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Sammanfattning av förslag 
Lunds kultur- och fritidsnämnd har gett Volante Research i uppdrag att 

utreda hur Lunds konsthall kan utvecklas som mötesplats. Utredningens 

uppdrag består av att ge förslag kring hur konsthallen kan utveckla 

samverkan med kommunala verksamheter och externa aktörer, ge förslag 

om hur kaféverksamhet och butik i eller i anslutning till konsthallen kan 

etableras och möjligheter kring att söka extern finansiering. Uppdraget 

innebär således inte att utvärdera utställningarnas innehåll eller kvalitet. 

Underlaget i utredningen består av intervjuer med en bred kategori av 

intressenter till konsthallen, workshoppar med konsthallens medarbetare 

och det fria kulturlivet, omvärldsanalys av hur andra konsthallar arbetar 

samt dokumentstudier. 

Hur strategier hänger samman 

I rapporten konstaterar vi att det råder ett antal osäkerhetsmoment vad 

gäller den framtida kulturstrategiska riktningen för kultur- och 

fritidsförvaltningens arbete för kulturområdet. Dessa osäkerhetsmoment 

kan förhoppningsvis få en lösning med att en ny kulturpolitisk strategi 

enligt plan ska tas fram och en ny kulturchef ska tillsättas. Det skapar 

även förutsättningar för hur det större omorganiseringsarbete som inletts 

på kultur- och fritidsförvaltningen kommer att fortskrida. För tillfället är 

omorganiseringen satt på paus. Detta sammantaget kommer att påverka 

förutsättningarna för konsthallens verksamhet framåt, dock är det i 

dagsläget osäkert i vilken utsträckning och i vilken riktning.  

Att det råder en viss osäkerhet kring den framtida övergripande 

riktningen för kultur- och fritidsförvaltningens arbete inom 

kulturområdet är något utredningen behöver ta hänsyn till. Detta då våra 

förslag för konsthallen bygger på en kedja från kommunala övergripande 

strategier, kulturstrategier och konsthallens roll, se Figur 1.  
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Förslag 

Rapporten har delat in förslagen i fem stycken kategorier. Varje förslag 

beskrivs i rapporten med förslagets innehåll, förväntade effekter och 

genomförande. Förslagens innehåll sammanfattas nedan. 

Övergripande 

Förslagen inom den övergripande kategorin består av två åtgärder. Den 

första är att förtydliga konsthallens uppdrag och/eller koppla tydliga 

utvärderingskriterier till uppdraget. Det råder idag delvis olika 

uppfattningar om uppdraget, det gäller även mellan konsthallens 

medarbetare, tjänstemän och politiker. 

Den andra åtgärden handlar om att genomföra en fördjupad 

besöksundersökning som omfattar dels uppgifter om vilka besökarna är 

och deras upplevelse av att besöka konsthallen. Den statistik som finns 

tillgänglig idag kring konsthallen omfattar endast antalet besökare och 

går inte att bryta ned på olika grupper av besökare. Denna kunskap är en 

grund för att kunna göra målgruppsinriktade insatser. 

Båda dessa åtgärder bör genomföras i samband med eller efter att en ny 

kulturstrategi har tagits fram. 

Samverkan 

Konsthallen genomför redan idag samarbeten med en mängd aktörer. 

Våra förslag inom denna kategori handlar om hur konsthallen kan 

utveckla mer strukturerade och långsiktiga samarbeten. Våra förslag 

innebär bland annat att införa ett programråd med Lunds universitet, 

inklusive Konsthögskolan i Malmö och Lunds tekniska högskola. Syftet är 

organisera återkommande programpunkter och på längre sikt knyta 

konsthallen närmre forskning och utbildningen, eventuellt med en 

Kommunala 

strategier 

Kultur-

strategi 

Konsthallens 

roll 

Figur 1: Utgångspunkter för förslagen. 

Förslag i fem 

kategorier 
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forskartjänst. Förslag omfattar även ett närmre samarbete med 

Stenkrossen för att framför allt stärka den pedagogiska verksamheten 

med vad det innebär med tillgången till verkstäder som konsthallen 

saknar idag.  

Kommunikation 

De förslag som berör konsthallens kommunikation handlar om två 

övergripande åtgärder. Det första är att tydligare paketera erbjudanden 

mot olika målgrupper. Med fördel kan exempelvis konsthallens 

erbjudande haka i Visit Lunds arbete som fokuserar på kunskapsturism. 

Flera av de aktiviteter som konsthallen redan gör, som konstvandringar, 

ligger väl i linje med satsningen på kunskapsturism. 

För det andra handlar det om att lyfta fram konsthallens historia av att 

visa morgondagens konstnärskap i sin kommunikation, att synliggöra att 

konsthallen har visat konstnärer som blivit kända för en bredare 

allmänhet senare. Det vill säga att förmedla till besökaren att varje 

utställning ger en möjlighet att se framtidens stjärna och därmed skapa 

en stärkt legitimitet av att visa experimenterande samtidskonst.  

Restaurang och shop 

Idag råder det i stort sett inte någon samverkan mellan konsthallen och 

Restaurang Ved som ligger i anslutning till konsthallen. Även dörren 

mellan konsthallen och restaurangen hålls stängd. I restaurangens 

kontrakt är det dock tydligt att restaurangen ska ha som mål att främja 

konsthallens verksamhet och att samarbeta kring arrangemang. Vårt 

förslag innebär att kommunen tar initiativ till att för det första ser över 

nulägessituationen i förhållande till befintliga avtal med hyresgäster, och 

för det att andra – om inte avtalet ändras – ser till att samarbete skapas 

mellan verksamheterna. 

Förslag kring en bokhandel/shop i konsthallen kan bestå av tre alternativ. 

Det första alternativet innebär en enklare bokhandel med konstlitteratur 

och eventuell ”Lundalitteratur”. Det andra alternativet innebär en mer 

utvecklad museishop med bland annat designföremål i syfte att locka in 

besökare. Det tredje alternativet är att låta en extern aktör driva 

bokhandel i konsthallen, eventuellt en av stadens befintliga boklådor. 

Fysiska miljön 

Förslag kring utveckling av den fysiska miljön handlar om att tydliggöra 

konsthallens entré och att dra nytta av konsthallens läge. Förslagens 

åtgärder handlar dels om mindre åtgärder som tydligare information om 

öppettider till större åtgärder som att nyttja fasaden för temporära 

konstinstallationer och möjligheten för en tillbyggnad mot Mårtenstorget. 
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Inledning 
Lunds konsthall har en central placering i hjärtat av Lund och har sedan 

konsthallen invigdes i slutet av 1950-talet haft det huvudsakliga 

uppdraget att visa samtidskonst. Konsthallen ägs och drivs av Lunds 

kommun under ledning av nuvarande konsthallschef Åsa Nacking.  

Genom åren har konsthallens verksamhet och inriktning i perioder 

diskuterats och debatterats i politiken och av olika intressenter i media. 

Under hösten och vintern 2015/2016 fördes en intensiv diskussion och 

debatt kring konsthallens framtida utveckling, vilket ledde till att 

politiken i slutet av januari 2016 beslutade att en utredning kring Lunds 

konsthalls utveckling skulle genomföras under våren och sommaren 

2016. Uppdraget att genomföra utredningen gick till Volante Research. 

Uppdragets omfattning och avgränsningar 

Uppdraget är avgränsat till att utredningen ska fokusera på hur 

konsthallen kan utvecklas som ”mötesplats och brobyggare 

mellan konst, kultur och samhälle”. Utredningen ska därmed 

inte fokusera på utställningarnas innehåll eller kvalitet.  

Specifikt listar uppdraget att utredningen ska undersöka: 

 hur konsthallen kan öppnas upp för att fungera som mötesplats 

och brobyggare mellan konst, kultur och samhället  

 möjligheter utanför konsthallens väggar, exempelvis genom 

samarbete med andra kommunala verksamheter såväl som 

externa aktörer  

 möjligheter till kafé-/restaurangverksamhet eller butik i 

konsthallen alternativt i anslutning till den  

 hur konsthallen kan utveckla arbetet med att söka finansiering 

från externa aktörer  

 konsthallens styrkor och svagheter samt  

 outnyttjade möjligheter och eventuella hot 

 

Uppdraget innebär att utredningen ska utgå ifrån att konsthallen fortsatt 

ska vara den fasta punkten för verksamheten och att konsthallens 

varumärke ska tillvaratas. Ytterligare utgångspunkter är konsthallens 

verksamhetsuppdrag och de nuvarande kulturpolitiska målen i kultur- 

och fritidsnämnden. Vidare ska utredningen inhämta synpunkter brett 

och även studera hur andra kommunala konsthallar arbetar för att nå ut 

till fler målgrupper. 
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Vi som skrivit denna rapport 

Utredningen har genomförts av Volante Research. Volante är ett 

forskningsbaserat kunskapsföretag som har som vision att bidra till en 

klokare och roligare värld genom att utveckla och sprida kunskap. 

Volante Research arbetar med utvärdering, rådgivning, forskning och 

kommunikation. 

Huvudförfattare till denna rapport är Joakim Sternö och medförfattare är 

Tobias Nielsén på Volante. Medförfattare är även Adam Lundberg som 

deltagit i att genomföra utredningen. I de fallen ”vi” används i rapporten 

syftar det på rapportförfattarna.  

Till arbetet har även knutits en referensgrupp med tjänstemän vid Lunds 

kultur- och fritidsförvaltning.  

Utredningens genomförande 

Uppdraget att genomföra utredningen startade i april 2016 och ska 

slutredovisas den 31 augusti 2016 vid kultur- och fritidsnämndens möte. 

En delredovisning av utredningens fortskridande skedde i nämnden den 

9 juni 2016. 

Utredningen bygger i huvudsak på intervjuer och workshoppar med olika 

typer av intressenter till Lunds konsthall. Nedan följer en beskrivning av 

de metoder som har använts i utredningen: 

 Enskilda intervjuer. Intervjuer har genomförts med olika 

typer av intressenter till konsthallen. Bland de intervjuade finns 

kommunala tjänstemän och företrädare för kommunala 

verksamheter, konsthallschefen, företrädare vid Lunds 

universitet och Malmö högskola och kulturaktörer. En komplett 

lista över intervjupersoner finns i bilaga 1. 

 Workshoppar. Två workshoppar har genomförts inom 

utredningen. Den första workshoppen genomfördes med 

konsthallens medarbetare. Workshoppen syftade till att få en 

fördjupad bild av konsthallens nuvarande verksamhet och 

medarbetarnas tankar och idéer kring de områden som 

utredningen omfattar. Den andra workshoppen genomfördes 

med deltagare från det fria kulturlivet i Lund. Syftet med 

workshoppen var att få en fördjupad bild av det kulturella 

sammanhang konsthallen befinner sig i. Bland annat kring hur 

En lista på deltagare vid workshopparna finns i bilaga 2. 

 Dokumentstudier. Olika typer av dokument har studerats för 

att analysera konsthallens verksamhet och sammanhang, 

däribland konsthallens verksamhetsuppdrag, Lunds 
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kulturpolitiska mål och andra typer av strategidokument, tidigare 

utredningar, debattartiklar etcetera. 

 Omvärldsanalys av andra konsthallar. Under utredningen 

har tre andra konsthallar studerats. Syftet har varit att undersöka 

de metoder som dessa konsthallar arbetar med för ökad 

samverkan och att nå nya och fler målgrupper, för att eventuellt 

kunna bidra till inspiration för Lunds konsthall.  

Rapportens disposition 

Denna rapport är indelad i fem huvudsakliga delar.  

 Inledningen, det vill säga det här avsnittet.  

 Sedan följer ett bakgrundskapitel till Lunds konsthalls 

verksamhet.  

 Kapitel tre innehåller en SWOT-analys och beskriver 

konsthallens styrkor, svagheter, möjligheter och eventuella hot.  

 I kapitel fyra görs ett nedslag i tre andra kommunala konsthallar 

kring hur de jobbar med olika samarbeten och för att nå fler och 

nya målgrupper. De undersökta konsthallarna är Århus 

konsthall, Umeå konsthall och Malmö konsthall.  

 I det femte och avslutande kapitlet presenteras utredningens 

förslag. Dessa förslag inleds med en diskussion kring möjliga 

strategiska inriktningar för konsthallen för att sedan diskutera 

konkreta förslag till åtgärder. 
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Lunds konsthall i ett sammanhang 
I följande kapitel redovisas Lunds konsthalls förutsättningar och historia 

tillsammans med en kortare bakgrund till den diskussion kring 

konsthallen som nyligen fördes i media. Inledningsvis redovisas 

skillnaden mellan en konsthall och ett museum samt en kort genomgång 

av de förändrade förutsättningarna för internationella konsttransporter. 

Därefter behandlas Lunds konsthall som institution utifrån 

verksamhetsuppdrag, historia, lokalisering samt utställningshistorik och 

besöksstatistik. I den sista delen tas konsthallens bild i media upp, med 

en kortare genomgång av vad som sagts och tyckts i olika tidningar, 

lokala som nationella. 

Vad är en konsthall? 
När man diskuterar en konsthalls förutsättningar är det viktigt att rätt 

begrepp används, för att undvika missförstånd. Det är viktigt att skilja på 

en konsthall och ett konstmuseum, som är två skilda men liknande 

verksamheter. Vidare är det av stor vikt att skillnaden i förutsättningar 

beaktas, både vad gäller förändringar i det globala säkerhetsläget så väl 

som verksamhetens lokala premisser.  

Skillnad mellan en konsthall och konstmuseum 

En konsthall är ämnad för att visa utställningar med konst av varierad 

art. Ofta är utställningarna vid en konsthall tillfälliga, till skillnad från 

konstmuseets permanenta utställningar. Inriktningen hos en konsthall 

tenderar att vara samtida konst. Hur en konsthall drivs och organiseras 

varierar. Den kan drivas av kommunen som konsthallen ligger i, en 

intresseförening eller av en privat aktör. 

