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Ett arkiv för framtiden
Hur kan man arkivera samtida offentlig konst? 

Denna förstudie syftar till, att på ett översiktligt vis, lägga en grund för en vidare diskussion 
om arkiveringsprocesser för samtida offentlig konst. Statens Konstråd har funnits i över 80 år 
och den konst som producerats sträcker sig över ett vitt fält av konstnärliga praktiker, material 
och metoder, vilket också ställer nya frågor om hur dessa processer kan arkiveras. Det innebär 
både att se vad som arkiveras idag och hur, men också vad som saknas för att försöka 
formulera strategier för ett framtida arkiv. 

Arkivet är både en omstridd och given källa för historisk kunskap, det ligger till grund för 
mycket forskning, och påverkar på så sätt vår förståelse av historiska skeenden och uttryck. I 
en kontext av konst och konstproduktion finns också en närhet mellan arkivet och samlingen, 
mellan bevarandet och utställandet och mellan dåtidens premisser och dagens blick på 
det förgångna. De senaste decennierna har många museisamlingar kritisk granskat sina 
tillgångar och inte bara tittat på vad som finns i samlingen utan också vad som exkluderats. 
Dessa granskningar följs allt som oftast av rekvireringar av bland annat kvinnliga- eller 
icke-europeiska konstnärer. På så sätt skrivs historien om, luckor fylls igen och täcks över. 
Men ett arkiv är inte en samling i den meningen och tillägg görs mer sällan utifrån en sådan 
tankemodell. Arkivet och samlingen är inte synonyma även om många egenskaper delas. En 
avgörande skillnad är att arkivet lyder under arkivlagen, men också arkivets anspråk – arkivet 
ska vara sökbart, översiktligt och forskningsbart. Det vill säga att arkivet är en källa för 
kunskap. Men vad är det då för kunskap som går att finna i arkivet? 

Varje arkiv har sin egna specifika tillblivelse och historia, ofta kantad av slumpen. Donationer 
har stor betydelse, samt vad som anses värt att arkivera vid en given tid och plats. Vissa 
arkiv har strikta parametrar för vilken sorts objekt som hör hemma där och andra ter sig mer 
som ett katalogiserande av allt som på ett eller annat vis råkat hamna där. Denna, ibland, 
slumpvisa uppkomst kontrasteras dock mot en motstridig och avgörande kraft i formandet 
av arkiv: ideologi. Den ideologiska basen innefattar frågan om vad som värderas, vad som 
inkluderas och vilken status det ges. Men den formar också arkivet som helhet, den definierar 
dess gränser och kunskapsproduktionens möjlighet. I fältet av arkivstudier är detta en 
grundläggande konflikt, då de arkiv som använts i västerländsk forskning oftast saknar stora 
delar av berättelsen (till exempel de förtrycktas historia). Frågor som diskuterats är vad vi kan 
lära oss av dessa arkiv, trots deras brister, eller huruvida vi kan ha användning för dessa arkiv 
överhuvudtaget eller då gör bättre att försöka finna andra vägar för vår kunskapsproduktion. 
Filosofen Michel Foucault beskriver arkivet som lagen för det sägbara, det vill säga; det som 
inkluderas i arkivet avgör också vad vi kan säga, tänka och förstå.1 Arkivets ofrånkomliga 
tillkortakommande möter oss då som en vägg. Men denna förståelse av arkivet visar också 
på de normativa ramar som definierat arkivet som den, vid arkivets tillblivelse, rådande 
samhällssynen. Dessa ideologiska och normativa ramverk är en del av arkivets konstruktion 

1 Michel Foucault, Vetandets Arkeologi, Lund: Arkiv Förlag, 2002 [1969], s. 166
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och kan inte förbises, eftersom det är grunden för den kunskapsproduktion arkivet erbjuder.  
I linje med detta kan man se de den postkoloniala viljan att kritiskt förhålla sig till befintliga 
arkiv, samt förslag om att skapa nya arkiv då de gamla till och med är för bristfälliga för att 
ha som en kritisk grund. Arkivet är nära förbundet med minne och hågkomst, och vad som 
står på spel här är då vad som kan och får minnas och hur. 

Men det finns andra sätt att bemöta arkivet, både som samling och som en källa för historisk 
kunskap. I motsats till arkivet som en gräns för det sägbara så skriver Jacques Derrida i 
boken Archive Fever att vi bör förstå arkivet som ett råmaterial för framtiden. Arkivet är, i 
hans syn, en fråga från historien till framtiden – en fråga som söker ett svar. Arkivet i denna 
mening ter sig som en formbar massa, en nod ur vilken kunskap inte bara kan extraheras 
men också konstrueras och produceras. Detta skulle då kunna betecknas som ett generativt 
arkiv. En sådan syn kan sägas blunda för tidigare felaktigheter, historiska övergrepp och 
ensidiga historieskrivningar, men det kan också öppna upp hur vi ser på arkiv idag. Hur 
bemöter vi befintliga arkiv i ljuset av all den forskning och konstnärliga hantering av arkiv 
som pågått de senaste tjugo åren? Och hur vi kan tänka kring skapandet av samtida och 
framtida arkiv?

Den här studiens fokus är frågan om framtidens arkiv, och hur de kan skapas eller 
konstrueras. Viljan att skapa en linjär och hegemonisk historieskrivning ter sig otidsenlig, 
men varje arkivkonstruktion måste samtidigt ha ett ramverk. Hur skapar man då en ram 
som tillåter en eklektisk samling, en bredd som erbjuder många tolkningsmöjligheter men 
som också har en läsbarhet? Som en statlig myndighet lyder man under arkivlagen, det 
är den ram som inte kan kompromissas med, men utöver den bygger arkivkonstruktionen 
på egna riktlinjer och hur de efterlevs. Vad som lagligen måste arkiveras i termer av 
myndighetsdokument är inte denna studies främsta intresse, utan just hur institutionen 
genom arkivering skapar sin egen historieskrivning och en grund för vidare forskning. 

Det framtida arkivet önskar således vara generativt, det skapas med en medvetenhet om att 
det ska brukas och forskas på. En äldre arkivsyn kan sägas syfta till ett bevarande, vilket kan 
konstrasternas mot viljan att skapa något genererande. Det föregående syftar till att hålla ett 
hårt grepp om historien, medan det senare kan ses som en kunskapsplattform att förhålla sig till. 

