
Konsten idag formar  
framtidens kulturarv 

- Fritt från krav på funktionalitet är den offentliga konsten  
en budbärare till nästa generation.

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



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 samhälls- 
utveckling. Genom ett professionellt arbete med offentlig konst stärker vi vår stads 
identitet och attraktionskraft, samtidigt som vi ger mänsklig  närvaro, gemen-
skap och värme åt arkitektur, gångstråk, park - och torgytor, väggar och fasader.       

Det offentliga rummet genomströmmas av 
människor med olika erfarenheter, åldrar, 
nationaliteter, intressen, kunskaper, färdig-
heter och behov. När vi ser de offentliga  
platserna som vårt gemensamma vardags-
rum kan vi tillsammans mötas i det  
oväntade. 

Linköping Offentlig Konst  utmanar och  
bekräftar vår verklighetsuppfattning, och  
genom konsten får vi nya sätt att samtala 
och ställa frågor. Både till oss själva och  
till varandra.

Mångkulturell mötesplats

Lekfullt och varsamt, eller utmanande, starkt 
och gripande? Tryggt och ombonat eller hårt 
och kraftfullt? Förutsägbart eller överraskande? 
Konsten gestaltar känslor som är svåra att klä 
i ord, och den offentliga konsten tillför våra 
gemensamma mötesplatser en etisk och  
existentiell dimension. 

Fritt från krav på funktionalitet, men med 
hög kvalitet och visioner, formar vi framtidens 
kulturarv. Den offentliga konsten sätter avtryck 
i historien och blir en budbärare av vår samtid 
till nästa generation.



När vi klär det offentliga rummet med  
kvalitativ konst ökar vi stadens attraktions-
kraft samtidigt som vi stärker Linköpings 
identitet och varumärke. Vi höjer livs- 
kvaliteten för alla som möter konsten och 
platsens ekonomiska värde stiger. 

Genom konsten hittar vi en uttrycksform 
som inte har ett facit, inte kan kläs i enkla 
ord, utan måste upplevas med våra sinnen. 
Ett konstverk av hög kvalitet i offentlig  
miljö får kunskap, verksamhet och 
människor att växa. 

Ökad attraktion och stärkt position Ditt avtryck i historien

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

Offentlig konst kan ses av 
alla. Man behöver inte gå in 

på ett museum eller ett konst- 
galleri för att se den offentliga  

konsten, och det är ett bra sätt att nå 
den ovane konstbetraktaren, som kan-

ske inte riktigt vågar sig in i en traditionell 
utställningslokal. Det är för mig någonting 

väldigt positivt att kunna möta konst i  
stadsrummet som kan ses av alla. 
Lena Svärdvall, ekonomiassistent

Offentlig konst 
gör stadsbilden mer  

intressant, och kan skapa ett  
alternativ till reklamskyltar och annan 
kommers. Den bryter av mot gråa och trista 
miljöer och kan få människor att haja till och 

stanna upp. Den kan helt klart vara  
identitetsskapande för en stad! 

Rasmus Hunt, nämndsekreterare

På grund av 
förtätning av våra städer 

försvinner ofta platser för ett 
tillåtande och flexibelt offentligt rum 

och de spontana händelser som kan 
skapa mervärde för invånarna. 

För att motverka detta bör konst och 
kultur involveras tidigt i planerings- 
processer, så att det humanistiska 
 perspektivet ges en tydligare roll  

i stadsutvecklingen. 
Emina Kovacic stadsarkitekt SAR/

MSA

Art 
is the energy 

that inspires us to solidarity 
and local community, and we do need 
this a lot, if we are to create vibrant cities 
that attract and retain people and  dynamic 

environments.  
Brian Worm Ahlqvist, Kultur- och fritids-

chef Holbeck kommun, Danmark

I ett nära samarbete mellan beställare (t ex 
fastighetsägare, politiker, organisationer och 
arbetsplatser) och LOOK, garanteras kom-
petens, yrkeskunnande och värdeskapande 
nätverk. 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 projekt- 
ledarens arvode.  Genom detta förfarande 
blir den initiala kostnaden en lönsam  
investering. 

LOOK är kvalitetsgarant för ett slutresultat 
som befäster Linköpings position på den  
offentliga konstens nationella och internatio-
nella arena. Konsten har påverkat stads- och 
samhällsutvecklingen. Du som beställare har 
satt ett djupt avtryck i historien. 



Som beställare får du avlastning och stöd 
längs en kvalitetssäkrad process. Du bidrar 
med din tid, ditt engagemang och den  
budgeterade projektsumman. Vi säkerställer 
en tydlig och funktionell arbetsgång, kvali-
tativa samarbetspartners och en konstruktiv 
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 
resurseffektivt sätt. Den initiala kostnaden 
blir därmed en lönsam investering. 

Kvalitetssäkrad process ger avlastning  
och avkastning

Vilken prislapp har stolthet och mod?
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Linköping Offentlig Konst är loket 
som drar processen framåt. Stabilt, 
säkert och med hänsyn till mänskliga 
värden, miljö och mångfald bjuder vi 
in resenärer på en konstnärlig bild-
ningsresa. 

Vi ser oväntade platser, möter nya 
situationer, betraktar det vi ser, sam-
talar om våra upplevelser och med i 
bagaget har vi fått nya infallsvinklar, 
perspektiv och förändrade tanke-
mönster. En trygg färd blir utmanande 
när vi vågar öppna upp för dialog, 
bjuda in till reflektion och låta hjärtat 
klappa med puls och passion.

Kvalitet och kompetens är vår garanti. 
Ekonomi, mandat och legitimitet är 
vårt gemensamma ansvar. 
Tillsammans formar vi framtidens 
kulturarv.

När vi med stolthet betraktar slutresultatet,  
ska vi tacka oss själva och varandra för ett  
arbete som kantats av mod, medvetna val,  
professionella beslut och värdeskapande  
processer. Gemensamt har vi bidragit till  
hållbara resultat. 

Biljetten för en konstnärlig utvecklingsresa med 
oväntade pauser, nya platser, planerade stopp 
och mänskliga möten kräver ett grundpris. Men 
då biljetten även omfattar den inre resan hos 
alla betraktare, ökad bildningsnivå, stimulans 
och kreativ höjd, ställer vi oss frågan; Vilket pris 
har stolthet, mod, puls och passion? 



Linköpings kommun
linkoping.se/look

Mer information 

På www.linkoping.se/LOOK kan du läsa mer om vår process steg för steg,  
kostnader och kalkylexempel samt vanliga frågor. 

Du hittar även kontaktuppgifter till aktuella personer, fördjupande  
information och fakta för dig som beställare. 