Ett konstmuseum, å andra sidan, har ofta samlingar som kärnan i sin 

verksamhet. Det kan vara bildkonst, skulpturer, konsthantverk med 

mera, som oftast visas på permanenta utställningar, med tillfälliga 

utställningar som komplement. Här finns också bevarandeaspekten med i 

verksamheten, med kompetens inom förvaring, insamling, vård och 

forskning. 

Förändrade förutsättningar kring krav på utställare 

Att ställa ut internationell samtidskonst ställer generellt sett stora krav på 

korrekt hantering och transport, och att ställa ut kända konstverk från 

stora samlingar är än mer krävande. Det innebär bland annat att följa 

hårda riktlinjer för klimatanpassning, logistik, säkerhetssystem och 

försäkringar. De senaste decennierna har kraven kring dessa faktorer 

ökat och därmed har även kostnaderna för att ställa ut konst stadigt ökat.  
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Sedan 11 september-attackerna ägde rum i New York 2001 vittnar flera 

inom konstvärlden om förändrade villkor för konsthallar och museer. Vad 

som tidigare gick smidigt och lätt, och kanske till och med informellt, 

karaktäriseras nuförtiden av hårda krav på dyra försäkringar och 

avancerade specialtransporter. Tidigare kunde gallerister och kuratorer 

frakta ett par inpackade tavlor som handbagage på flyget mellan New 

York och Köpenhamn. Nu måste dessa skickas via kostsamma 

logistikföretag specialiserade på att frakta värdefull konst, och hårda 

säkerhetskrav ställs på vad som kan skickas med flygfrakt. Kostnaderna 

för att försäkra konst vid internationella utlån beräknas av vissa ha ökat 

med 100-500 % sedan terrorattentaten den 11 september, något som 

mindre institutioner kan ha svårt att ha råd med.1  

Utöver höjda försäkringspremier har också kraven på kostsamma tillval 

blivit vanligare, där oroliga samlare nu kräver ”terrorism-tillägg” för att 

låna ut verk, med än högre kostnader som resultat. 

Sammantaget har detta resulterat i ökade svårigheter för mindre 

institutioner att kunna bjuda in och ställa ut många av för allmänheten 

redan kända och etablerade konstnärer.  

Lunds konsthall 

Beslutet att anlägga en konsthall i Lund togs redan 1931 av Gamla 

Sparbanken. Banken skulle två år senare fylla 100 år och ville 

uppmärksamma det med en gåva till stadens medborgare. Tanken var 

från början att anlägga en kombinerad ”konstsalong” och konsertlokal; en 

kombination som stadens politiker fick svårt att enas om. Slutligen 

enades man om att renodla idén till en konsthall. 26 år senare och efter 

många turer2, blev planen år 1953 verklighet då kommunen genom ett 

gåvobrev kunde ta emot medel för att anlägga en konsthall.3 Efter en 

tävling med sex inbjudna arkitekter, som banken anordnade togs året 

därpå (1954) beslutet att anlita arkitekten Klas Anshelm för att formge 

byggnaden. Invigningen skedde 1957. 

Resultatet blev en modernistisk byggnad med höga arkitektoniska 

kvaliteter mitt i centrala Lund. Fasaden ut mot gatan är stängd, bortsett 

från en pelarlik vertikal fönsterrad i fasadens högra del samt den slusslika 

entrén ut mot Mårtenstorget. Byggnadens yttre skvallrar föga om 

                                                             
1 Enligt Edward Abel, direktör för The American Association of Museums (AMA) i intervju med PBS: 

www.econedlink.org/lessons/docs_lessons/354_ArtPost9-111.pdf samt 

www.nytimes.com/2003/02/25/arts/design/25LEND.html?pagewanted=all 

2 Flertalet utredningar genomfördes på 1940- och 50-talet, där både konserthus, teater och konsthall 

nämns som möjligheter. 

3 Den av kommunen ägda tomt n°8 i kvarteret Döbeln, se Gåvobrev ang konsthall 1954-11-08, s. 1 

http://www.econedlink.org/lessons/docs_lessons/354_ArtPost9-111.pdf
http://www.nytimes.com/2003/02/25/arts/design/25LEND.html?pagewanted=all
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innehållet. Konsthallscheferna på Lunds konsthall har varit få4 men 

kunniga; flera har tidigare varit eller gått vidare till att bli chefer på andra 

stora konsthallar. Den första konsthallschefen blev konsthistorikern Eje 

Högestätt, som knappt två decennier senare blev Malmö konsthalls första 

chef, också den ritad av Klas Anshelm.  

 

Figur 2: Under byggnationen av Lunds Konsthall. 

 

Konsthallens första produktion blev samlingsutställningen ”Svensk 

Nutidskonst”, med konstnärer som GAN, Martin Emond, Arne Jones och 

Anders Österlin bland de medverkande.5 Lunds konsthalls verksamhet 

har ständigt varit föremål för debatt. Eje Högestätt fick utstå kritik för 

sina stora utställningar med internationell samtidskonst, som även 

inkluderade fotografi. Folke Edwards (chef mellan 1967-1968) blev även 

han kritiserad. Utställningarna ”Erotic Art” blev en kontroversiell 

publiksuccé, medan ”Underground” resulterade i en uppsagd 

konsthallschef och en inställd utställning, med Sture Johannessons 

affisch ”Friheten på barrikaderna II” som aldrig blev mer än en 

utställningsaffisch efter ett bråk mellan Edwards och 

konsthallsnämndens ordförande Torsten Andrée.6  Även år 2004, då den 

nyblivna konsthallschefen Åsa Nacking ställde ut Johannessons tidigare 

                                                             
4 I genomsnitt har cheferna suttit 12 år på posten i Lund. På Malmö konsthall är genomsnittet 5 år.  

5 www.sydsvenskan.se/2016-01-08/konsthallen-skulle-en-gang-bli-ett-kulturhus 

6
 Torgny Nilsson: Legendar lät sig inte skrämmas i Helsingborgs Dagblad 28 maj 2004. 

http://www.sydsvenskan.se/2016-01-08/konsthallen-skulle-en-gang-bli-ett-kulturhus
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censurerade konst, blev det debatt. Polisen beslagtog ett antal 

hampaplantor och konsthallen blev återigen skandalomsusad.  

Konsthallens nuvarande verksamhetsuppdrag 

Lunds konsthalls verksamhetsuppdrag har sedan starten varit ambitiöst.  

Det nuvarande verksamhetsuppdraget antogs 2012 och nedan visas de 

punkter som är av störst relevans för denna utredning.7  

 Lunds konsthall ska sträva mot att vara en av landets främsta 

konsthallar i såväl sitt utbud som presentationen av detta 

utbud.  

 Lunds konsthall ska genomföra utställningar av samtidskonst 

ur ett internationellt, nationellt och regionalt perspektiv.  

 Det pedagogiska arbetet med utställningarna ska vara en 

integrerad del av hela utställningsprocessen och ska präglas av 

nytänkande och experimentlusta.  

 Lunds konsthall ska förutom sin utställningsverksamhet bedriva 

en varierad programverksamhet i samverkan med det 

regionala konstlivet och andra intressenter.  

 Verksamheten på Lunds konsthall ska präglas av gästfrihet och 

ett välkomnande tilltal.  

 Lunds konsthall ska arbeta strategiskt för att göra 

verksamheten synlig och tillgänglig för alla.  

 

I verksamhetsuppdraget benämns inte att konsthallen ska vara en 

mötesplats explicit. Det är framför allt de tre sista punkterna som är av 

störst relevans för denna utredning. Det vill säga att konsthallen ska 

samverka med andra intressenter kring programverksamheten, att det 

ska vara en välkomnande plats och arbeta för att vara synlig och 

tillgänglig för alla. 

I dokumentet med verksamhetsuppdraget finns även en plan för hur 

förvaltningen ska följa upp att konsthallen lever upp till 

verksamhetsuppdraget. I planen listas olika exempel på åtgärder som ska 

genomföras för att kunna utvärdera verksamheten. Åtgärder handlar 

bland annat om att ta fram olika kriterier och nyckeltal. Planen föreslår 

att en utvärdering ska ske kontinuerligt, vartannat år.  Vad vi förstår har 

dessa åtgärder för uppföljning hittills inte tagits fram. Vi återkommer 

senare i detta kapitel till olika uppfattningar om verksamhetsuppdraget. 

                                                             
7
 Lunds kommun (2012), ”Förslag till verksamhetsuppdrag för Lunds konsthall med tillhörande plan för 

uppföljning och utvärdering”. 



 

16 

 

 

I kultur- och fritidsförvaltningens årsredovisning för 2015 finns dock ett 

verksamhetsmål som berör Lunds konsthall: ”Att stärka den pedagogiska 

kompetensen på Konsthallen för att nå nya besöksgrupper och 

tillhandahålla en mer specialinriktad pedagogik för barn och unga.” 

Kriteriet för om målet är uppfyllt är en kvantitativ genomgång av antalet 

olika pedagogiska aktiviteter och en kvalitativ kommentar kring den 

pedagogiska verksamhetens innehåll. Målet anses vara uppfyllt. 

Konsthallens lokalisering och omgivande miljö 

 

Figur 3: Karta över Lunds stadskärna, Lunds konsthall markerad. 

 

Konsthallen är lokaliserad mitt i centrala Lund, längs ena långsidan av 

Mårtenstorget. Den centrala placeringen i Lunds stadskärna innebär 

många människor passerar konsthallen dagligen, vilket innebär goda 

förutsättningar för konsthallen att vara en mötesplats i staden. Närheten 

till andra populära destinationer i Lund bidrar även till dessa 

förutsättningar. 

Snett mittemot konsthallen ligger saluhallen och alldeles intill ligger 

Krognoshuset, en medeltida byggnad som även den används som 

utställningslokal för konst. Några kvarter bort ligger Lunds domkyrka, 

Lunds stadshall8, Historiska muséet och Kulturen. Alldeles intill 

konsthallen ligger Restaurang Ved, vars uteservering sprider ut sig på 

torget på sommarhalvåret. 

                                                             
8
 Konsert- och mötessal också den ritad av Klas Anshelm, 1968. 
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Figur 4: Restaurang Veds uteservering och entrén till Lunds konsthall till höger i 

bakgrunden. 

 

Byggnaden i sig har kallats ett av ”Sveriges förnämsta utställningsrum… 

[med ett] återhållet formspråk anpassat till såväl samtidskonsten som 

den medeltida arkitekturen i Lund”9. Vid en första betraktelse kan man 

luras att tro att byggnaden härrör från samma tid som huset intill, ett 

äldre hus som idag rymmer konsthallens administration, eller kanske till 

och med från 1500-talet, likt Krognoshuset. 

                                                             
9 www.sydsvenskan.se/2016-01-08/konsthallen-skulle-en-gang-bli-ett-kulturhus 

http://www.sydsvenskan.se/2016-01-08/konsthallen-skulle-en-gang-bli-ett-kulturhus
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Figur 5: Lunds konsthalls fasad. Bänken längs med fasaden är en populär plats, särskilt 

soliga dagar. 

 

 

 

Figur 6: Interiör i Lunds konsthall. Det utställningsrum besökaren kommer direkt in i genom 

entrén. 
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Interiören är motsatsen till exteriören: ljus, öppen och inbjudande med 

ett antal rum med varierande användningsområden. Platsen kan ses som 

ett förstadie till Malmö konsthalls utformning, som togs fram av Klas 

Anshelm efter bland andra Eje Högestätts önskemål – troligen formade 

av sina erfarenheter i Lund.  

 

Figur 7: Skiss över Lunds konsthall. 
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Figur 8: Lunds konsthalls interiör. 

  

Konsthallens utställningar 

De senaste åren har konsthallen presenterat utställningar med stor 

variation, allt från nordiska etablerade konstnärer som Poul Gernes, 

Helene Billgren, Olafur Eliasson, Hilma af Klint10 och Carl Michael von 

Hausswolff, och etablerade konstnärer från resten av världen, så som 

Sheela Gowda, Michel Auder, Nasreen Mohamedi och Goshka Macuga. 

                                                             
10 En utställning som knöt ihop af Klints tidigare hemvist i Lund med hennes konst.  
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Detta har blandats med nya namn från både Norden och övriga världen, 

så som Tiril Hasselknippe, Örn Alexander Ámundason, Maria Lusitano 

Santos med flera.  

 

Figur 9: Lunds konsthall interiör och glasfasad mot innergården. 

 

Historiken innehåller både måleri, fotokonst, ljudkonst och videokonst så 

väl som installationer och performance, där den senaste utställningen 

Superflex: Superfake/The Parley11 är ett talande exempel. Inlånat 

traditionellt måleri ställs mot nyproducerad videokonst, lek med 

autenticitet och konstens betydelse i form av dokument och brev samt en 

installation på innergården, där en från vilda västern hämtad ”saloon” 

byggts upp och används som teaterscen. 

                                                             
11 www.lundskonsthall.se/sv/Utstallningar/  

http://www.lundskonsthall.se/sv/Utstallningar/
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Figur 10: Del av utställningen Superflex: Superfake/The Parley, innergården i Lunds 

konsthall. 

Besök i konsthallen 

Det redovisade besöksantalet för konsthallen är genomgående högt. 

Sedan 2006 ligger kommunens rapporterade siffror på mellan 50 tusen 

och 70 tusen besökare per år. Åren innan, fram till 2003, hade 

konsthallen ett mer generöst öppethållande samt ett större antal 

utställningar vilket också påverkade antalet besökare per år positivt.  