Arkiv, samling, databas 

Det främsta arkiv och samling som finns idag för offentlig konst återfinns hos Skissernas 
Museum. När Ragnar Josephson, professor i konsthistoria vid Lunds universitet, grundade 
museet 1934, kallade han det Arkiv för dekorativ konst, vilket var den samtida benämningen 
för offentlig konst (alternativa begrepp var monumentalmåleri och monumentalskulptur). 
Museet var således från början ett arkiv, och den konstnärliga processen stod i fokus. Det var 
det första museum av sitt slag i Sverige i flera bemärkelser, det var den första institutionen 
att fokusera på process, på samtida konst och på konst i offentlighet. Men ytterligare en 
utmärkande faktor är att museet skapades som ett arkiv för vidare forskning (arkivet var 
del av den konstvetenskapliga institutionen på Lunds Universitet). Josephsons projekt 
började som ett vykortsarkiv, då han gav sina studenter i uppgift att inventera den offentliga 
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konsten på sina hemorter, men fokus försköts snart till den konstnärliga processen. Han 
kombinerade sitt intresse för offentlig konst med intresset för processen, och den offentliga 
konsten var också i den meningen ett tacksamt fält eftersom sådana uppdrag ofta föregås 
av ingående förstudier där processen kan följas från idé till färdigt verk. Eftersom intresset 
för konstnärliga skisser varit litet innan fick Josephson enkelt donationer, särskilt efter 
att prins Eugen skänkt 19 skisser. 1941 har samlingen växt och museet får sin första 
lokal, och tar därmed ett definitivt steg från främst arkiv till museum, dock under namnet 
Arkivmuseet. Museet har sedan dess bytt namn ett antal gånger och heter nu Skissernas 
Museum - Museum of Artistic Process and Public Art. Samlingen omfattar idag cirka 30 000 
skisser, med tillhörande arkiv bestående av korrespondens och annan dokumentation, samt 
ett bild- och klipparkiv bestående av cirka 150 000 artiklar om offentlig konst från svenska 
och internationella dagstidningar och tidskrifter från 1930-talet fram till idag. Där finns också 
konstnärers projektbeskrivningar och dokumentation över konstverkens tillkomst. På museet 
finns även ett referensbibliotek med litteratur om offentlig konst. 

Skissernas Museum är den givna platsen för en kunskapsproduktion och förståelse kring 
offentlig konst. Genom dess arkiv och samling kan intresserade följa både specifika verks 
tillblivelse, samt offentliga debatter kring dem, jurymotiveringar, recensioner samt kontext 
i form av brev mellan museet och konstnärer, och personliga anteckningar. Museet inte en 
statlig organisation och saknar därför den typ av uppdrag och ansvar som kommer genom 
regleringsbrev. Sedan 1979 är museet en enhet direkt underställd rektorsämbetet på Lunds 
Universitet och leds av en styrelse. Museet formulerar sin egen uppgift som ”att samla, 
katalogisera, visa, vårda och förvara skissmaterial, förstudier och modeller till konst i offentlig 
miljö”, vilket om det var ett statligt uppdrag också skulle innebära en finansiering av alla de 
olika delarna som saknas idag. Museet ger en rik syn på både nationell och internationell 
offentlig konst under 1900-talet, och är i sin position som universitetsmuseum fritt att 
rekvirera skisser i enlighet med museichefernas prioriteringar. Sedan 50-talet saknas budget 
för nyförvärv och en förvärvspolicy har aldrig formulerats. Rekvireringar sker ofta i formen av 
donationer, vilket kan medföra en risk för att arkivet och samlingen inte kan expandera i den 
takt som skulle vara nödvändig för att upprätthålla samlingens samtida aktualitet.

Den nuvarande museichefen, Patrick Amsellem (2011-), har initierat ett stort upprustnings-
arbete, byggnaden har renoverats och byggts ut, verk har restaurerats, katalogiserats och 
samlingen har hängts om. Denna professionalisering av museet ter sig som en mycket viktig 
förutsättning även för denna diskussion, då det i förlängningen innebär ett tillgängliggörande 
av både samling och arkiv. Museet står intressant nog fortfarande på två ben, där det ena är 
samlingen och det andra arkivet. Samlingen består av skisser och en del färdiga verk, medan 
arkivet samlar metadata som till exempel beskrivningar, pressklipp och brev. Arkivet lyder 
under arkivlagen, men vad som inkluderas i samlingen är ett musealt beslut. Museet har 
varken ansvar att på ett omfattande sätt arkivera eller samla nyproducerad offentlig konst, 
eller en budget för större inköp, men ett nära samarbete med Statens Konstråd (i det följande 
Konstrådet) skulle kunna påverka vad som kan komma att ingå i arkivet och eventuellt också 
samlingen. Långtgående samarbeten är redan initierade och historiskt sett har Konstrådet till 
exempel donerat dubbletterna av sitt diabildsarkiv (en samling som nu gallrats av Skissernas 
Museum och därmed bara finns hos Konstrådet igen) och just nu utvecklas en gemensam 
databas inom regeringsuppdraget Digisam: Samverkan för digitaliserat kulturarv.
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Uppdraget syftar till att statliga aktörer digitalt tillgängliggör material för att skapa ”ett 
digitaliserat och användbart kulturarv”.2 Digisams strategi består av fyra principer ”styra, 
producera, använda och bevara” baserat på den så kallade TOGAF-modellen (en modell för 
skillnadsanalys som lyfter fram vad som utlämnats, medvetet eller omedvetet, i processen 
mellan utgångspunkt och mål).  Det handlar här om ett aktivt skapande av ett arkiv, i likhet 
med diskussion som förts ovan. Detta är anmärkningsvärt eftersom det utgår från att arkivet, 
det digitala i detta sammanhang, är ett urval som producerats som ett arkiv. Att både ge en 
central plats åt orden ”styra” och ”producera” är ett avsteg från möjliga objektivitetsanspråk 
som traditionellt varit förhärskande i arkivsammanhang. 

