
Från initiativ till lönsam investering  
Så här går processen till:

Beställaren kontaktar LOOK. Budget, tidsplan  
och generella övergripande diskuteras.

1. 

Kompetens, yrkeskunnande och synergieffekter mellan samverkande aktörer lägger grunden för 
ett hållbart resultat. Tillsammans formar vi framtidens kulturarv när vi genom Linköpings Offentliga 
Konst – LOOK - ökar både attraktion, bildningsnivå och det ekonomiska värdet i utvecklingsarbetet 
av vår stad, miljö och samhälle. Bestående avtryck i Linköpings konsthistoria skapar stolthet för 
både sändare och mottagare. Det befäster vår stads position på offentliga konstens arena, och vi 
syns, vi hörs och stärker vår identitet. Med en kvalitetssäkrad process blir initiativ en lönsam investering. 
    

Kvalitetssäkrad process;  
Från initiativ till lönsam investering

INITIATIV – ett nytt projekt planeras

LOOK presenterar sin verksamhet, kompetens   
arbetssätt för beställaren. Tillsammans diskuterar  
vi hur en gemensam arbetsgång kan se ut.

2. INFORMATION och delaktighet

Beställaren gör en formell beställning till LOOK.
LOOK har till uppgift att vara producent/processledare och 
inköpsansvarig för konsten.

3. BESTÄLLNING och formalia

LOOK utser en konstnärligt sakkunnig projektledare (KPL) för att  
säkerställa uppdragets kvalitativa process och goda resultat.

4. PROJEKTLEDARE som är konstnärligt sakkunnig tillsätts

LOOK tillsätter en samrådsgrupp för projektet. I gruppen ingår representanter 
för beställare, brukare, Look och ev representanter för politiken. Projektets 
storlek avgör samrådsgruppens utformning.

5. SAMVERKAN OCH SYNERGIER  - en samrådsgrupp tillsätts

LOOK kallar till internt startmöte där beställare och relevanta aktörer/kompetenser 
medverkar. Beställaren informerar projektledaren om förutsättningarna för projektet 
och relevanta fakta diskuteras. Allt för att ge projektet en så bra och rättvisande 
start som möjligt.

6. STARTSKOTT- LOOK initierar processen internt utifrån 
arbetgången:  INÅT- UTÅT- FRAMÅT! 
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Konstprojektledaren (KPL) formulerar ett konstprogram. Det är ett förslag på var och  
hur konst kan skapas för området/platsen/miljön eller aktuell händelse/evenemang.  
Tillsammans diskuteras förslaget i den specialutformade samrådsgruppen. 

7. KONSTPROGRAM – projektplanering upprättas

Konstprojektledaren (KPL) tar fram förslag på konstnär (eller konstnärer) för 
 projektet. Förslagets kreativa, kvalitativa höjd baseras på fakta och information  
som på gemensamma grunder lyftas fram I processen, och som formulerats av  
KPL i konstprogrammet.

8. KONSTNÄR – Vem som ska gestalt det offentliga rummet föreslås

När samrådsgruppen enats om konstnär får utvald konstnär/er 
ett skissuppdrag. I konstnärens uppdrag ingår även att ta fram en 
hållbar budget för projektet.

9. INBJUDAN - till kreativa lösningar och skissförslag

Konstnären och/eller konstprojektledaren(KPL) presenterar skissförslaget,  
som samrådsgruppen. Förslagets diskuteras i gruppen som antingen antar  
eller avslår förslaget. Antas förslaget går arbetet vidare. Avslås förslaget 
börjar processen om och KPL föreslår en annan konstnär.

10. GODKÄNNANDE - av skissser, förslag och budget

När skissen godkänts av samrådsgruppen upprättar LOOK 
 ett juridiskt bindande avtal med utvald konstnärlig leverantör.

11. AVTAL – samarbetsformer fastställs och avtal skrivs  
med konstnären/konstnärerna

LOOK kallar till internt startmöte där beställare och relevanta aktörer/kompetenser 
medverkar. Beställaren informerar projektledaren om förutsättningarna för  
projektet och relevanta fakta diskuteras. Allt för att ge projektet en så bra och  
rättvisande start som möjligt.

12. IDÈER BLIR VERKLIGHET - Konstprojektet utförs

Konstnären, beställaren, konstprojektledaren ( KPL) och  
representant/er för LOOK besiktar konstverket. Gemensamt 
säkerställs att resultatet motsvarar de krav och förväntningar som 
Konstprogrammet fastställt.

13. SLUTBESIKTNING - Konstprojektet slutbesiktigas

Arbetet är slutfört. Resultatet dokumenteras. KPL:s process är färdig. 

14. INVIGNING - Konstverket invigs



Linköpings kommun
linkoping.se/look

Aktuellt konstverk skapar mervärde för både stad och samhälle, beställare och 
involverade aktörer. Genom att förvalta resultatet på en kommunikativ arena 
kan verket bidra till massmedialt genomslag, strategisk PR, ökat  
intresse från andra kommuner/orter och ett stärkt varumärke för både  
Linköping, beställare och konstnär. 

Inom ramen för projektets budget finns en summa pengar avsatt för 
kommunikation och media. När, var och hur dessa ska förvalta på bästa 
avgörs av involverade aktörer och situationsanpassas utifrån aktuella behov.

LOOK summerar det mediala utrymmet på årsbasis, och delger alla aktörer i  
Samrådsgruppen effekt och resultat.  Genom att förvalta befintligt konstverk på 
ett resurseffektivt sätt blir den initiala kostnaden för Linköpings offentliga konst 
snabbt en lönsam investering.

15. VIDAREUTVECKLING OCH KOMMUNIKATION – Strategiska  
synergieffekter för hållbara mervärden

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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