Sett till antalet invånare i Lund12 är det tydligt att konsthallen attraherar 

ett förhållandevis stort antal besökare. De senaste åren har antalet 

turister som besöker Lund också ökat kraftigt.13  

Tyvärr går det inte att se vilken typ av besökare konsthallen har, då det 

inte finns någon fördjupad besöksstatistik som behandlar olika grupper.  

Sedan 2012 förs inte längre nationell statistik för besökssiffror på 

konsthallar14, men om man går tillbaka några år, till 2010, går det att 

jämföra med några andra svenska konsthallar. Lunds konsthall visade då 

på näst flest antal besök per invånare i hela Sverige, med Malmö 

konsthall som något mer populär. Det totala antalet besök per år slog då 

                                                             
12 Cirka 83.000 i Lund och cirka 117.000 i Lunds kommun. Källa: SCB, www.scb.se/MI0812 

13 Sedan 2010 har antalet gästnätter ökat med 57 %. Som jämförelse var samma siffra 25 % för Skåne i 

stort. www.visitlund.se/information/press-researrangor/turiststatistik 

14 Myndigheten för kulturanalys tog år 2012 över ansvaret för statistik om bild och form från Kulturrådet.   

http://www.scb.se/MI0812
http://www.visitlund.se/information/press-researrangor/turiststatistik
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både Göteborgs konsthall och Linköpings konsthall, trots sin i 

sammanhanget blygsamma befolkningsmängd.  

Nedan visas statistik för de senaste tre åren, samt som jämförelse 2005. 

Efter en viss nedåtgående trend sedan 2005 går det nu att se en 

uppvändande kurva. År 2015 var året då man lyckades ha det högsta 

publiksnittet per utställning på sju år, med 14 178  besökare per 

utställning.15 

Tabell 1: All data enligt officiell publikstatistik, ”Statistik Lunds konsthall 2016”. 

 

Besöksstatistik 2015 2014 2013 2005 

Antal besök 56 711 54 954 52 133 95 309 

Snitt / utställning 14 178 10 991 13 033 15 885 

Kostnad / besök 125 152 142 58 

Antal utställningar 4 5 4 6 

 

Konsthallen i media 
Under hösten 2015 och vintern 2015/2016 har Lunds konsthall 

diskuterats flitigt bland Lunds politiker och i såväl lokal som nationell 

media.16  

I samband med att Lunds kommun fattade beslut om ett reviderat 

verksamhetsuppdrag diskuterades konsthallen i P1 Kultur den 19 april 

2012. Där konstaterade kulturjournalisten Mårten Arndtzén att 

förväntningarna på en kommunal konsthall är många. Den ska ligga i 

framkant både internationellt och lokalt, det vill säga vara tillräckligt 

attraktiv för att attrahera både de som bor i staden så väl som den globala 

konstpubliken. I denna inneboende svårighet tar det senaste dryga 

halvårets medie- och politiska diskussion sitt avstamp.  

Efter kultur- och fritidsnämndens möte den 10 december 2015, där 

politiken diskuterade en ”rekonstruktion av Lunds konsthall med syfte att 

förändra och modernisera verksamheten för att passa in den i framtidens 

Lund”, följde en omfattande mediediskussion.  

Enbart under perioden december 2015—februari 2016 publicerades över 

17 artiklar, bland annat i Sydsvenska Dagbladet, P4 Radio Malmöhus, 

Expressen, Dagens Nyheter med flera. Diskussionen bestod av både 

                                                             
15

 Lunds kommun (2016), ”Statistik Lunds konsthall”. 

16 Beslut fattades 10/12 2015 om någon form av omvandling/rekonstruktion. Sydsvenska Dagbladet 

(SDS) 20151211 
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erfarna konstkritiker17 och lokala politiker18. Frågan har alltså engagerat 

många, både lokalt19, nationellt20 och internationellt21. 

Även på plats i konsthallen har ämnet diskuterats. En debatt angående 

Lunds konsthalls framtid, delvis med anledning av det politiska beslutet, 

hölls 4 februari 2016 och lockade många deltagare.  

Rösterna är lika många som åsikterna i frågan och förslaget om 

rekonstruktion har fått både stöd22 och kritik23. Det gäller även våra 

intervjuer. De som varit för en rekonstruktion, eller ett förändrat 

verksamhetsuppdrag, utgår generellt sett från några huvudargument:  

a) konsten är svår, konstig eller enkelspårig och/eller 

b) att det behövs förnyelse, och/eller 

c) att pedagogiken och kommunikationen varit bristfällig 

 

Den andra sidan, som kritiserat förslaget om rekonstruktion, har utgått 

från ett huvudargument:  

a) politiken inte ska detaljstyra en verksamhet som Lunds konsthall, 

att verksamhetens autonomi måste bevaras 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns många olika 

synpunkter på hur väl konsthallen lever upp till sitt uppdrag. Det gäller 

framför allt synpunkter kring om Lunds konsthall haft en tillräckligt stor 

                                                             
17 Exempelvis Thomas Millroth SDS 11/12 2015,  

18 Politiker från Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna har 

alla uttalat sig i media.  

19 I SDS 20151215 publicerades ett debattinlägg, Skjut inte konsthallen i sank! författat av flera 

framstående och namnkunniga personer i den regionala konstvärlden. 

20 En protestgrupp mot nedläggningen startades under december 2015 och hade i slutet av februari 

2016 drygt 6000 medlemmar.   

21 I Sveriges Radio 20151218 uttryckte sex ledare från konsthallar runt om i Europa sitt stöd för Lunds 

Konsthall. 

22 Görel Svahn M-politiker: ”Fyra utställningar om året räcker inte” SDS 14/12 2015 och Görel Svahn 

Besökare vill ha konst för bred publik SDS 15/12 2015. 

23 Kajsa Haidl Tusentals i upprop för Lunds konsthall DN 14/12 2015 och C-A Malmqvist Rädda Lunds 

konsthall Expressen 16/12 2015. 
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variation i sitt utställningsprogram för att leva upp till 

verksamhetsuppdragets formulering.24  

I vårt uppdrag ingår inte att utreda eller utvärdera konsthallens 

utställningar och deras kvalitet. Det vi kan konstatera däremot är att olika 

intressenter har olika förväntningar på vad konsthallen ska visa utifrån 

hur uppdraget är formulerat. 

En annan formulering i uppdraget som väckt vissa frågor bland 

intervjupersoner är formuleringen om att Lunds konsthall ska vara en av 

landets främsta konsthallar. Där det upplevs vara otydligt vad det innebär 

att vara ”främst”. 

Vår slutsats av denna diskussion är att det finns en otydlighet i 

verksamhetsuppdraget som riskerar att skapa ett problem för 

konsthallens legitimitet. 

I förslaget till verksamhetsuppdraget finns det även stöd för att uppdraget 

är delvis otydligt. I introduktionen till konsthallens verksamhetsuppdrag 

står följande: 

”I verksamhetsuppdraget anges vad Lunds konsthall 
ska uppnå men inte hur det ska ske. Hur arbetet ska 
utformas för att uppnå målen ligger inom kultur- och 
fritidsförvaltningens ansvarsområde. För att bedöma 
måluppfyllelse har en plan för uppföljning och 
utvärdering tagits fram som följer uppdraget.”25 

 

Vi har tidigare i genomgången av verksamhetsuppdraget kunnat 

konstatera att kriterier inte tagits fram och den första uppföljningen ännu 

inte genomförts. Att dessa kriterier finns och är tydliga är av stor vikt för 

att konsthallens uppdrag ska kunna tolkas på ett sätt som blir tydligare.  

 
 
 
  

                                                             
24

 Vad vi erfar har det på förvaltningen inte gjorts någon uppföljning av hur detta kriterium har 

tillgodosetts eller exakt hur det ska mätas. 

25
 Lunds kommun (2012), ”Förslag till verksamhetsuppdrag för Lunds konsthall med tillhörande plan för 

uppföljning och utvärdering”, sid. 2. 
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Övergripande strategisk riktning 
Lunds kultur- och fritidsförvaltning och dess verksamheter står inför ett 

större utvecklingsarbete inom en snar framtid, vilket kommer att påverka 

konsthallens verksamhet. Dock är det svårt att säga i dagsläget i vilken 

utsträckning konsthallens verksamhet kommer att påverkas och i vilken 

riktning.  

Det utvecklingsarbete som kommer att inledas under hösten 2016 består 

av tre parallella händelser. För det första kommer en ny kulturchef att 

tillsättas efter att Chris Schenlaer slutar under sensommaren. Denna 

person kommer säkert ha idéer om hur kulturverksamhetens arbete bör 

drivas framöver. För det andra kommer arbetet med att ta fram en ny 

kulturpolitisk strategi inledas under hösten/årsskiftet vilket kan komma 

att påverka hur konsthallen kan komma att behöva prioritera inom sin 

verksamhet.  

Vi har därför valt att inleda diskussionen om utvecklingsförslag för 

konsthallen med en kortare diskussion kring hur detta utvecklingsarbete 

kan komma att få konsekvenser för konsthallen och de förslag som vi 

presenterar i nästa avsnitt. 

Ett genomgående tema i intervjuer har varit att det upplevs att det saknas 

en tydlig vision om riktningen för kulturpolitiken och den verksamhet 

som bedrivs av kommunen. Det finns en fastställd kulturpolitisk strategi 

som formellt gäller men vars status upplevs något otydlig, bland annat då 

den antogs för åtta år sedan.26  

Under försommaren lämnade dessutom ett flertal organisationer från det 

fria kulturlivet i Lund in ett gemensamt manifest med några punkter om 

vad de vill se av kulturpolitiken. Grundläggande i detta dokument är att 

en vision för kulturpolitiken efterfrågas.27 

Frågor att ta ställning till 
Det planeras på kultur- och fritidsförvaltningen för ett mer djupgående 

strategiskt arbete från hösten/årsskiftet. Det strategiska arbetet kommer 

kräva att politiken kommer behöva ta ställning till en mängd frågor.  

Nedan ger vi några exempel på frågor som politiken kommer att behöva 

ta ställning till och som påverkar konsthallens inriktning och arbete. De 

frågor som den strategiska diskussionen behöver diskutera är betydligt 

fler. Dessa två exempel illustrerar vägval som det strategiska arbetet 

                                                             
26

 Lunds kommun (2008), ”Lund välkomnar kultur! – Kulturpolitisk strategi för Lunds kommun” 

27
 Referens till manifestet. 
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kommer behöva diskutera och därefter diskuterar, något tillspetsat, vilka 

konsekvenser det skulle kunna leda till för konsthallen.28 

 Lund i Öresundsregionen. Vilken position kommer 

kommunen vilja ta i regionen? Det vill säga om kommunen vill 

vara i framkant och drivande i regionens kulturliv. Eller om 

kommunen vill bedriva en samverkan med närliggande städer 

som Malmö, Köpenhamn och Helsingborg, och kunna erbjuda ett 

fullgott innehåll för Lundaborna men som inte nödvändigtvis 

sticker ut på det sätt att det lockar folk utifrån. 

 Konsthallen som fysisk plats eller verksamhet. Det vill 

säga hur viktig konsthallen är som arena för det 

konstpedagogiska arbetet i kommunen eller om konsthallens 

verksamhet ska prioritera deltagande förmedling i andra rum 

utanför konsthallens väggar.  

 

Ser vi till den första frågan kan resultatet ge olika konsekvenser för 

konsthallens verksamhet. Om riktningen är åt den fysiska platsen i 

konsthallen handlar utveckling av samverkan med utgångspunkt i första 

hand att göra konsthallen till ett nav för kulturlivet. Är det prioriterat 

med riktningen åt andra hållet kan samverkan ske genom att försöka lyfta 

andra verksamheter, permanenta eller tillfälliga, genom den kompetens 

som konsthallen kan erbjuda. 

Ser vi till den andra frågan kan det för Lunds konsthall innebära att satsa 

ännu mer på stora namn som kan locka en bred publik och att arbeta 

mycket nära turismutvecklingen. Är det åt andra hållet kan det innebära 

att lyfta fram den lokala konstscenen och i huvudsak, likt Umeå konsthall, 

vara till för att stötta utvecklingen av det lokala konst- och kulturlivet och 

hänvisa de lundabor som vill se de stora namnen till andra institutioner 

och städer i regionen. 

Syftet med att vi tar upp dessa frågor, och visa tillspetsat vad det kan 

innebära för konsthallen, är inte att vi ska föregå det strategiska arbetet 

och rekommendera någon riktning. Bara att visa på att oavsett resultatet 

av denna diskussion kommer det troligtvis få konsekvenser för 

konsthallen. Det strategiska arbetet kommer dessutom behöva ta 

ställning till betydligt fler frågor än dessa två. 

Konsthallens organisation 

Under 2015 inledde den nu avgående kulturchefen ett större 

omorganiseringsarbete av kultur- och fritidsförvaltningens 

                                                             
28

 Givetvis innehåller en kommuns kulturpolitik lite av båda hållen men för att en strategi ska vara tydlig 

och meningsfull behöver den klarlägga vilket håll som väger tyngst och som kommunen ska gå åt. 
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verksamheter, ”Ny struktur för Kultur 2016”. Kortfattat innebär förslaget 

att kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet för kulturområdet delas 

in i tre enheter: ”Kulturskolan”, ”Stöd & utveckling” och ”Kulturhus 

Lund”.  

För konsthallen innebär förslaget att de skulle bli en del av 

enheten ”Kulturhus Lund” där, utöver konsthallen, även Stadshallen och 

arrangemang skulle ingå. För konsthallens del skulle det innebära att 

förvaltningen inrättar en ny roll som konstchef som har det övergripande 

ansvaret för konstområdet i kommunen och en verksamhetsledare är 

ansvarig för konsthallens verksamhet. Förändringen skulle bland annat 

även innebära att arbetet med offentlig konst inte längre skulle 

organiseras under konsthallen. 