Utvalda myndigheter och institutioner har i enlighet med Digisams riktlinjer upprättat planer  
för hur detta arbete ska gå till, och i Konstrådets plan ingår bland annat ett samarbete 
med Skissernas Museum. I Konstrådets plan beskrivs uppdraget i relation till myndighets-
instruktionen att ”förteckna samlingar av konst och konsthantverk som tillhör eller understöds 
av staten, och ha tillsyn över sådana samlingar och över hur statliga organ vårdar konstverk 
som tillhör staten och som är fast anbringade”, samt att ”sprida kunskap om konstens 
betydelse för en god samhällsmiljö”.3 De anser därför att de nationella målen att digitalt 
bevara och tillgängliggöra kulturella verksamheter, samlingar och arkiv väl överensstämmer 
med deras myndighetsinstruktion. Vidare beskrivs prioriteringarna som följer: 

Digitalt bevarande och tillgängliggörande av den byggnadsanknutna konsten 
är högt prioriterat. Både för att framtida generationer ska kunna ta del av den 
offentliga byggnadsanknutna konstens historia och för att kulturmiljövårdens 
aktörer proaktivt ska kunna verka för att den byggnadsanknutna konsten bevaras 
som betydelsefulla delar av Sveriges moderna kulturmiljöer från 1900-talet. Inom 
Statens konstråd finns en rik mängd av metadata, dokument och bildmaterial på 
t.ex. skisser för byggnadsanknuten konst och inköpt statlig konst som har hög 
relevans för digitalt tillgängliggörande av samlingen. Digitaliseringsverksamheten 
kommer under 2016 - 2018 att organiseras i projektform med fokus på den 
byggnadsanknutna offentliga konsten. Två övergripande mål är att:  

• Under 2016 - 2018 digitalisera relevant analogt material och metadata om den 
byggnadsanknutna konsten för att säkra bevarande och tillgängliggöra detta material 
via webben och möjliggöra för andra aggregatorer att hämta in material från våra 
datakällor för att i sin tur tillgängliggöra detta för allmänhet, institutioner och företag.  

• Att från och med 2019 ha implementerat rutiner i den ordinarie verksamheten 
för digitalt bevarande och tillgängliggörande av både arkivmaterial och ny 
dokumentation. Detta inkluderar att infoga nuvarande metadata och skapa ny 
metadata så att den fungerar i en global kontext för den domän myndigheten 
verkar inom.  

2 http://www.digisam.se/om-oss/detta-ar-digisam/
3 Statens konstråd plan för digitaliseringsverksamhet 2016 -2018, DDnr: 1.1.1/2011:121.
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Vad som framgår av beskrivningarna är att minst två punkter aktivt behöver tolkas och  
specificeras – uppdraget att ”sprida kunskap om konstens betydelse för en god 
samhällsmiljö” är i allra högsta grad tolkningsbart och ideologiskt determinerat, och likaså 
vad som egentligen åsyftas med skapandet av ”ny metadata” – vad som formuleras som 
relevant ny metadata kommer avgöra vad som bevaras. Detta erbjuder en möjlighet att 
ta ett helhetsgrepp om hur institutionen ser på möjligheterna för sitt eget arkiv och dess 
användningsområde – vilket då knyter an till den tidigare punkten om att sprida kunskap 
om konstens betydelse. Digisam erbjuder många möjligheter för en framtida forskningsbas 
och understödjer och ålägger myndigheter och institutioner att utveckla detta område. 
Samarbetet med Skissernas Museum specificeras som att syfta till ett ”tillgängliggörande av 
materialet för konstvetare och allmänhet genom länkning av data till Skissernas museums 
samlingar. Skissernas material har direkt koppling till Statens Konstråd”.4 

I dagsläget fotograferas alla skisser av Konstrådet, de scannas och arkiveras, tillsammans 
med övrigt bild- och filmmaterial, samt annan dokumentation och publikationer. Bildarkivet 
för konstverken används redan dagligen av administrationen, och ska utvecklas som en 
tillgänglig portal för tredje parter (forskare, privatpersoner såväl som andra myndigheter/
institutioner). Detta digitala arkiv kommer behöva byggas ut efter hand, eftersom det är svårt 
att sammanlänka olika databaser för att skapa korsreferenser. Stora utmaningar kvarstår 
dock i till exempel arkiveringen av digitala bilder och filmmaterial som sparats utan ordentlig 
märkning och därför är svåra att återsöka, medan ett diabildsarkiv lite motsägelsefullt 
tillåter en enklare digitaliseringsprocess. Det digitala arkivet är dock helt separerat från 
myndighetsarkivet och eftersom det är där den mesta informationen om konstverken finns 
så uppstår ett potentiellt problem för forskning. 

Digisams implementering på Konstrådet kan ställas mot Wikimedias försök Offentligkonst.se 
och mot internationella exempel. Wikimedia skapade en sökbar hemsida med syftet att 
kartlägga all offentlig konst i Sverige, men stängdes när Patent- och marknadsdomstolen 
2017 dömde Wikimedia för upphovsrättsbrott. Kärande BUS (Bildupphovsrätt i Sverige) 
företräder upphovsmän genom att ta emot och fördela ersättningar för utnyttjanden av 
bildkonst och menade att Wikimedias publiceringar bröt mot upphovsrätten, och rätten 
samtyckte. I arbetet med Digisam betalas upphovsrättskostnader så detta kommer inte 
upprepas. Dock visar det på en större konfliktyta om äganderätt och offentlighet. Wikimedias 
argument var just att det är offentlig konst, på offentliga platser och därmed tillgängligt för 
alla och envar vilket också borde sträcka sig från en fysisk offentlighet till en digital (som en 
användarbaserad databas som Wikimedia). 

Exempel på liknande databaser är den engelska Public Art Online, den mer historiskt inriktade 
English Heritage, den australienska City Arts hemsida och den amerikanska satsningen Public 
Art Archive – de två sistnämnda får tjäna som exempel här. City Art är Sydneys organisation 
för offentlig konst, och de står själva för databasen som är sökbar enligt olika parametrar 
som typ monument, fontän, skulptur och gatukonst, temporära projekt och projekt under 
utveckling tillsammans med kartor och förslag på promenadvägar för att se konsten.  

