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Mer information
På linkoping.se/LOOK kan du läsa mer detaljerat om vår process steg för steg samt vanliga frågor. Du hittar även  
kontaktuppgifter till aktuella personer, fördjupande information och fakta för dig som beställare. 

När vi klär det offentliga rummet med kvalitativ konst 
ökar vi stadens attraktionskraft samtidigt som vi 
stärker Linköpings identitet och varumärke. Vi höjer 
livskvaliteten för alla som möter konsten och platsens/
byggnadens ekonomiska värde stiger. Ett konstverk i 
offentlig miljö får kunskap, verksamhet och människor 
att växa. 

Ökad attraktion och stärkt position

Kvalitetssäkrad process ger avlastning  
och avkastning
Idag avsätts 1% av beställarens byggkostnad till varje 
nytt konstprojekt.  För att säkerställa direkt effekt och 
en mätbar ROI*, bör 15%  av 1%-summan avsättas 
för att täcka LOOKs administrativa kostnader och den 
konstnärligt sakkunniga projektledarens arvode. Kvalitet 
och kompetens är vår garanti. Ekonomi, mandat och 
legitimitet är vårt gemensamma ansvar.  Genom en 
kvalitetssäkrad process blir den initiala kostnaden en 
lönsam investering. 

Linköping Offentlig Konst är det stabila loket som 
drar processen framåt. Som beställare får du av-
lastning och stöd längs en kvalitetssäkrad process. 
Du bidrar med din tid, ditt engagemang och budget- 
beslut. Vi säkerställer en tydlig och funktionell arbets- 
gång, kvalitativa samarbetspartners samt en kon-
struktiv dialog. Målet är ett slutresultat som infriar 
uppsatt målbild. Efter att konstprojektet är invigt  
samverkar vi för att förvalta media och PR-utrymme, 
mänskliga värden och attraktionskraft på ett resurs- 
effektivt sätt. Vi stärker vår position och gemensamma 
identitet, både som individ, grupp, ort och plats. 
Du är en viktig person när vi tillsammans formar 
framtidens kulturarv. 

I ett nära samarbete mellan dig som beställare och 
LOOK, garanteras kompetens, yrkeskunnande och 
värdeskapande nätverk. LOOK är kvalitetsgarant för 
ett slutresultat som befäster Linköpings position på 
offentliga konstens nationella och internationella  
arena. När du ger konsten mandat och legitimitet att 
påverka stads- och samhällsutvecklingen, sätter du ett 
djupt och personligt avtryck i historien.

Ditt personliga avtryck går till historien

Vad, när och hur?

* ROI = return of investment, direktavkastning på investerat kapital.

Linköping Offentlig Konst -LOOK- bidrar med nya infallsvinklar och perspektiv som i både ord och 
handling, förändrar tankemönster och agerande. Människor och miljö, platser, byggnader och  
mötesplatser påverkar vår stads- och samhällsutveckling. Genom ett professionellt arbete med  
offentlig konst stärker vi vår stads identitet och attraktionskraft, samtidigt som vi ger mänsklig  närvaro, 
gemenskap och värme åt arkitektur, gångstråk, park - och torgytor, väggar och fasader.       

Ditt avtryck går till historien. 
Konsten idag formar framtidens kulturarv.

Kvalitet | Mötesplats | Kreativ höjd | Utmanande | Oväntat | Puls | Passion | Mångfald | Inkluderande | Avtryck | Upplevelser | Bekräftande | 
Föränderligt | Etiskt | Existentiellt | Vilsamt | Harmoniskt | Nyskapande | Attraktivt | Identifikation | Magiskt | Mänskligt | Talande | Frågvist
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