 

 

Figur 11: Organisationsskiss över enheten "Kulturhus Lund" enligt det förslag om 

omorganisering av Lunds kultur- och fritidsförvaltning. 
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Arbetet med denna omorganisering är avstannat sedan årsskiftet, bland 

annat på grund av denna utrednings genomförande och på grund av att 

kulturchefen slutar sin tjänst i slutet av augusti.  

En viktig del i denna omorganisering var att Stadshallen skulle byggas om 

och bli ett bredare kulturhus där åtminstone delar av Stenkrossens 

verksamhet skulle ingå. Även planerna för denna ombyggnad har därmed 

avbrutits och under hösten 2016 ska Stadshallens framtida verksamhet 

och eventuell renovering eller ombyggnad utredas.29 Även Stenkrossens 

framtid är delvis osäker då de har kontrakt och finansiering till och med 

helåret 2017.30 

I vår utredning har vi tagit del av detta förslag till omorganisering, men 

det har inte varit möjligt att inom utredningens ramar utvärdera 

förslaget. 

 

 

 

 

  

                                                             
29

 www.sydsvenskan.se/2016-07-31/stadshallens-framtid-utreds-i-host  

30
 Intervju med Rosa Rydahl, verksamhetsledare Stenkrossen. 

http://www.sydsvenskan.se/2016-07-31/stadshallens-framtid-utreds-i-host


 

30 

 

 

 

Omvärlds-
analys: 

lärdomar från 
andra 

konsthallar 
 
  



 

31 

 

 

Lärdomar från andra konsthallar 
I detta kapitel gör vi några fördjupade nedslag i tre konsthallar. I dessa 

nedslag fokuserar vi på hur konsthallarna använder sig av olika 

arbetsmetoder för skapa en mötesplats i konsthallen och för att nå ut till 

besökare. Syftet är få underlag till en jämförande analys och se hur dessa 

metoder kan inspirera åtgärder i Lunds konsthall. 

De utvalda konsthallarna är Århus konsthall, Umeå konsthall och Malmö 

konsthall. Dessa konsthallar har valts då de, likt Lunds konsthall, är 

kommunala konsthallar med inriktning på samtidskonst. De tre 

konsthallarna ligger vidare i städer med högskolor eller universitet men 

är inte riktigt stora städer, även om Malmö och Århus är en storlek större 

än både Umeå och Lund. De tre konsthallarna har på så sätt vissa 

grundläggande likheter men har delvis olika inriktningar och sätt som de 

organiserar sitt arbete. 
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Århus konsthall 

Om Kunsthal Aarhus 

Kunsthal Aarhus öppnade 1917 och är en av Europas äldsta konsthallar av 

modernt slag. Till skillnad från Lunds konsthall drivs Kunsthal Aarhus av 

en ideell förening, KA Venner, men precis som Lunds konsthall har de 

som mål att presentera internationell samtidskonst. Århus är likt Lund en 

studentstad, men med betydligt fler invånare31. Kunsthal Aarhus har 

arbetat med flera olika metoder för locka att nya besökare och samtidigt 

behålla den höga nivån på konsten.32 

Verksamhetens förutsättningar 

Adress: J. M. Mørks Gade 13, Aarhus 

Öppettider: Måndagar stängt, tisdag-fredag 10-17, onsdagar 10-21, 

lördag-söndag 12-17 

Fri entré: Ja. 

Organisationsform: Fond/stiftelse 

Finansiering: Finansieras av Århus kommun, staten, donationer och 

sökta medel. 

Webb: www.kunsthalaarhus.dk 

 

                                                             
31 Cirka 320.000 invånare gentemot Lunds cirka 84.000 invånare. 

32 Intervju har genomförts med Jacob Fabricius, konstnärlig ledare för Kunsthal Aarhus och tidigare 

tidigare konsthallschef på Malmö konsthall. 

http://kunsthalaarhus.dk/
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Verksamhetens uppdrag 

Till skillnad från de respektive verksamheterna i Lund, Malmö och Umeå 

är konsthallen i Århus organiserad som en stiftelse33. Verksamheten 

finansieras både med egna medel och bidrag från kommun, stat och 

andra givare. Likt de andra konsthallarna är dock Kunsthal Aarhus också 

styrd av ett styrdokument med ett formulerat verksamhetsuppdrag, vilket 

presenteras nedan. 

 Kunsthal Aarhus ska vara ett modernt utställningscentrum för att 

ställa ut samtidskonst mitt i Århus. 

 Konsthallen ska agera som beställare av nya verk, men också visa 

tidigare producerad konst. 

 Konsten ska vara på en internationell nivå men presenteras för en 

lokal, regional såväl som internationell publik.  

 Konsthallen tar sin utgångspunkt i en bred definition av 

samtidskonst, med allt från traditionella uttrycksformer som de 

mer experimentella och gränssökande varianterna. 

 Konsten ska knyta an till flera delar av samhället och människors 

vardag.  

 Konsthallen ska vara utåtriktad i sin förmedlingsverksamhet och 

ska på egen hand samt i samarbete med andra institutioner bidra 

till att låta en bred allmänhet möta samtidskonsten. 

 Konsthallens ledning är delad i två. Dels en verksamhetsledning 

(en konstnärlig chef och en administrativ chef, som leder det 

dagliga arbetet) och dels en styrelse (som ansvarar för att 

verksamhetsuppdraget följs samt att externt tillskjutna medel 

nyttjas i enlighet med fondens stadgar). Styrelsen består av 

representanter från fem verksamheter: Århus kommun34, 

Kunstal Aarhus Venner35, Akademiraadets 

Billedkunstavdelning36, Institutionen för Kommunikation och 

Kultur vid Aarhus Universitet37, och från Det Jyske 

Kunstakademi38.  

                                                             
33 Fonden Kunsthal Aarhus 

34 www.aarhus.dk 

35 www.kunsthalaarhus.dk/ka-venner 

36 www.akademiraadet.dk   

37 www.cc.au.dk   

38 www.djk.nu  

http://www.aarhus.dk/
http://kunsthalaarhus.dk/ka-venner
http://www.akademiraadet.dk/
http://www.cc.au.dk/
http://www.djk.nu/
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Metoder för att nå fler målgrupper 
Aarhus kunsthal arbetar med ett antal olika metoder för att ständigt 

bredda sin besökarbas och på så sätt nå nya målgrupper. Metoderna är 

varierade, allt från filmvisningar och diskussioner till ett samarbete med 

fängelset och den lokala fotbollsklubben i Århus. Aktiviteterna finansieras 

främst genom samarbeten med olika lokala aktörer, men konsthallen 

mottar kontinuerligt tillfälligt stöd från flera offentliga och privata 

partners, senast från Goethe-Institut Dänemark och Det Obelske 

Familiefond.  

Samarbeten utanför gränserna 

Konsthallen samarbetar med flera olika externa institutioner, exempelvis 

Universitetet i Aarhus, Retten i Aarhus (ungefär tingsrätten) och 

fängelset i Århus. Målsättningen med dessa samarbeten är att nå utanför 

sina vanliga kanaler, främja öppenhet och att locka nya målgrupper. 

Fotboll och konst 

Ett konkret exempel är samarbetet med fotbollsklubben AGF. En 

konstnär som ställer ut på konsthallen kommer under år 2017 utsmycka 

spelarnas lagtröjor. Dessutom kommer pausunderhållningen under 

matcher att bestå av performance kurerade av konsthallen.   

Post-doc kopplad till konsthallen 

Ett ytterligare konkret exempel är samarbetet med Universitetet i Aarhus. 

Tillsammans tillhandahåller de en forskartjänst med koppling till 

konsthallens arbete.39 Förhoppningen är att vidareutbilda curatorer och 

andra akademiker i konstvärlden för en global arbetsmarknad, men med 

en koppling tillbaka till Århus och Kunsthal Aarhus.  

Delaktighet i konsthallens arbete 

För att främja delaktighet och engagemang i konsthallens verksamhet har 

man inrättat ett volontärsystem. Unga och studenter kan söka en tjänst 

och får på så sätt värdefull erfarenhet av konstvärlden. Arbetsuppgifterna 

varierar, allt från att vara publikvärdar, arbeta i shoppen eller i kaféet till 

att vara curatorerna och de övriga anställda behjälpliga i deras arbete. På 

så sätt uppmuntras ett framtida konstintresse samtidigt som de frivilliga 

får arbetslivserfarenhet på en seriös verksamhet. 

 

 

                                                             
39 www.au.dk/en/about/vacant-positions/scientific-positions/stillinger/Vacancy/show/739518/5283/ 

http://www.au.dk/en/about/vacant-positions/scientific-positions/stillinger/Vacancy/show/739518/5283/
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Kafé som mötesplats 

I anslutning till utställningsrummet finns ett kafé som drivs av 

konsthallen.40 Kaféet erbjuder frukost och enklare lunch, men fungerar 

också som konsthallens shop och bokhandel. Där säljs 

utställningskataloger, ett mindre urval böcker och aktuella tidskrifter om 

samtidskonst. Bokhandeln drivs i samarbete med ett mindre förlag, 

Antipyrine41. Utöver arbetet med bokhandeln samarbetar förlaget och 

konsthallen när trycksaker tas fram i samband med utställningar.42 

Kaféet och bokhandeln är integrerade i verksamhetens 

programverksamhet och lokalerna används för diskussioner, evenemang 

och liknande.  

Konsthallen utanför väggarna 

Kunsthal Aarhus projekt Museum uden vægge43 har som mål att 

verksamheten ska nå utanför konsthallens fysiska struktur genom att 

erbjuda konst i anslutning till konsthallen, på nätet och runt om i staden. 

Projektets syfte är att öppna upp konsthallen och främja ökad delaktighet, 

locka nya målgrupper och öka synligheten för konsthallen i och utanför 

Århus. Ett exempel på projektet är verket Shaped Canvas Track (2015)44 

av Jeroen Bouweriks och Linda Beumer. Konstverket består av en 

löparbana som sträcker sig runt om konsthallen för att till sist leda in i 

lokalerna.  

Marknadsföring av konsthallen 

För att nå ut till så många som möjligt har konsthallen valt att ha en 

närvaro på flera sociala medier. Nyheter och information om 

utställningar och evenemang kommuniceras regelbundet via Facebook, 

Twitter och Instagram. Konsthallens kanaler på sociala medier används 

främst för envägskommunikation, med information, och inte för dialog 

och diskussion med besökare och övriga intresserade. Som ett 

komplement till utställningskatalogerna producerar konsthallen också ett 

omfattande videomaterial som presenteras på sin hemsida och på digitala 

videotjänsten Vimeo.45   

                                                             
40 kunsthal.dk/visit-us#overlay=cafe 

41 www.antipyrine.dk  

42 kunsthalaarhus.dk/about#overlay=boghandel 

43 kunsthalaarhus.dk/en/museum-without-walls-2015-2017 

44 kunsthal.dk/programme#overlay=programmes/shaped-canvas-track 

45 https://vimeo.com/user16006879 

http://kunsthal.dk/visit-us#overlay=cafe
http://www.antipyrine.dk/
http://kunsthalaarhus.dk/about#overlay=boghandel
http://kunsthalaarhus.dk/en/museum-without-walls-2015-2017
http://kunsthal.dk/programme#overlay=programmes/shaped-canvas-track
https://vimeo.com/user16006879
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Umeå konsthall 

Om Umeå konsthall 
Umeå konsthall hette tidigare Reflektera konsthall, men fick sitt 

nuvarande namn våren 2016. Konsthallen är en del av mötesplatsen och 

kulturhuset Väven. Med uppdraget att stärka den lokala konstscenen och 

skapa förutsättningar för yrkesverksamma konstnärer att verka i 

Umeå, ligger konsthallens fokus på konstnärerna i närområdet 

tillsammans med ett urval av samtida svenska och internationella 

utövare.46 

Verksamhetens förutsättningar 

Adress: Storgatan 46 A, Umeå 

Öppettider: Måndag-fredag 9-20, lördagar 10-16, söndagar 12-16 

Fri entré: Ja. 

Organisationsform: Drivs av kommunen. 

Finansiering: Finansieras av kommunen. 

Webb: www.umea.se 

 

 

                                                             
46 Intervju har genomförts med Anja Boman, konstsekreterare, Umeå kommun (ansvarig för 

verksamheten på Umeå konsthall). 

http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/kultur/konst/umeakonsthall.4.14ee8b149ae8194ce4666.html
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Verksamhetens uppdrag 

Till skillnad från de respektive verksamheterna i Lund, Malmö och Århus 

är konsthallen i Umeå en del av en annan verksamhet, kulturhuset 

Väven47. Verksamheten finansieras enbart av kommunala medel, men 

genom samarbeten med andra verksamheter ges möjligheter att 

genomföra utställningar och aktiviteter utanför ordinarie budget. Likt de 

andra konsthallarna är också Umeå konsthall styrt av ett 

verksamhetsuppdrag, vilket presenteras nedan. Då Umeå konsthall är en 

betydligt mindre verksamhet än de andra i utredningen förekommande 

konsthallarna, är också verksamhetsuppdraget mindre omfattande. 

 Umeå konsthall ska stärka den lokala konstscenen. 

 Konsthallen ska vidare skapa utökade förutsättningar för 

yrkesverksamma konstnärer att verka i Umeå. 

 Målsättningen med verksamheten är att skapa förutsättningar för 

upplevelser som speglar olika idéer och arbetssätt inom det 

samtida bild- och formområdet. 

 Verksamheten ska vara öppen för samarbeten i projektform, av 

både tillfällig och långsiktig karaktär.  