4 Statens Konstråd plan för digitaliseringsverksamhet 2016 -2018, DDnr: 1.1.1/2011:121.
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När man väljer ett konstverk så finns bilder, beskrivningar, installations år, karta och möjlighet 
att välja tematiskt relaterade verk eller verk i närheten. På hemsidan finns ingen reflektion 
över hemsidans syfte eller funktion, trots att de publicerar både strategi- och plandokument.5

Public Art Archive (PAA) är en databas med offentlig konst i USA som drivs av en grupp 
curatorer, administratör för offentlig konst, informationsexperter, webbutvecklare, grafiska 
designer och konstförespråkare med stöd av den ideella organisationen WESTAF.6 Det är en 
gratis online service, som inkluderar bilder, beskrivningar, film- och audiomaterial samt kartor 
och möjligheten att generera skräddasydda gångturer. Arkivet beskriver sitt syfte:

• Att samla information om offentlig konst till en central  
förvaringsplats (datakatalog i detta fall) 

• Stödja standardiseringen och antagandet av bästa praxis vid 
katalogisering av offentlig konst.

• Förena register från olika offentliga konstorganisationer och 
konstnärer till en samlad översiktlig resurs.

• Öka medvetenheten om värdet av offentlig konst och stöd för 
konstnärer som arbetar med offentlig konst.  

• Hjälpa aktörer för att främja professionalism hos konstnärer och 
utövare i angränsande områden som arbetar med offentligkonst.

PAAs mål går bortom arkivet som sådant och vill påverka formerna och processerna kring 
offentlig konst, och erbjuda ett stöd genom opinions- och påverkansarbete. Arkivet fungerar 
som en sökfunktion över offentlig konst men reflekterar också över vad vi menar med termen 
offentlig konst, arrangerar konferenser, driver en blogg med mera. Deras avgränsning är 
konst i det offentliga rummet som är ”sanktionerad genom någon slags offentlig process”, 
det vill säga att arkivet i nuläget inte omfattar egeninitierade projekt och gatukonst.7 De är 
intresserade av projekt från alla tider men främjar konst producerad efter 1965. De har löst 
upphovsrättsfrågan genom att varje upphovsrättsinnehavare behåller rättigheterna för den 
data och media som arkivet visar och WESTAF har upphovsrätten över ”samlingen”, det vill 
säga Public Art Archive-tjänsten.

 
Att skapa ett arkiv 

Konstrådet har givetvis redan ett arkiv, som liksom Skissernas Museums arkiv, lyder under arkivlagen. 
Den ålägger myndigheter att deras arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:

 
   1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 
   2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 
   3. forskningens behov.

5 http://www.cityartsydney.com.au/
6 https://www.westaf.org/
7 http://www.publicartarchive.org/content/frequently-asked-questions
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Den tredje punkten är vad som är av intresse här, eftersom det myndigheten lagligen behöver 
arkivera i termer av beslut och avtal är relativt lätt definierat. Punkten gällande ”forskningens 
behov” är liksom den tidigare nämnda formuleringen om ”sprida kunskap om konstens 
betydelse för en god samhällsmiljö” tvetydigare. Vad som anses tillfredsställa forskningens 
behov kan förändras över tid, beroende på disciplin och forskningsfråga. Hur man då som 
myndighet täcker upp för alla dessa möjligheter på ett tillräckligt sätt, inom ramen för sitt 
uppdrag, bör vara en återkommande diskussion. Frågor som då bör adresseras är vad det 
är som arkiveras och hur detta görs. Hur kan men till exempel tänka kring bevarandet och 
arkivering av offentlig konst i tid då många verk inte kan reduceras till ett slutgiltigt objekt? 
Hur bevarar man ett temporärt projekt? Samtidskonsten är ofta processbaserad och mer 
temporär än den klassiska offentliga skulpturen. Om vanliga material förr var sten eller brons 
som beräknas ha en livslängd på tvåhundra år så är mycket objektbaserad samtidskonst 
gjord av mindre hållbara material (med kanske en livslängd på 10-20 år). Vad är det då som 
ska bevaras och hur? 

Dessa frågor återkommer i diskussionen av de två fallstudierna, men den grundläggande frågan 
om vad som anses relevant för arkivet är en viktig utgångspunkt även i den följande diskussionen.

De senaste åren har frågan om framtiden för offentlig konst adresserats, till exempel i  
antologin Out of Time. Out of Place: Public Art (Now) som Statens Konstråd var medproducent 
till, och frågor om bevaring i termer av konservering skrivs det om i bland annat artikeln 

”Conservation of Contemporary Public Art” publicerad av Ghetty Institute.8 Men ingen av 
dessa lyfter fram frågan om den befintliga offentliga konstens framtid på ett konceptuellt 
plan. Det är ju det konceptuella bevarandet som är av intresse här, eftersom det överskrider 
gränserna både för vad arkivlagen konkret stipulerar och konstverkets eventuella fysiska 
form. Den konceptuella bevaringen är inte enbart konstverkets koncept, såsom formulerat 
av konstnären, utan syftar till hela den ram inom vilken verket producerats. Ramen är både 
kontexten, den historiska situationen, platsen, samhälleliga normer och ideologi men också 
den process som leder fram till verkets tillblivelse och utformning.  

En ytterligare fråga, som relatera till ramverket på ett annat sätt, är den om ägande. Som 
beskrivet ovan så är upphovsrättsfrågan central i skapandet av ett digitalt offentligt arkiv. I 
ett klassiskt fysiskt arkiv är det inte den främsta tvistefrågan utan frågan om ägande syftar 
då till det material som produceras kring konstverket. I slutet av varje statlig process på 
Konstrådet lämnar konstnären in en skissbeskrivning som arkiveras. Vad konstnären valt att 
inkludera i denna är avgörande för vad som sedan kan utläsas ur arkivet. I relation till vissa 
kommunala och temporära projekt så finns inte lika tydlig praxis gällande skissbeskrivning 
(en del kommunala uppdrag har förvisso skissbeskrivningar men som ibland bevaras av 
kommunen och ibland av Konstrådet). Av tradition ägs skissen av konstnären, även om det är 
ett arvoderat uppdrag. Det är möjligt att ändra men då måste skisserna också tas tillvara på, 
och Skissernas Museum skulle troligtvis bara vara intresserade av en liten del. 

