulturarv 18/2 2013.
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