 Verksamheten ska länka samman konst och pedagogik, med mål 

att vara både inkluderande och utmanande. 

 Olika människors erfarenhet ska tas till vara för att skapa 

upplevelser och dialog. 

Metoder för att nå fler målgrupper 

Umeå konsthall jobbar med flera olika metoder för att nå ut till så många 

som möjligt. De jobbar bland annat med produktionsstöd till lokala 

konstnärer och med att ge möjlighet för etablerade konstnärer att själv 

komma med utställningsförslag. Då verksamheten är placerad i ett större 

kulturhus, ges verksamheten flera fördelar från de angränsande 

verksamheterna i huset, något man utnyttjar genom att informera och 

utbilda anställda på Väven. 

Utställningsförslag direkt från konstnären 

Som yrkesverksam konstnär finns det en möjlighet att lämna in 

utställningsförslag och därmed bli en del av och påverka 

utställningsprogrammet. Via sin hemsida berättar Umeå konsthall att de 

är intresserade av olika former av samarbetsprojekt, vilket har resulterat i 

olika tillfälliga projekt, exempelvis performance-föreställningar.  

                                                             
47 www.vaven.se/sve 

http://www.vaven.se/sve
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Främja samarbete med lokalsamhället 

Konsthallen har som målsättning att samarbeta med föreningslivet och 

andra konstinstitutioner. Sedan starten har det resulterat i tre större 

samarbeten och flera mindre, med bland andra Konstfrämjandet, 

Riksutställningar, Västerbottens hemslöjdsförening och ABF. Målet är att 

kunna stötta andra aktörer och att på så sätt själva få hjälp med att nå ut 

till fler medborgare. 

Att sänka trösklar genom inkludering 

Umeå konsthall menar att den viktigaste delen av sitt uppdrag är att 

tillhandahålla ett så brett perspektiv på konst som möjligt. Genom hög 

tillgänglighet vill de försöka nå ut till så många som möjligt, och arbetar 

därför aktivt med pedagogiska aktiviteter, såsom lunchvisningar, artist 

talks och workshoppar. Genom detta vill de bjuda in publiken till ett 

levande konstsamtal, vilket sänker trösklarna till konstvärlden och gör 

det enkelt att ta del av utställningar. Målet är att erbjuda Umeås invånare 

en konsthall mitt i stan med generösa öppettider, där de boende har 

chansen att möta spännande konstnärskap från både närområdet och 

internationellt. 

Målsökande marknadsföring 

Konsthallen arbetar framförallt målsökande när det gäller att bjuda in 

olika grupper till aktiviteter och evenemang som kopplas till konsthallens 

utställningsprogram, där programpunktens och potentiella besökares 

gemensamma nämnare hittas. Till pedagogiska aktiviteter eller 

föreläsningar bjuds ofta specifika grupper in, dels för att säkerställa att 

smala aktiviteter hittar en publik men också för att nya grupper ska hitta 

till konsthallen. Grupper som bjuds in kan i sin tur hjälpa till med 

marknadsföringen i sina nätverk, vilket breddar räckvidden för 

konsthallens befintliga kommunikation. Det kan handla om grupper som 

berörs av ett specifikt ämne eller besökare som normalt sett kanske inte 

nås av konsthallens normala marknadsföring. 

Öppettider och synergieffekter genom lokalisering 

Umeå konsthall ligger mitt i Väven, Umeås kulturhus, och konsthallen 

har sin placering mitt i stadsbiblioteket, vilka de också delar öppettider 

med.48 De generösa öppettiderna gör verksamheten ovanligt tillgänglig. 

Umeå konsthalls stora fördel är att de ligger i ett centralt beläget 

kulturhus med flera andra verksamheter som är öppna samtidigt. Där 

finns en biograf49, en stor scen med kurerat innehåll, en restaurang, 

                                                             
48 9-20 på vardagar, 10-16 på lördagar och 12-16 på söndagar. 

49 Folkets Bio. 
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regelbundna gästföreläsningar och kommersiell uthyrning av 

konferenslokaler, med mera, vilket medför goda synergieffekter. 

Människor som uppsöker biblioteket eller de andra verksamheterna för 

olika ärenden kan få en konstupplevelse på köpet, många besök blir 

därför spontanbesök. 

Övrig personal som resurs för förmedling 

Konsthallen är i regel obemannad, när det inte pågår visningar eller 

andra evenemang där. De som jobbar på konstavdelningen har dock 

kontor i nära anslutning och går ofta in för att tala med besökare. För att 

säkerställa förmedlingen av konsten håller konsthallen 

introduktionsvisningar inför öppningen av utställningarna för all 

personal i kulturhuset, så att de kan berätta vidare om utställningen när 

de får frågor. 

Produktionsstöd 

Umeå konsthall har en förhållandevis stor budget för sina sex 

utställningar per år och har förutom avtalsenlig utställningsersättning50 

möjlighet att betala ut ett produktionsstöd till konstnärer som producerar 

utställningar för konsthallen. Ett av konsthallens uppdrag är att stödja 

konstnärskåren med utställningsmöjligheter, men också att just kunna 

finansiera projektets tillkomst och ge konstnärlig en ersättning för själva 

arbetet. Konsthallen kan på så sätt utgöra en trygg och beständig arena 

för konstnärskåren. 

Marknadsföring av konsthallen 

Konsthallens marknadsföring består främst av deras hemsida och av 

information i lokalerna, samt genom Vävens övergripande hemsida. 

Umeå konsthall har ingen egen närvaro på sociala medier och ingen 

större produktion av trycksaker. Vid samarbeten kommuniceras 

information om utställningar och aktiviteter även genom 

samarbetspartners kanaler.  

                                                             
50 Enligt MU-avtalet (tariff 2), se: www.kulturradet.se/mu-avtalet 

http://www.kulturradet.se/mu-avtalet
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Malmö konsthall 

Om Malmö Konsthall 
Malmö konsthall är ett av Malmös tre stora rum för konst (tillsammans 

med Malmö konstmuseum och Moderna museet). Konsthallen är en 

kommunal verksamhet med ett verksamhetsuppdrag liknande det för 

Lunds konsthall. Stort fokus ligger på pedagogik och aktiviteter för barn 

och ungdomar. Konsthallen invigdes 1975 och ritades av samma arkitekt 

som för Lunds konsthall, Klas Anshelm.51 

Verksamhetens förutsättningar 

Adress: S:t Johannesgatan 7, Malmö. 

Öppettider: Alla dagar 11-17, förutom onsdagar 11-21. 

Fri entré: Ja. 

Organisationsform: Drivs av kommunen. 

Finansiering: Finansieras av kommunen. 

Webb: www.konsthall.malmo.se 

 

 

                                                             
51 Intervju har genomförts med Mats Fastrup, tillförordnad enhetschef. Malmö konsthall saknar för tillfället 

konstnärlig chef då Diana Baldon avgått i förtid våren 2016. 

http://www.konsthall.malmo.se/
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Verksamhetens uppdrag 

Konsthallen i Malmö organiseras under kulturförvaltningen i Malmö 

stad. Det är också de som ger verksamheten sina långsiktiga 

målinriktningar och ambitioner, genom konsthallens 

verksamhetsuppdrag. Nedan redovisas punkterna.  

 Malmö konsthall ska producera och visa ett flertal svenska och 

internationella utställningar med aktuell samtidskonst 

 Verka för samarbeten internationellt och nationellt, men även 

vara en aktiv arena för det regionala konstlivet 

 Erbjuda generösa öppettider samt ett engagerande och varierat 

program med ambitionen att nå besökare i alla åldrar från alla 

samhällsgrupper oavsett kulturell bakgrund.  

 Stärka och förnya den konstpedagogiska verksamheten särskilt i 

förhållande till barn och unga samt vuxna med särskilda behov 

 Arrangera utställningsaktiviteter och workshoppar i det offentliga 

rummet för att nå en ny publik 

 Arbeta för en mer jämställdhetsintegrerad verksamhet 

 Färdigställa förnyelsen av konsthallens lokaler samt verka för en 

utökad synlighet och tillgänglighet mot Triangelområdet 

Aktiviteter för att nå fler målgrupper 
Malmö konsthall har ett ambitiöst arbetssätt för att säkra en bred 

besökarbas. Från att främja integration och jämlikhet och erbjuda 

sommaraktiviteter för skolbarn, till att upprätthålla ambitiösa 

samarbeten med andra kulturaktörer och tillhandahålla en populär 

restaurang. Konsthallen jobbar ofta med samarbeten som finansieras av 

parternas respektive ordinarie budget, men i vissa fall används också 

extern finansiering. I vissa projekt har det sökts ytterligare finansiering 

från EU, exempelvis i fallet ARTools52. 

Mer än ett sätt att visa en utställning 

Varje dag arrangerar konsthallen vad de kallar en ”introvisning” där 

besökare guidas genom utställningen på cirka 15-20 minuter. På 

onsdagar och lördagar finns det också en längre visning om cirka 45-60 

minuter, där besökaren får en fördjupad bild av konsten. Tidigare var alla 

visningar 45 minuter, men efter att besökarenkäter efterfrågade kortare 

visningar delades visningarna upp i två varianter. 

                                                             
52 Art as a tool for understanding changes www.kulturradet.se/EU_Kulturprogram/Nyheter/Aktuellt-EU-

projekt-Malmo-Konsthall/ 

http://www.kulturradet.se/EU_Kulturprogram/Nyheter/Aktuellt-EU-projekt-Malmo-Konsthall/
http://www.kulturradet.se/EU_Kulturprogram/Nyheter/Aktuellt-EU-projekt-Malmo-Konsthall/
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Pedagogiska projekt i ytterområden 

Konsthallen har initierat ett projekt för att få fler ungdomar i Malmös 

ytterområden intresserade av konst: Ordning och Oreda. En pedagog från 

Malmö konsthall jobbar tillsammans med en skolklass eller en 

ungdomsgrupp på plats i ett ytterområde, där de under tre dagar får 

prova på att själva skapa konst. Den fjärde dagen åker man gemensamt in 

till konsthallen där man tillsammans med pedagogen får ta del av och 

diskutera den nuvarande utställningen. Ett annat projekt är ARTools, Art 

as a tool for understanding changes, där grundskolelever fick träffa och 

arbeta med den dåvarande aktuella konstnären. Projektet finansierades 

med medel från EU, men i och med projektets positiva resultat fick 

konsthallen år 2012 ökade anslag från Malmö stad.53 

Deltagande i kommunala arrangemang 

Konsthallen deltar i flera olika kommunala arrangemang runt om i staden 

där de kan möta människor som kanske inte i lika stor utsträckning tar 

del av konsthallens verksamhet. Under sommaren medverkar konsthallen 

med både konstnärer och pedagoger på ”Sommar på 

Ribban”54, ”Sevedsfestivalen”55, ”Segevångsfestivalen”56 med flera. 

Samarbetena sker med bibehållen verkshöjd på konst och pedagogik, med 

syfte att locka fler och nya målgrupper till konsthallens verksamhet. 

Dessa samarbeten har kommit till både på initiativ av kulturförvaltningen 

och av konsthallen.  

Samverkan med vården för förmedling till personer med 

funktionsnedsättning 

Genom ett samarbete med Museum of Modern Art i New York har 

konsthallen initierat ett projekt riktat mot demenssjuka. Målet är att 

utveckla nya former för förmedling och pedagogik för att kunna nå även 

de med kognitiva funktionsvariationer. Liknande satsningar har gjorts i 

samarbete med Skånes universitetssjukhus SUS. I samma anda har 

samarbeten med LSS-boenden och dagverksamheter gjorts.  

 

                                                             
53 www.kulturradet.se/EU_Kulturprogram/Nyheter/Aktuellt-EU-projekt-Malmo-Konsthall/ 

54 Ett populärt arrangemang för sommarlovsaktiviteter, arrangerat av Malmö stad www.malmo.se/Kultur--

fritid/Idrott--fritid/Ung-fritid---Kul-i-Malmo/Sommar-pa-Ribban.html 

55 En kulturfestival för boende i området Seved i Malmö, med många aktiviteter för barn och unga. 

www.sydsvenskan.se/2015-06-06/sevedsfestival-i-basta-nationaldagsvader 

56 En stadsdelsfest med aktiviteter för både barn och vuxna, arrangerad av olika kultur- och 

idrottsföreningar i Malmö. www.malmo.se/Kultur--fritid/Biblioteken/Vara-

bibliotek/Kirsebergsbiblioteket/Nyheter-Kirseberg/2016-05-31-Segedagen-15-juni.html 

http://www.kulturradet.se/EU_Kulturprogram/Nyheter/Aktuellt-EU-projekt-Malmo-Konsthall/
http://malmo.se/Kultur--fritid/Idrott--fritid/Ung-fritid---Kul-i-Malmo/Sommar-pa-Ribban.html
http://malmo.se/Kultur--fritid/Idrott--fritid/Ung-fritid---Kul-i-Malmo/Sommar-pa-Ribban.html
http://www.sydsvenskan.se/2015-06-06/sevedsfestival-i-basta-nationaldagsvader
http://malmo.se/Kultur--fritid/Biblioteken/Vara-bibliotek/Kirsebergsbiblioteket/Nyheter-Kirseberg/2016-05-31-Segedagen-15-juni.html
http://malmo.se/Kultur--fritid/Biblioteken/Vara-bibliotek/Kirsebergsbiblioteket/Nyheter-Kirseberg/2016-05-31-Segedagen-15-juni.html
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Samverkan med vuxenutbildning 

I flera fall samarbetar konsthallen med mer än en aktör kring ett 

gemensamt mål; integration. De senaste åren har det samarbeten 

genomförts med ABF, Vuxenskolan med flera och deras 

språkundervisning för invandrare. Ett exempel på ett projekt har varit att 

besöka SFI-klasser och boenden för ensamkommande flyktingbarn, vilket 

då genomförs tillsammans med en samarbetspartner. Normalt sker dessa, 

likt andra pedagogiska projekt i två steg: dels besök hos målgruppen (till 

exempel genom en föreläsning) och dels att målgruppen får besöka 

konsthallen. 