8 Claire Doherty (red.) 2015 Art/Books i London och producerad av Situations i Bristol i samarbete 
med Konstrådet i Stockholm och det europeiska nätverket för producenter av offentlig konst, 
ENPAP. Samt artikeln publicerad på: http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/
newsletters/27_2/public_art.html
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Konstrådets myndighetsarkiv upprättas enligt en dokumenthanteringsplan som med en 
arbetsgång tydligt framför vilka dokument som arkiveras. Det är en process som lyder under 
tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen, arkivlagen, arkivförordningen, personuppgiftslagen, 
förvaltningslagen samt riksarkivets författningssamlingar och som ofta innefattar 
handläggare (tex curatorn), projektsamordnare och arkivarie. Det är handläggaren som 
avgör vad som sparas i sin slutleverans och som ansvar för att både lagar och principer 
efterföljs, vilket bygger på att de är medvetna om vad som ska sparas och hur. Det handlar 
bland annat om att veta vad som är en handling, i lagens mening, och vilka handlingar som 
är upprättade och allmänna eller inte. Att göra sådana bedömningar kräver både kunskap 
och framförallt tid, då det kan handla om en stor mängd handlingar, vilket medför en risk att 
saker inte diarieförs på grund av tidsbrist. För att förtydliga detta så kan vi se hur en handling 
beskrivs i Konstrådets riktlinjer för dokumenthantering: ”Enligt tryckfrihetsförordningen är en 
handling ’en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller 
på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel’. Allt som innehåller någon form 
av information, oavsett medium, är alltså att betrakta som en handling”.9 Trots riktlinjernas 
precision så kvarstår tolkningsfrågor, som vad information är, och punkten om arkivlagens 
krav om att tillgodose ”forskningens behov” nämns först i slutet av dokumentet (vilket 
som sagt öppnar upp för en arkivering av mer än handlingar). I dokumentet står det även 
att arbetsmaterial som ”arbetspapper, utkast och minnesanteckningar blir allmänna om 
de, sedan ärendet avslutats, tas om hand för arkivering. Detta gäller även om handlingarna 
inte innehåller någon information som är viktig för ärendet. För arkivering rensar man 
därför bort sådana handlingar som inte tillför sakuppgifter i ärendet”.10 Arbetsmaterial kan 
ingå i slutrapporteringen om de arkiveras, men den mening som här kursiverats, beskriver 
att man för arkivering rensar bort handlingar som inte tillför sakuppgifter i ärendet. Här 
överordnas sakuppgifter över ”forskningens behov” om vi förutsätter att forskning inte 
per definition är enbart intresserad av sakuppgifter. Detta är också en fråga om gallring, 
vilket är en arkivets viktigaste uppgifter, både av vad som från början inkluderas i arkivet 
och av inkomna handlingar. Att spara allt kan inte vara målet. Gallring i den juridiska 
meningen följer ett gallringsbeslut som upprättats med stöd av Riksarkivets föreskrifter 
och i Konstrådets dokumenthanteringsplan framgår vilka allmänna handlingar som måste 
bevaras och vilka som ska gallras. Dokumentet listar tydliga exempel både på vilka projekt- 
och kommunikationshandlingar som ska arkiveras och vad som kan gallras. Av det som 
ska arkiveras ingår även till exempel utvärderingar, rapporter, dokumentation, filmer och 
fotografier kopplade till Konstrådets verksamhet – det vill säga saker som kanske inte 
direkt framstår som ”sakuppgifter” men som är fundamentala för forskningens möjligheter. 
Det är med andra ord mycket svårt att på ett generellt sätt definiera vad som hör hemma i 
arkivet, vilket också blev tydligt i researchen inför denna studie då olika anställda hade vitt 
skilda uppfattningar om vad som skulle arkiveras, vems ansvar det var och vad som med 
nödvändighet måste gallras. 

Hur Konstrådet har tänkt kring sitt arkiv har förändrats över tid. Från starten 1937 
organiserades arkivet kronologiskt, en praktik som sträckte sig ända in på 80-talet.  

9 Riktlinjer för dokumenthantering hos Konstrådet, 2018-03-06
10 Ibid. 
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På 60- och 70-tal skapade man referat av diskussioner och beslutsunderlag som arkiverades. 
Men frågan har även behandlats på ett mer övergripande plan – och då också infattat 
en diskussion om forskning, och tillgänglighet. 1969 inrättas en särskild enhet på 
Riksutställningar som arbetar med seminarium, vetenskapliga undersökningar och 
utbildning, och det är troligtvis detta som ligger till grund för det Informationscentrum 
som övertas av Statens Konstråd 1976. Under Konstrådets styrning kommer centret att 
arbeta med information kring de konstnärliga projekten men det är också ett öppet arkiv 
och bibliotek. Det finns mycket lite information tillgängligt kring detta, och en grundlig 
arkivundersökning skulle troligtvis ge fler svar, men detta centrum drevs av Konstrådet 
under minst 20 år. I en annons i DN från 7/5 1976 beskrivs inrättandet av verksamheten 
(se illustration på nästa sida) och i SoU Konst i offentlig miljö – Betänkande av utredningen 
om konst i offentlig miljö från 1995 beskrivs Informationscentrum som en plats man kan 
komma till ”för att få idéer, råd och upplysningar och för att diskutera konkreta projekt”. 
Och vidare att ”Informationscentrum anlitas av myndigheter, företag, arkitekter, konstnärer, 
Konstrådets egna och andra konsulter exempelvis i samband med beställningar av konstverk 
och även av pedagoger och forskare”.11 Informationscentrum anses vara kontaktpunkt för 
besök och förfrågningar. Arkivet på plats, som är Sveriges största, innehåller över 18 000 
diabilder på offentlig konst, ett datoriserat register över i princip all fast offentlig konst 
i Sverige färdigställd sedan början av 1950-talet som omfattar drygt 17 000 verk och 
ett pressklipparkiv (som från 1994 sköts i samarbete med Skissernas museum i Lund.). 
Arkivet är sökbara enligt olika parametrar som till exempel betongskulptur eller mosaiker, 
lekskulpturer eller konst i tunnelbanan. Det framstår på så sett som en analog föregångare 
till den satsning som nu genomförs inom Digisam, och rubbar idén om att det är först nu ett 
sådant material kan tillgängliggöras. 