Film och konst 

I samarbete med lokala aktörer, så som Nordisk Panorama57 och 

Imagenes del Sud58, har filmvisningar anordnats i konsthallen. Fokus har 

legat på konstfilm och dokumentära berättelser om konstnärer. Omvänt 

har också konsthallen deltagit i filmfestivaler på annan plats och där 

presenterat aktuella konstfilmer.  

Ambitiös restaurang och välsorterad bokhandel 

I direkt anslutning till konsthallen ligger en restaurang och en 

bokhandel59. Bokhandeln drivs av konsthallen, medan restaurangen drivs 

under namnet SMAK60 av en extern aktör. Regelbundna samarbeten sker 

i form av performance-föreställningar och föreläsningar i restaurangen, 

där det finns möjlighet för besökare att köpa mat och dryck. Bokhandeln 

säljer, förutom konsthallens egen produktion, ett stort urval av böcker 

och tidskrifter om konst, filosofi, psykologi, sociologi med mera. 

Dessutom säljer de skönlitteratur från mindre, oberoende förlag samt ett 

aktuellt urval serieböcker. Bokhandeln är inte tänkt att ge ett tillskott till 

budgeten, utan snarare finnas som ett komplement till konsthallens 

utställningar, för de som har ett djupare intresse.  

Nordisk samverkan kring ung konst 

I projektet 24 spaces bjöd konsthallen in de fyra svenska 

konsthögskolorna61, Konstfack (Stockholm), Det Kongelige Danske 

                                                             
57 En årlig kort- och dokumentärfilmfestival arrangerad av Malmö Stad, Film i Skåne och Nordisk 

Panorama. nordiskpanorama.com/sv/publik/footers/om-nordisk-panorama-nordic-short-doc-film-festival/ 

58 En ideell organisation som arrangerar filmfestivalerna ”Latinamerika i Fokus” och ”IFEMA – 

International Female Film Festival Malmö”. www.imagenes.se/om-imagenes/ 

59 www.konsthall.malmo.se/o.o.i.s/2 

60 smak.info 

61 Konsthögskolan Valand i Göteborg, Konsthögskolan i Malmö, Konsthögskolan vid Umeå universitet 

och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.  

http://nordiskpanorama.com/sv/publik/footers/om-nordisk-panorama-nordic-short-doc-film-festival/
http://www.imagenes.se/om-imagenes/
http://www.konsthall.malmo.se/o.o.i.s/2
http://smak.info/
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Kunstakademi (Köpenhamn) samt ett antal nordiska konstinstitutioner 

och fria konstgrupper. Målet var att skapa en tillfällig samlingsplats för 

skapande och diskussion, utan de barriärer som normalt finns mellan 

stora och mindre aktörer.  

Marknadsföring av konsthallen 

Konsthallen har en aktiv närvaro på sociala medier som Facebook och 

Instagram, där man informerar om aktuella och kommande utställningar. 

Dessutom presenteras ögonblicksbilder från de många pedagogiska 

aktiviteter som sker i och utanför konsthallen. Utöver att synas på nätet 

marknadsförs konsthallen genom de kommunala affischpelare och 

reklamtavlor som finns runt om i staden. Även tryckt material ges ut och 

finns för försäljning i bokhandeln. 

Sammanfattning 

De tre konsthallarna som vi gjort nedslag i har alla ganska varierade 

verksamheter. Malmö konsthall jobbar mycket med pedagogik och 

skolbesök, Århus konsthall har många samarbeten med externa parter 

och Umeå konsthall har ett stort inslag av deltagande och 

medbestämmande. 

Sammanfattningsvis har de dock gemensamt att de i hög grad interagerar 

med sina besökare, på ett eller annat sätt. Om inte genom sin egen 

verksamhet, så genom sina övriga förutsättningar: Malmö konsthall och 

Århus konsthall har båda välbesökta kaféer och bokhandlar, som i sig 

drar en egen publik. Umeå konsthall ligger i kulturhuset Väven, en 

populär mötesplats med många verksamheter som ger synergieffekter till 

konsthallen. 

Det är tydligt att de tre konsthallarna både aktivt arbetar för att nå ut till 

potentiella besökare genom utåtriktade aktiviteter och genom att verka 

utanför sina respektive rum, men också att de alla drar nytta av andra 

verksamheter som ligger i eller i anslutning till konsthallen. 
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SWOT-analys av konsthallen 
 

 

 

 

 

 

I detta kapitel gör vi en SWOT-analys över Lunds konsthalls styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot, med fokus på konsthallen som 

mötesplats. Kapitlet baseras på intervjuer och workshops med 

konsthallens intressenter och våra egna observationer även utifrån 

jämförelse med andra konsthallar. 

Redogörelsen i SWOT-analysen är kortfattad för att föra en fördjupad 

analys i samband med diskussion kring olika förslag för att utveckla 

konsthallen som mötesplats. 

Styrkor 

Hög kvalitet på utställningar 

Lunds konsthall har en lång historia av att visa samtidskonst av hög 

kvalitet. Konsthallen är därmed väletablerad och har en stark legitimitet 

och förankring i konstvärlden, i regionen och internationellt. Det vill säga 

bland andra konstinstitutioner som konstskolor, universitet och andra 

konsthallar och museer. 

Det centrala läget i Lund 

Konsthallen ligger centralt i Lund där många människor passerar. Det 

innebär att förutsättningarna för att nå ut till många besökare är goda. 

Unik lokal 

Konsthallens lokal är ett unikt utställningsrum från Klas Anshelms tidiga 

år. (Jämför även resonemang nedan om Svagheter.) 

Många samarbeten 

Genom åren har konsthallen samarbetat med en mängd aktörer både 

lokalt inom kommunen och med aktörer i regionen och internationellt. 

Interna 

faktorer 
Styrkor Svagheter 

Externa 

faktorer 
Möjligheter Hot 

Workshoppar 

Intervjuer 

Observationer 

Omvärldsanalys 



 

47 

 

 

Samverkan är en viktig grund för att nå ut med verksamheten och 

möjliggöra aktiviteter konsthallen inte har resurser att göra i egen regi. 

Trycksaker som förmedling 

Konsthallen producerar på egen hand ambitiösa och gratis trycksaker för 

fördjupning för den intresserade besökaren. (Jämför även resonemang 

nedan om Svagheter.) 

Svagheter 

Avsaknad av restaurang/kafé 

Konsthallen saknar idag en restaurang, vilket minskar möjligheten att 

skapa en större helhetsupplevelse för besökare till konsthallen. En 

restaurang eller kafé kan även bidra till att få in besökare och vara en 

tydligare mötesplats för både planerade besök och spontanbesök. 

Samverkan med den nuvarande restaurangen i anslutning till konsthallen 

är i stort sett icke-existerande. 

Otydlig entré/undangömd byggnad 

Byggnadens arkitektur med en kompakt tegelfasad mot Mårtenstorget 

kan skapa en otydlighet om att byggnaden innehåller en konsthall över 

huvud taget. Det kan vara svårt för framför allt nya besökare att hitta 

konsthallen och förstå om den är öppen eller inte. Byggnaden och dess 

verksamhet framstår som otydlig mot resten av torget, som i huvudsak 

består av bilparkering, fontän och uteservering för den intilliggande 

Restaurang Ved. 

Lokalernas begränsningar 

Lokalen har vissa begränsningar vad gäller möjligheter för olika typer av 

aktiviteter och vilken konst som kan visas. Konsthallen saknar idag en 

klimatanläggning och säkerhetssystem av högre nivå som krävs i allt 

större utsträckning av konstens ägare, detta begränsar delvis vilken typ av 

konst som kan visas i konsthallen. 

Lokalen saknar verkstäder vilket bland annat begränsar möjligheten att 

genomföra workshoppar, framför allt med barn och ungdomar. Lokalen 

har idag relativt dåliga förvaringsmöjligheter av utrustning och material 

som behövs för utställningarna. 

Uppdraget delvis otydligt 

Konsthallens uppdrag är något otydligt och tolkas delvis olika av olika 

grupper av konsthallens intressenter. Framför allt tar sig uppdraget 

uttryck i synen variationen i utställningarna. Upplevs från vissa håll som 
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en likriktning eller en för lite variation i utställningarna. Det gäller även 

olika uppfattningar mellan kulturchef och konsthallens medarbetare. 

Marknadsföring och kommunikation 

Konsthallens medel för marknadsföring är liten. Konsthallen har 

exempelvis som regel inte möjlighet att affischera. Sättet konsthallen 

berättar om sin verksamhet kan också utvecklas. Det gäller allt från hur 

arrangemang presenteras till hur kan arbeta mer med Storytelling för att 

berätta sin historia av vad verksamheten gör. 

Förmedling 

I vissa grupper anses förmedlingen vara otillräcklig om besök sker 

utanför tider då visningar äger rum. Trycksakerna upplevs som 

svårtillgängliga (för avancerade/akademiska) men samtidigt  som 

nödvändiga att kunna ta till sig utställningarnas innehåll. 

Möjligheter 

Kulturintresserad befolkning 

Invånarna i Lund är högutbildade och kulturintresserade, vilket är en bra 

förutsättning för att skapa engagemang och besök vid kulturella 

evenemang. I Fastighetsägarnas index över kultur ligger Lunds kommun i 

topp. 

Restaurang i anslutning till konsthallen finns 

Restaurang Ved som ligger i anslutning till konsthallen har möjligheter 

och ska enligt hyreskontraktet samverka med konsthallen kring bland 

annat vernissager. 

Innergårdens potential som mötesrum 

Innergården i konsthallen skulle kunna utnyttjas i högre utsträckning, 

särskilt sommartid, som någon form av mötesplats – exempelvis kafé, 

läsplats etcetera. Att platsen används i liten utsträckning beror bland 

annat på ett fläktsystem som är placerat där som har en väldigt hög 

ljudnivå, vilket gör det delvis svårt att vistas på innergården. 

Närhet till kunskap 

Närhet till både en av norra Europas främsta konsthögskolor och Lunds 

universitet. Det finns därför goda möjligheter för olika typer av 

samarbeten kring utställningar och annan programverksamhet. 
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Flera starka aktörer i regionen 

I närområdet finns flera andra inflytelserika aktörer inom konstvärlden, 

exempelvis Moderna Museet, Louisiana, Malmö Konsthall, Skissernas 

Museum, Wanås med flera. (Möjlighet för samverkan, marknadsföring 

mot destinationsutveckling av regionen.) 

Internationell prägel på staden 

Lund har genom universitetet, internationella företag och med 

verksamheten vid Max IV en stark internationell prägel, vilket innebär 

förutsättningar för ett mycket dynamisk samhällsklimat med influenser 

utifrån.  

Hot 

Risk för minskad legitimitet hos politiken och allmänhet 

Om konsthallens verksamhet upplevs vara för snäv och irrelevant för en 

bredare allmänhet finns det en risk för en försämrad legitimitet bland 

allmänheten och politiker. Det innebär även en risk för att en kritik och 

debatt kring ramarna för verksamheten tar över fokus från vad 

verksamheten ska och vill göra, det vill säga själva konsten och 

konsthallens verksamhet. 

Risk för minskad legitimitet i konstvärlden 

Om konsthallen skulle minska ambitionen om att visa konst på en 

internationellt hög nivå finns det en risk att legitimiteten bland andra 

institutioner och verksamma inom konstvärlden minskar. Detta skulle 

kunna försämra konsthallens möjligheter för intressanta samarbeten och 

utställningar. 

Risk för personalens arbetsmiljö 

Olika utspel, utredningar och diskussioner i media som skapar en 

osäkerhet kring konsthallens framtid riskerar att påverka personalens 

arbetsmiljö och hälsa negativt. 
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Nästa steg – 
förslag framåt 
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Riktning och förslag 
I bakgrundskapitlet till Lunds konsthall har vi diskuterat ett antal 

moment som är osäkra i Lunds övergripande strategiska riktning vad 

gäller kulturområdet generellt i kommunen, vilket givetvis även berör 

Lunds konsthall. De konkreta förslag vi ger nedan hänger därför ihop 

med den pågående och kommande diskussionen kring strategisk riktning 

för kultur- och fritidsförvaltningens arbete. Det innebär vidare att 

förslagen kan ta delvis olika uttryck beroende på vad den kommande 

strategiska diskussionen resulterar i. 

Figur 12 illustrerar hur förslagen hänger ihop med övrigt strategiarbete 

som sker i kommunen. Våra förslag tar därför sin utgångspunkt i hur 

konsthallens verksamhet är en del i denna kedja. I vissa av våra förslag 

redovisas denna koppling mer explicit då det är särskilt relevant. 

 

 

 

I de övergripande kommunala strategierna finns exempelvis Lunds 

kommuns Vision 2025, varumärkesstrategi och turismstrategi. 

Kulturstrategin handlar både om befintliga strategin och den kommande 

strategidiskussionen och konsthallens roll handlar om de övergripande 

strategierna konkretiseras i konsthallens verksamhetsuppdrag och 

slutligen i de aktiviteter konsthallen genomför där också våra förslag tar 

vid. 

Det övergripande temat i utredningens uppdrag har varit att undersöka 

hur Lunds konsthall kan utvecklas som mötesplats och skapa bredare 

ingångar för besökare, vilket är huvudfokus för våra förslag i detta 

kapitel. I uppdraget specificeras att detta ska undersökas särskilt utifrån 

hur konsthallen kan samverka med andra aktörer, vilka möjligheter som 

2. Samverkan 

3. Kommunikation 

4. Restaurang 

5. Fysiska miljön 

Kommunala 

strategier 

Kultur-

strategi 

Konsthallens 

roll 

1. Övergripande 

Figur 12: Förslagens uppbyggnad och utgångspunkter. 
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finns för kaféverksamhet/shop och hur arbete med extern finansiering 

kan utvecklas.  

Våra förslag är strukturerade efter en indelning i fem kategorier. Enskilda 

förslag inom dessa kategorier kan beröra en eller flera av de områden 

som uppdraget specificerar. Den första kategorin är övergripande för 

resterande förslag och tar sin utgångspunkt i den kommande strategiska 

diskussionen. Därefter följer fem områden med mer konkreta 

utvecklingsförslag. I genomgången av varje enskilt förslag beskrivs de 

förväntade effekterna för de områden som är utredningens fokus. De fem 

kategorier som förslagen är fördelade över är följande: 

1. Övergripande – inspel till det strategiska arbetet 

2. Utveckla samverkan med andra aktörer 

3. Marknadsföring och kommunikation 

4. Möjligheter för restaurang och shop 

5. Den fysiska miljön 

 

De förslag som listas nedan omfattar ett brett omfång av möjliga insatser 

där såväl högt som lågt ingår, vilket vi har uppmanats att göra. En del 

förslag är därför mycket konkreta och andra förslag handlar om att visa 

på möjligheter men där den exakta formen för förslaget skulle behöver 

utvecklas i en fortsatt diskussion. Vi vill också, återigen, understryka att 

hur förslagen kan komma att ta sig till uttryck och deras relevans hänger 

ihop med den övergripande strategiska diskussionen.  

1. Övergripande – inspel till det strategiska arbetet 

Vi ser ett behov av två övergripande åtgärder framåt oavsett den 

strategiska diskussionens resultat. Dessa förslag har vidare bäring på 

samtliga förslag som diskuteras därefter. 

1.1 Målgruppsundersökning 

Utgångspunkten för utredningens uppdrag har varit att undersöka hur 

Lunds konsthall kan utvecklas som mötesplats och vara en tydligare 

brobyggare mellan kultur och samhället i övrigt. Denna utgångspunkt 

bygger på antagandet att konsthallen idag inte når ut med sin verksamhet 

i tillräckligt stor utsträckning som förväntas av politiken. 

Samtidigt har vi kunnat konstatera att konsthallen har förhållandevis 

många besökare enligt den statistik som finns tillgänglig. Statistiken 

säger dock inte vilka besökarna är sett till exempelvis var de bor, ålder, 

socioekonomisk status etcetera. En sådan studie bör även inkludera icke-

besökarna och varför de inte besöker konsthallen. Denna typ av kunskap 
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om besökarna är viktig för att göra rätt insatser vad gäller att nå fler 

personer och nya målgrupper. 

Att göra en fördjupad studie som undersöker vilka besökarna till 

konsthallen är har dock inte rymts inom uppdraget för den här 

utredningen. Vi vill därför uppmana till att genomföra en sådan 

undersökning, vilken skulle kunna breddas till att omfatta fler av 

kommunens kulturverksamheter/institutioner i samband med det 

kommande strategiarbetet. 

1.2 Förtydliga konsthallens verksamhetsuppdrag 

Vi har tidigare diskuterat att olika intressenter tolkar uppdraget olika, det 

gäller även tjänstemän på kultur- och fritidsförvaltningen och 

konsthallens personal. Vårt förslag innebär att se över och uppdatera 

verksamhetsuppdraget för att göra det tydligare. Det omfattar även att ta 

fram tydliga kriterier för hur det ska vara möjligt att följa upp om 

verksamheten uppfyller intentionerna i uppdraget. Denna process bör 

dock inte inledas förrän en ny kulturstrategi har tagits fram och en 

eventuell större omorganisation har genomförts. 

Verksamhetsuppdraget uppdaterades senast 2012. Vi anser att detta bör 

vara ett levande dokument som uppdateras med jämna mellanrum. Det 

är här politiken kan ha åsikter, inte kring enskilda utställningar, för att 

säkerställa armlängds avstånd. Med detta sagt bör inte uppdraget ändras 

i stor utsträckning med alltför nära intervall för att undvika en osäkerhet 

kring konsthallens grundläggande verksamhet.  

2. Utveckla samverkan med andra aktörer 

Lunds konsthall samverkar idag med en mängd olika aktörer inom och 

utanför konst- och kulturområdet. Vad som har nämnts som delvis 

hinder eller problem är att det som regel skett i tillfälliga projekt. Våra 

förslag inom detta område handlar dels om möjliga modeller för 

samverkan för att skapa en struktur och kontinuitet. Exempelvis för olika 

typer av program i konsthallen och hur samverkan kan bidra till 

konsthallens utbud kring möjligheter för besökares, framför allt barn och 

ungas, egna skapande. Våra förslag berör därför två modeller för 

samverkan och ett förslag om att slå ihop delar av den pedagogiska 

verksamheten med Stenkrossen. 

2.1 Instifta ett programråd 

Förslagets innehåll 

Förslaget innebär att formalisera samverkan kring bland annat publika 

evenemang genom ett samverkansråd där nyckelaktörer ingår. 
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Nyckelaktörer bör framför allt vara Lunds universitet inklusive Lunds 

tekniska högskola och Malmö konsthögskola. Inspiration för förslaget 

kan hämtas ifrån Århus konsthall som har ett tydligt samarbete med 

universitetet, inklusive en forskartjänst som utgår ifrån konsthallens 

arbete.  

Publika föreläsningar arrangeras redan idag i konsthallen. Syftet med 

rådet är att skapa ett tydligare återkommande koncept med 

föreläsningar/debatter/samtal som ökar en förutsägbarhet om vad som 

händer på konsthallen för en publik. Utgångspunkten för konceptet är 

aktuella utställningar på konsthallen. En jämförelse kan göras 

med ”Debatt i Lund”62 som Lunds universitet arrangerar regelbundet två 

gånger per termin. 

Utöver publika evenemang skulle samverkansrådet verka för att engagera 

konsthallen i kurser vid universitetet. På längre sikt skulle ett samarbete 

kunna leda till samarbeten kring konstnärlig forskning. Konsthögskolan i 

Malmö är i framkant i Sverige och var första institutionen i Sverige som 

examinerade doktorer i fri konst 2006. 

Förväntade effekter 

Under utredningens gång genomfördes en föreläsning med sociologen 

Roland Paulsen i anslutning till utställningen ”Vårt arbete”. 

Föreläsningen var fullsatt och det genomfördes även en extrainsatt 

föreläsning veckan därpå. Det visar på den stora potential Lunds 

konsthall har att engagera en stor publik vid denna typ av evenemang och 

hur en utställning kan få draghjälp. 

Ett mer formaliserat och kontinuerligt typ av program, med ett koncept, 

skulle potentiellt göra det lättare för en publik att hitta till programmet.63 

För den som är ovan att gå på konstutställningar skulle det potentiellt 

vara ”lättare” att gå på en föreläsning och därigenom upptäcka 

konstutställningen. 

Ett programråd har även potential att effektivisera processen att bjuda in, 

arrangera och marknadsföra programmet och därmed fördela resurserna 

mellan fler aktörer än att konsthallen skulle göra hela arbetet själv.  

                                                             
62

 www.lu.se/forskning/mot-vara-forskare/debatt-i-lund  

63
 I intervjuer har nämnts att det framför allt är de som redan besöker konsthallen som nås av 

marknadsföringen av föreläsningsprogrammet. Det finns dock inte någon besöksstatistik som kan 

bekräfta eller dementera detta påstående. Vid Roland Paulsen-föreläsningen var det dock en stor 

majoritet som inte besökt den aktuella utställningen innan föreläsningen. Paulsen har de senaste åren 

förekommit mycket i media och är i sig en känd person bland en relativt bred allmänhet och når därmed 

ut i sina kanaler. Mindre kända forskare/föreläsare kommer inte locka lika stor publik själva. 

http://www.lu.se/forskning/mot-vara-forskare/debatt-i-lund
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Figur 13: Fullsatt vid föreläsning av sociologen Roland Paulsen i samband med 

utställningen "Vårt arbete" försommaren 2016. 

 

Genomförande 

Även om vi ser att detta förslag har potential att innebära 

effektiviseringar på längre sikt vad gäller programläggning kommer det 

inledningsvis kräva ökade resurser innan en mer formell struktur för ett 

samverkansråd är på plats. 

Samverkan kring ett råd kräver engagemang från flera parter och är inget 

som kan genomföras på egen hand. I intervjuer har det dock funnits en 

positiv inställning till någon form av mer formaliserat samarbete från 

universitetets sida så vi bedömer möjligheterna för detta att vara goda. 

2.2 Samverkansmetod med kulturaktörer 

Förslagets innehåll 

Förslaget innebär att, på liknande sätt som vid Umeå konsthall, öppna 

upp för professionella kulturaktörer att komma med förslag om olika 

typer av projekt där konsthallen blir medproducent. Umeå är ett 

intressant exempel för hur de arbetar med att komplettera sitt 

utställningsprogram med tillfälliga samarbeten. 

Detta förslag kopplar även till den strategiska diskussionen kring hur 

lokalt verksamheten ska arbeta. Umeå konsthall har exempelvis ett tydligt 

uppdrag att skapa förutsättningar för yrkesverksamma konstnärer att 

verka i kommunen. 
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Vid denna typ av förslag är det av stor vikt att det är konsthallen som är 

ansvarig för urval av ansökningar. Detta för att säkerställa att denna typ 

av projekt ligger i linje med konsthallens övriga verksamhet. 

Förväntade effekter 

Syftet med modellen och dess potentiella effekter är att öka antalet 

aktiviteter i konsthallen och att erbjuda det professionella kulturlivet i 

Lund tillgång till en etablerad arena.  

Att samverka med kulturaktörer skulle även på detta sätt potentiellt 

kunna skapa en utökad finansiering då andra kulturaktörer skulle kunna 

ha möjlighet att söka vissa typer av stöd som en kommunal verksamhet 

inte har tillgång till att söka direkt.  

Genomförande 

Att administrera denna funktion kräver resurser. Allt från att gå igenom 

ansökningar till att verka som medproducent. Det skulle troligtvis även 

krävas resurser i form av avsatt utrymme av delar av konsthallen om 

denna typ av aktiviteter ska kunna ske parallellt med det ordinarie 

utställningsprogrammet. 

Inledningsvis krävs även resurser för att utveckla och utforma hur 

metoden skulle kunna se ut. Det kräver troligtvis en viss omorganisering 

av hur kommunens projektstöd fördelas. 

Det finns en risk att denna typ av förslag skulle uppfattas sänka 

konsthallens höga kvalitet och minska konsthallens legitimitet i 

konstvärlden. Det är därför viktigt att kvalitetskraven är detsamma som 

vid konsthallens ordinarie program. 

En ytterligare risk är att det fria kulturlivet skulle kunna uppfatta det som 

att det blir en ökad styrning av projektstödet om en del av dess budget är 

allokerad till konsthallen som arena. 

2.3 Formalisera samverkan med Stenkrossen 

Förslagets innehåll 

Lunds konsthall och Stenkrossen har vid flera tillfällen tidigare samverkat 

kring olika typer av projekt. Förslaget innebär att skapa ett mer formellt 

samarbete där konsthallens pedagogiska skaparverksamhet, riktad mot 

framför allt barn och unga, förläggs till Stenkrossen. 

Ett mer formaliserat samarbete bör även omfatta utnyttjande av 

verkstadsytor på Stenkrossen inför och i samband med utställningar. 
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Förväntade effekter 

Stenkrossens tvärsektoriella inriktning innebär en möjlighet för Lunds 

konsthall att nå fler och nya målgrupper. För Stenkrossens verksamhet 

skulle de potentiella effekterna bli en ökad tillgång till konstpedagoger. 

En mer formaliserad samverkan ger även Lunds konsthall tillgång till 

verkstadsyta som kan utnyttjas i samband med utställningar. Redan idag 

utnyttjas denna möjlighet men ett närmre samarbete skulle kunna skapa 

bättre förutsättningar för en långsiktig planering och utöka vad som är 

möjligt att göra inom konsthallens verksamhet. 

Potentiellt skulle en mer formaliserad samverkan innebära en 

effektivisering av konsthallens och Stenkrossens verksamhet då lokalen 

kan samutnyttjas i högre utsträckning. 

Genomförande 

Ett mer formaliserat samarbete kräver också resurser i tid. 

Verksamheterna bedömer att det krävs åtminstone cirka en halvtidstjänst 

för att samverkan ska fungera väl.  

Stenkrossens framtid är osäker och verksamheten sitter på ett 

rivningskontrakt som sträcker sig till och med helåret 2017. Vad som 

händer därefter är idag oklart. Det kan därför vara intressant att testa en 

säsong med dedikerade resurser64 för en tydligare samverkan för att 

undersöka utförligare var de största behoven finns och vilka 

effektivitetsvinsterna med en närmre samverkan kan ge. 

2.4 EU-projekt 

Förslagets innehåll 

Förslaget innebär att konsthallen söker medel från EU för att genomföra 

specifika projekt. Det finns möjligheter att söka medel från bland annat 

EU:s kulturprogram ”Kreativa Europa” eller de regionala 

strukturfonderna. 

Förväntade effekter 

De potentiella effekterna är möjligheten att utöka verksamheten. Då EU-

projekt som regel alltid görs i samverkan med flera olika aktörer, inte 

sällan internationellt, har EU-projekt som metod en potential att skapa 

en utökad samverkan och internationell uppmärksamhet. 