Informationscentrum bedriver också en mer utåtriktad verksamhet. Sedan 1980 publiceras 
tidskriften Konstrådet med presentationer och debatt kring den offentliga konsten. De 
producerar även kataloger över den beställda konsten vartannat år, böcker och broschyrer, 
samt ordnar också utställningar och seminarier. Mycket av det forskningsinriktade arbetet 
drevs i samverkan med Konstvetenskapen på Lunds universitet.  

 

11 Konst i offentlig miljö – Betänkande av utredningen om konst i offentlig miljö 1995, s. 41
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Fallstudier

Som en grund för att tänka vidare kring aktiveringsprocesser och för att se vad som idag  
faktiskt finns i arkivet så presenteras här två fallstudier. Den ena är en temporär grupp- 
utställning som producerades i samarbete med Malmö stad och den andra ett permanent 
verk som producerats inom ramen för satsningen Konst händer. Vad dessa två exempel visar 
på är både vad som faktiskt går att läsa ut ur arkivet, men också dess brister. Brister som kan 
vara formella, det vill säga att det saknas beslut eller dylikt, eller som gör att materialet inte 
räcker till för att forskas på. Här är det återigen viktigt att peka ut de olika formuleringarna 
i arkivlagen som syftar till omhändertagande av allmänna handlingar, myndighetshantering 
och forskningens behov. De riktlinjer som utarbetas är mer lätthanterliga gällande de två 
första punkterna, eftersom den sista kräver en aktiv tolkning vilket kan vara komplicerat om, 
eller när, en curator är den som driver projektet och det är en samordnare som arkiverar. 

Grupputställningen Malmös Leende är, som beskrivet, en samproduktion mellan Konstrådet 
och Malmö stad som visades 19 sept-2okt 2016. Utställningen, curerad av Edi Muka, bestod 
av 8 konstnärer med både fysiska verk och performance i stadsrummet. I arkivet finns 
formalia som anställningsbevis, kontrakt med medverkande i konstproduktionen och en värd, 
överenskommelse om samverkan med Malmö Stad, polistillstånd med bilder, skisser och 
karta för 5 projekt (ett med fel namn på både tillstånd och arkivfolder), en signerad offert 
från JCDecaux, ett mail bekräftande medlemskap i Stim och ett utlåtande från en ingenjör 
angående monteringen av ett verk på en belysningsmast.12 Av detta kan man anta att det 
borde finnas fler kontrakt och tillstånd som inte arkiverats, men mitt syfte är inte att peka ut 
möjliga felaktigheter i arkivet, utan dess brister i en mer konceptuell mening. 

Mer intressant är den informationsfolder där den färdiga utställningen beskrivs, som också 
finns i arkivet. I den presenteras koncept, konstnärer och verk. Konceptet kan spåras tillbaka 
via projektplanen och till idéförslaget, likaså de flesta konstnärsnamnen (några faller bort på 
vägen utan förklaring, men det finns beslut på den som tillkommer). Men en tillbakablick via 
foldern visar också på luckor, som egentligen är en naturlig del av processen i utvecklandet av 
ett projekt, men som i arkivet gör det svårt att följa den. Med konstnärskontrakten finns  
korta verk-beskrivningar, de finns också i projektplanen och, som beskrivet ovan, i 
informationsfoldern. Dessa är överlag samma i alla tre fall, men i ett fall beskrivs verket 
diametralt olika (texten i projektplanen framstår som en direkt reaktion på den i idéförslaget 
och denna formuleras sedan om till foldern) och i ytterligare ett fall så beskrivs två verk i 
kontraktet, varav bara ett finns i projektplanen och i utställningen har verket ersatts med 
ett annat. Det verk som aldrig uppförs ”Leaders Dance” av Santiago Mostyn, finns också 
dokumenterat i formen av de officiella inbjudningsbrev som konstnären skickade till partiledare 
på kommunal- och riksnivå. Med dessa brev ligger också ett kontrakt med konstnären för att 
utveckla ett arbete till utställningen (vilket inte finns för någon annan konstnär). 

Utifrån detta arkivmaterial är det fullt möjligt att få en uppfattning om utställningen, men i 
kontakt med curatorn och producenter får jag också material som utvärderingar, publikstatistik 

12 Polistillståndet är utfärdat i namnet ”Runo Lagomarshar” istället för Runo Lagomarsino.
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och tankekartor (mindmaps) – vilka ger material och uppgifter som är osynliga i arkivet. Bytet 
av verk går tillexempelvis enkelt att spåra via den numrerade tankekartorna och skulle därför 
vara ett bra komplement i arkivet (se illustration på nästa sida, mind map av Edi Muka).
 
Informationsfoldern framstår som det viktigaste dokumentet, då det ger bäst ingång till både 
koncept och verk, och som ett tidsdokument i egen rätt både konceptuellt och formmässigt. 
Men det hade också varit givande att få en större inblick i diskussionerna som föregrep 
utställningen, hur den mottogs och utvärderades. 

Den permanenta skulpturen Kollektiva Kroppen av Johanna Gustavsson Fürst invigdes i oktober 
2018, i Kungsmarken/Mellanstaden. Det är en hög mast där ordet HÄR lyser i neon följt av en 
stiliserad kartbild av områdets utformning. Projektet omfattar även ett samarbete med den 
lokala Folkets hus- och Parkföreningen. I arkivet går det att finna mycket information om 
verkets utformning men skulle detta samarbete beskrivas enbart utifrån det arkivmaterial 
som är tillgängligt, så skulle jag stanna där. Det finns dock en rapport skriven av konstnären, 
med både hennes-, de medverkandes- och civilsamhällets reflektioner som måste sekretess-
prövas innan den kan lämnas ut. Den innehåller känsliga personuppgifter enligt lagen GDPR 
(tros- och politiskauppfattningar är synliga) och kan måste därför prövas och troligen 
maskas. Arkivlagen står över GDPR så därför är det inget problem att ha rapporten i arkivet, 
men huruvida den kan utelämnas till forskare och allmänhet är osäkert. 

Arkivfoldern är översiktligt organiserad och verkar innehålla all nödvändig formalia som 
slutbesiktning, beslut om reviderad produktionsbudget med underlag, kontrakt (samarbetsavtal, 
konstnärlig förstudie och verk uppdrag), godkänt skissförslag med en grundlig beskrivning 
av koncept, samt ritningar och illustrationer, offerter, ett internt beslut om projektet, godkänt 
idéförslag för Konst händer i Kungsmarken, samt en ansökan från Panncentralens Folkets hus- 
och parkförening med projektbeskrivning och ett beslut om fortsatt samarbete med föreningen. 
Varje kategori är ordnad i en underkategori (kontrakt, korrespondens, godkänd projektplan 
etc), det finns också två tomma foldrar; minnesanteckningar och avsiktsförklaring.  Att dessa 
är tomma men ändå inkluderade i arkivet är anmärkningsvärt – både minnesanteckningar 
och avsiktsförklaring ligger utanför myndighetens skyldighet att arkivera sakuppgifter och 
beslut. Men skulle de haft ett innehåll så skulle det synliggöra processen och bli en slags 
reflektionsyta för projektet i sin helhet. I korrespondensfoldern finns beslut kring bland annat 
en alternativ placering med beräknad kostnad och illustration, ett missförstånd kring verkets 
autonomi i relation till föreningens verksamhet (detta saknar dock ett svar och lösning, 
eftersom det bara finns ett mail från Konstrådet, uppdaterade skisser, bygglov (som inte 
behövs) och info om att orten ska kallas Mellanstaden istället för Kungsmarken. Men det finns 
också en del kommunikationsmaterial som ett pressmeddelande där de 15 områdena som 
valts ut inom Konst händer beskrivs, information om ett ministerbesök, ett pressmeddelande 
om verket och en bifogad artikel som bilaga om föreningen.

Två saker, som är viktiga för att förstå processen, och inte bara verkets utformning, är 
foldrarna ”Godkänd projektplan” och ”Godkända rapporter”. Den förstnämnda innehåller 
både en utförlig beskrivning av projektet som sådant, men det finns också en beskrivning 
av den sakkunniga urvalsgruppen, en konstnärlig kravspecifikation, en kort beskrivning 
urvalsprocessen mellan de två konstnärer och den duo som anses behöriga, samt en 
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motivering av val av konstnär. Den andra, som är en rapport författad av konstnären, måste 
som nämnt sekretessprövas innan den kan lämnas ut. I rapporten finns, som beskrivet, 
konstnärens reflektioner och beskrivningar av projektet, och reflektioner hon samlat in 
från medverkande och civilsamhället och skulle därför vara mycket värdefull för att förstå 
mer av processen som lett fram till verkets fysiska manifestation, och det samarbete som 
genomförts med lokalbefolkningen. Utan rapporten blir detta arbete osynligt och även med 
den så är det troligtvis inte tillräckligt. I kontakt med verkets curator, Joanna Zawieja, som 
meddelar hon att en forskare, Sofia Wiberg, skriver en text om verket för publikation med 
just fokus på dialogprocessen med lokalbefolkningen som antagligen kommer tillföra 
mycket och borde arkiveras tillsammans med verket. En annan sak som skulle vara ett 
bra forskningsunderlag är civilsamhällets reaktioner och syn på processen, utan att vara 
filtrerade av konstnären. Detta finns i en av de två korta texter skrivna av journalisten Elias 
Arvidsson, på uppdrag av Konstrådet, som Zawieja bifogar. En femtonårig deltagare, Nadja 
Braithe, kommenterar bland annat hur hon anser sig ha kunnat påverka projektets riktning: 

Jag och de andra i referensgruppen har alla kunnat påverka. Vi har haft egna 
idéer som vi kunnat ta upp. Till en början pratade jag mycket om machokultur 
och såna symboler i området. Ett tema vi jobbat med i Unga Örnar där jag är 
aktiv. Det fanns med i diskussionerna i Konst händer-gruppen. En viktig fråga för 
mig var också det här med vad andra tycker om området. Att Kungsmarken har 
dåligt rykte. Det blev också en viktig del i konstverket.

Hennes korta kommentar pekar ut fundamentala delar av projektet och öppnar för många 
följdfrågor (till exempel vad de kunde påverka och hur blev det en del av konstverket?). Men 
det är frågor som inte hade kunnat ställas utifrån det befintliga arkivmaterialet. Intervjun är 
ett tydligt exempel på något som faller utanför myndighetsarkivet strikta reglering men som 
mycket väl kan inkluderas inom ramen för forskningens behov. Likaså den intervju som gjorts 
med konstnären (som delvis också finns på hemsidan) där hon bland annat för fram sitt 
arbete i relation till regeringsuppdraget Äga Rum som Konst Händer är en del av:

Den största utmaningen var att hantera förväntningarna på vad en process med 
ett offentligt verk kan åstadkomma, vad konst är och vad uppdraget innebar. I 
regeringens projekt Äga rum, som Konst händer är del av, finns en formulerad 
tanke att konsten ska bidra till att ”främja kultur- och demokratifrämjande 
insatser i områden med lågt valdeltagande.” Den formuleringen gör att kultur och 
demokrati sammanblandas och det riskerar att plana ut mening och funktion 
och förminska två viktiga men i grunden väldigt olika processer.

Detta uttalande är en nyckel till projektets helhet, dess ramverk, konstnärens syn och ingång. 
Det förankrar projektet i en kontext, både konceptuellt och praktiskt, som visar på det 
tänkta syftet med den konstnärliga interventionen och den, enligt konstnären, inneboende 
problematik som finns i sådana satsningar.  

En möjlig, men felaktig slutsats, kan då vara att det skulle gå att finna en tillräcklig god 
forskningsgrund för det fysiska verket, skulpturen, men en otillräcklig grund för att förstå 
processen och verkets övriga komponenter. Risken med detta är dock att skulpturen inte 



16Ett arkiv för framtiden – Rebecka Katz Thor

kan förstås på en konceptuell grund, eftersom det är vad som går förlorat i arkivet. Kvar är 
manifestationen och utformningen, som givetvis kan stå för sig själv, men om en djupare 
förståelse är önskvärd så behövs mer material i arkivet. I nuläget skulle det troligtvis vara 
bättre att förlita sig på Konstrådets hemsida för information om konceptet och processen. 

Varken i relation till Malmös Leende eller till Johanna Gustavsson Fürsts verk Kollektiva 
Kroppen så finns det i arkivet referenser till övrigt material – som bildarkivet och hemsidan 

–  vilket i nuläget är nödvändiga komplement. En förteckning över intervjuer, recensioner 
och övrigt kommunikationsmaterial skulle också erbjuda en vidgad förståelse av både 
tematik, verk, mottagande och motivation. Pressklipp finns tillgängliga i andra arkiv men 
att sammanfatta översiktligt hur och om den blev omskriven skulle kunna visa på en större 
samhällelig kontext (hur tolkades utställningen/verket, fick den stor uppmärksamhet och så 
vidare).  En viktig fråga är också vad som händer med allt det material som nu finns att tillgå 
på hemsidan när satsningen Konst händer avslutas vid årsskiftet 2018/2019. Hur blir alla 
de texter, intervjuer och filmer sökbara? Hur kopplas det digitala arkivet till det analoga? Det 
är frågor som bör beaktas. Rent konkret skulle arkivet kunna innehålla en referenslista som 
pekar mot andra arkiv, samlingar och digitala källor relevanta för projektet för att möjliggöra 
en större förståelse. 

Vidare förslag och forskning   

Denna studie blir en ”inkommen handling” som hamnar i arkivet och kan förhoppningsvis 
också genom detta vara en meta-reflektion om arkivet, i arkivet, och visa på behovet av en 
diskussion om arkivets status. Frågan om dess status inbegriper en reflektion kring hur man 
kan tänka kring vad som hör hemma i arkivet (som de processer och förhandlingar som 
sträcker sig från regeringsuppdrag till samtal med konstnärer, politiker och lokalbefolkning 
och vidare till ett verk, temporärt eller permanent). Denna diskussion kan ske på ett strategiskt 
plan och som ett utvecklande av arbetsmetoder. Kan till exempel arkiveringen vara en del av 
processen från början av ett projekt? Och hur skulle det påverka vad som hamnade i arkivet? 

Arkivets syfte och funktion som forskningsgrund bör också relateras till det digitala arkivet 
under uppbyggnad och till frågan om kulturarv (den konst som skapas idag ingår i ett 
framtida kulturarv). En möjlig strategi för detta är att utveckla metoder för korsreferenser, till 
exempel med förteckningar av bilder och pressklipp i myndighetsarkivet och hänvisningar till 
myndighetsarkivet i de digitala databaserna (innan allt är digitaliserat). 

Arkivet skulle kunna utvecklas med samma metod som Digisam, TOGAF, där fokus är vad 
som är utelämnat, bortglömt eller odefinierat och därigenom synliggöra vad som saknas i 
arkivet. Arkiveringsprocesserna behöver vara dynamiska för att arkivet ska kunna tillgodose 
forskningens behov – men vart fokus läggs är en prioriteringsfråga: antingen utvecklar man 
myndighetsarkivet eller så satsar man direkt på ett vidgat material i de digitala databaserna 
och låter myndighetsarkivet vara som det är i dag. Som synliggjort i denna text så finns 
möjligheten att få en ytlig information om enskilda verk och projekt i arkivet, men vad händer 
med större verksamheter och satsningar? Vad finns kvar om några år om Konst händer till 
exempel? Kommer det vara lika bortglömt som det informationscentrum som drevs under 
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tjugo år är idag? För att undvika detta och för att möjliggöra ett aktivt och generativt arkiv, 
snarare än en klassisk idé om en sluten samling, så kan följande övergripande frågor kopplas 
till idéer om ett arkiv för framtiden: 

• Vad vill Konstrådet med sitt arkiv – syftar det till en egen historieskrivning och 
vidare kunskapsproduktion eller handlar det om ett lagligen ålagt bevarande? 

• Hur kopplas arkivet till frågan om kulturarv på ett konkret och konceptuellt plan? 
• Hur kan arkivet utvecklas i linje med Digisams metodologi TOGAF? 
• Kan relationen till och samarbetet med Skissernas Museum utvecklas? Båda 

har att vinna på en större samverkan på ett strategiskt och konkret plan. Kan 
Konstrådet till exempel hjälpa museet att rekvirera skisser inom ramen för 
myndighetens arkiveringsuppdrag? 

Dessa frågor kan också i förstås genom mer avgränsade studier inom specifika fält – som skulle 
kunna ligga till grund för en diskussion av de föregående. Dessa skulle bland annat kunna vara: 

• En studie och iscensättning av Konstrådets Informationscentrum. Vad var detta 
centrum, vilken kunskap producerades där och hur är den kunskapen tillvaratagen 
idag? Hur kan vi tänka kring en samtida version? Hur skulle en fysisk plats för 
kunskapsproduktion se ut idag? Vad är arkivets roll i detta? 

• En parallell undersökning av Informationscentrum (1976-199X?) och en iscensättning 
av ett nytt centrum (som en programverksamhet) som undersöker frågor om 
kunskapsproduktion (vilken information efterfrågas av konstnärerna som arbetar 
med Konstrådet idag, samarbetspartners och allmänhet?) Hur tillgängliggörs och 
bevaras Konstrådets arbete och hur tar vi hand om den historia som redan är skriven.  

• Skissen är traditionellt det som bevarats, både på Skissernas Museum och skiss-
beskrivningen som arkiveras av Konstrådet. Men vad är skissens samtida status? 
En undersökning av hur relationen mellan skiss och verk ser ut idag och skissens 
roll i bevarandet av ett verk. Vad kan skissen förmedla om verket, när inte skissen 
inte längre nödvändigtvis föranleder verket, oavsett fysisk eller konceptuell form? 
Vad är relationen mellan projektbeskrivning, konceptförklaring och skiss i den 
meningen? Eller är det något annat som motsvarar skissens traditionella form? 
Och hör en samtida skiss hemma i arkivet eller samlingen?   

• En studie med två ingående fallstudier där det ena är ett arbete under utveckling 
som ställs i relation till ett projekt från 60-talet när mötesreferat arkiverades. Vad 
och hur man kan tänka kring bevarande under en process och vad kan förstås av 
en process för snart 60 år sedan? Vilka slags dokument och metadata produceras 
och hur hanteras den? Kan vi förstå ett verk från 60-talet på en konceptuell nivå 
bättre av mötesreferaten – vad tillför de? Hur kan vi inspireras av historiska 
arkiveringspraxis för ett framtida arkiv? 
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