 

 

                                                             
64

 Genom utökade personalresurser eller omprioritering av befintlig pedagogisk verksamhet. 
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Genomförande 

Att genomföra ansökningar för EU-medel är en omfattande process och 

kräver kunskap om hur man skriver en ansökan. Vidare kräver även EU-

projekt som regel en motfinansiering på i genomsnitt 30-50 %. Det vill 

säga att den som söker medel behöver hitta annan finansiering för att 

kunna ta del av EU-medlen, medel som inte heller kan tas från ordinarie 

verksamhet. 

2.5 Hyra ut lokalen 

Förslagets innehåll 

Förslaget innebär att hyra ut lokalen till olika sammanhang. Exempelvis i 

samband med akademiska konferenser, där en del av 

konferensprogrammet kan förläggas i konsthallen. 

Kalmar konstmuseum erbjuder även möjligheten att ha barnkalas i 

museet. Erbjudandet består av någon timmes workshoppar med en 

konstpedagog och fika för barnen. Denna typ av verksamhet bör dock 

antagligen snarare ses utifrån ett breddat sätt att nå ut med 

verksamheten till barn än att generera intäkter till övrig verksamhet. Det 

vill säga att det möjliggör att utöka verksamheten till självkostnadspris 

snarare än att generera intäkter för att producera fler utställningar. 

Ett annat exempel som förekommit i intervjuer är att hyra ut lokalen för 

nattklubbar, förslagsvis mellan utställningar. Det görs exempelvis av 

konsthallen Färgfabriken65 i Stockholm. 

Förväntade effekter 

Syftet med förslaget är i första hand att utveckla konsthallen som 

mötesplats och bli en tydligare arena i bredare sammanhang än idag. 

Förslaget har vidare potential att ge vissa intäkter till övrig verksamhet 

men kanske i huvudsak skapa en självfinansiering av insatser för att nå 

fler besökare. 

Genomförande 

Det krävs resurser att bygga upp en struktur som kan hantera bokningar 

och uthyrning av verksamheten, åtminstone som ett mer kontinuerligt 

erbjudande. Beroende på hur stor del av ytan den aktuella utställningen 

tar i anspråk kommer det vara olika svårt att hyra ut delar av lokalen. 

Uthyrning kan heller inte krocka med konsthallens öppettider, vilket 

delvis begränsar möjligheterna. 

                                                             
65

 www.fargfabriken.se/sv/aktuellt/item/1038-klubbar-konserter  

http://www.fargfabriken.se/sv/aktuellt/item/1038-klubbar-konserter
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Om samarbetet med Restaurang Ved utvecklas positivt skulle 

erbjudandet att hyra ut lokalen kunna stärkas ytterligare. 

3. Marknadsföring och kommunikation 

Förslagen om marknadsföring och kommunikation handlar dels om att 

tydliggöra vad konsthallen kan erbjuda och att paketera detta. Dels 

handlar det om hur kommunen kan utveckla marknadsföringen av 

kulturella händelser i staden, vilket gäller besöksstrategin i stort. 

3.1 Tydliggör konsthallens historia av att vara i framkant  

Förslagets innehåll 

Lunds konsthall har en tydlig linje av att visa samtidskonst där fokus 

ligger i huvudsak på att uppmärksamma de som kan komma att bli 

framtidens stora konstnärer, snarare än att visa redan stora och 

etablerade namn även om det förekommer ibland. Genom de snart sextio 

år som Lunds konsthall har funnits har konsthallen visat många 

konstnärskap som senare blivit kända för en bredare allmänhet. 

Exempelvis visade Lunds konsthall verk av Ernst Billgren redan 1983. 

I konsthallens kommunikation förekommer denna historia inte i någon 

större utsträckning, åtminstone explicit. Idag är det bara de riktigt insatta 

i konstvärlden generellt och samtidskonsten i synnerhet som är medvetna 

om konstnärskap som visats på Lunds konsthall och som sedan utvecklats 

och plockas upp av de riktigt stora institutionerna.  

Förslaget innebär att tydliggöra denna historia som konsthallen har. Det 

handlar om att mer aktivt arbeta med denna berättelse, och låta den 

genomsyra kommunikationen. Syftet ska vara att bidra till en känsla av 

stolthet för konsthallen och att påvisa att chanserna är stora att också den 

nuvarande utställningen rymmer morgondagens stjärnor. 

Förväntade effekter 

Det finns en stor potential och värde i att bli tydligare i kommunikationen 

om att Lunds konsthall erbjuder besökare möjligheten att vara bland de 

första att få se nya potentiella stora konstnärskap. Det skulle tydliggöra 

konsthallens inriktning och dess syfte med verksamheten. 

En potentiell effekt skulle även kunna vara en ökad förståelse för 

konsthallens inriktning. En ökad förståelse bland lundaborna skulle även 

kunna innebära en ökad stolthet och stärkt legitimitet för verksamhetens 

inriktning.  
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Det skulle också visa hur konsthallen är en viktig del i Lunds kommuns 

övergripande strategi av att ha ”en tradition av innovation”66. Det vill säga 

att tydliggöra hur konsthallens verksamhet har en koppling till 

kommunens övergripande strategier som vi skissade upp i Figur 12. I 

denna anda blir det tydligt att hur konsthallens inriktning av att visa 

samtidskonst i framkant stämmer väl överens med hur kommunen som 

helhet arbetar med sin kommunikation. 

Genomförande 

Exakt hur konsthallens historia skulle kunna tydliggöras och bli en 

tydligare del av verksamhetens kommunikation är upp till konsthallens 

personal att genomföra, eventuellt med extern hjälp. Det gäller alltifrån 

texter på hemsidan till information i konsthallen, hur utställningar 

presenteras etcetera. 67 

3.2 Utveckla ett erbjudande riktat mot kunskapsturism 

Förslagets innehåll 

Visit Lund satsar på kunskapsturism och har som vision att Lund ska 

vara ”en attraktiv stad känd för sin kunskapsturism och sina 

världsledande kunskapsmöten.” Förslaget innebär att skapa ett tydligare 

erbjudande riktat mot denna målgrupp. Hur detta erbjudande kan se ut 

behöver konsthallen arbeta fram i samverkan med Visit Lund. Detta 

förslag är ett ytterligare exempel på hur konsthallens verksamhet kan 

haka i andra kommunala verksamheters arbete och Lunds kommuns 

övergripande strategier. 

I en intervju i Sydsvenskan beskriver en turismutvecklare på Lunds 

kommun aktiviteter inom kunskapsturism på följande sätt, ”det satsas 

mer på kunskapsturism där man erbjuder workshoppar, experiment och 

guidade turer i staden”68. Det är aktiviteter som ligger väl i linje med 

Lunds konsthalls verksamhet idag. 

Förväntade effekter 

De potentiella effekterna av ett tydligare erbjudande är möjligheten att 

synas i fler sammanhang och nå en ny typ av målgrupp. Ett tydligare 

erbjudande underlättar även för Visit Lund och andra aktörer inom 

                                                             
66

 Det pågår ett utvecklingsarbete av Lunds varumärke som leds av näringslivsdirektören XX. Han talar 

hellre om Lunds ”tradition av innovation” än Lund som plats där ”tradition möter innovation” för att 

tydliggöra Lunds historia av att ligga i framkant. 

67
 Kalmar konstumuseum har exempelvis slogan ”Du såg det först här” för att trycka på denna aspekt av 

vad som visas på museet. Det genomsyrar dock inte museets kommunikation och är inte en lika tydlig 

del i dess profil som det är för Lunds konsthall. 

68
 www.sydsvenskan.se/2016-02-10/turismen-okade-i-lunds-kommun-under-2015 

http://www.sydsvenskan.se/2016-02-10/turismen-okade-i-lunds-kommun-under-2015
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besöksnäringen att marknadsföra hela eller delar konsthallens 

verksamhet. 

Genomförande 

I huvudsak handlar det inte om att skapa nya aktiviteter utan om att 

paketera ett erbjudande för att nå nya målgrupper och kunna synas i fler 

sammanhang. Det hänger således mer ihop med förslag 3.4 om utveckla 

en webbplatsen och aktivitet 3.3 om samverkan med turistbyrån. 

3.3 Särskilda visningar för kommunala verksamheter 

Förslagets innehåll 

Håll en introduktionsföreläsning vid varje ny utställning för de anställda 

på turistbyrån och eventuellt övriga relevanta kommunala tjänstemän 

som möter turister. 

Förväntade effekter 

Syftet med att aktivt visa upp och både informera och ”utbilda” 

kommunens marknadsförare är att dessa personer i sin tur ska berätta 

om konsthallens verksamhet mot turister. 

Genomförande 

Det krävs ett intresse och att tid finns för turistbyråns, och annan, 

personal att delta. 

3.4 Kompletterad information på webbsidan 

Förslagets innehåll 

Förslaget innebär att tydliggöra några ingångar till information för 

besökare till hemsidan. Exempelvis kan det handla om ett tydligare 

kalendarium, paketering av information för olika målgrupper och 

information hur ett besök kan kompletteras med fler upplevelser i Lund.  

Förväntade effekter 

Denna åtgärd hänger nära ihop med 2.1 och 2.2, det vill säga vilken profil 

som lyfts fram – varför är konsthallen intressant för ett besök? Tydligare 

information och ”budskap” om vad som händer på konsthallen skulle 

kunna inspirera till fler besök, såväl av kommunens invånare som av 

besökare utifrån.  

Genomförande 

En ombyggnad av hemsidan är en del av det kontinuerliga 

kommunikationsarbetet.  
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4. Restaurang och shop 

För restaurangmöjligheter finns det idag en naturlig partner i Restaurang 

Ved som ligger i anslutning som det idag sker ett mycket begränsat utbyte 

med. Ett alternativ förslag är att komplettera Lunds konsthall med någon 

form av kafé. 

4.1 Ställa krav på Restaurang Ved om samverkan med konsthallen 

Förslagets innehåll 

Exemplen är många på vad betydelsen av kombinationen 

kulturupplevelse och mat har för att locka besökare till 

kulturverksamheter och skapa en bred dörr in till smalare verksamheter. 

Inte minst i de exempel vi sett närmre på i omvärldsanalysen, där det 

antingen finns en restaurang direkt kopplat till konsthallen, Århus och 

Malmö, eller som i Umeås fall där konsthallen befinner sig i ett 

sammanhang, genom sin lokalisering i Väven, där en restaurang även 

finns som en del i upplevelsen. 

Lokalen som Restaurang Ved huserar i anslutning till konsthallen 

tillhörde tidigare konsthallen och utgjorde bland annat rum för förvaring. 

Lokalen är således även den en del av Sparbankens donation och ägs och 

förvaltas av Lunds kommun. 

I de särskilda bestämmelserna i hyreskontraktet för Restaurang Ved69 är 

det tydligt att restaurangen och konsthallen förväntas ha ett utbyte. I 

kontraktet står det att ”Målsättningen med Restaurang La Piazza är att 

göra Lunds konsthall mer attraktiv genom att kunna erbjuda besökare till 

Lund och dess konsthall möjlighet att i samband med utställningar kunna 

äta en måltid, dricka ett glas öl eller ta en kopp kaffe. Restaurang La 

Piazza ska präglas av närheten till konsthallen och dess 

utställningsverksamhet.” 

Vidare står det även i de särskilda bestämmelserna att ”Dörr mellan 

konsthallen och Restaurang La Piazza ska hållas öppen under 

gemensamma öppettider för gäster till Restaurang La Piazza” och att 

restaurangen ska samarbeta med konsthallen kring programverksamhet, 

däribland vernissagefester.70 

Idag kan vi dock konstatera, utan att gå in på orsaker, att det i stort sett 

inte förekommer något utbyte mellan Restaurang Ved och konsthallen 

och har inte gjort så sedan åtminstone nuvarande restauratör haft 

kontraktet. Dörren mellan lokalerna är stängd och något samarbete kring 

                                                             
69

 I kontraktet benämnt Restaurang La Piazza. 

70
 Se bilaga 3 för en kopia av hyreskontraktets särskilda bestämmelser. 



 

63 

 

 

arrangemang sker inte. Restaurangen präglas inte på något sätt av 

närheten till konsthallen. 

Vårt förslag innebär att kommunen tar initiativ till att för det första ser 

över nulägessituationen i förhållande till befintliga avtal med hyresgäster, 

och för det att andra – om inte avtalet ändras – ser till att samarbete 

skapas mellan verksamheterna, exempelvis genom att Lundafastigheter 

kallar båda parter till ett möte för att skapa en konstruktiv dialog mellan 

verksamheterna. 

Om en sådan dialog inte leder till att de krav på samverkan uppfylls som 

de särskilda bestämmelserna i hyreskontraktet ställer på restaurangen 

bör kommunen se över om det är skäl för uppsägning, eller om kontraktet 

bör skrivas om där dessa bestämmelser inte längre ingår.  

Förväntade effekter 

Vid ett välfungerande samarbete mellan konsthallen och restaurangen 

skulle konsthallen kunna erbjuda en mer attraktiv helhetsupplevelse för 

besökare. Det skulle även kunna leda till fler spontanbesök genom att 

locka in människor i konsthallen då den öppna dörren mellan 

verksamheterna gör det enkelt att se en utställning innan eller efter en 

måltid.  

En fungerande samverkan skulle därmed göra konsthallen till en 

tydligare mötesplats. Se även förslag 2.5 kring möjligheter för 

konsthallens erbjudande mot externa aktörer kan utvecklas om ett 

samarbete med restaurangen finns. 

Genomförande 

Det är viktigt att påpeka att det inte är konsthallen själv som kan diktera 

villkoren för att genomföra detta förslag. Utan de är beroende av både 

restaurangen och fastighetsvärden. Det ligger alltså i kommunens händer 

att se till att verksamheterna följer de krav som ställs på dem. 

4.2 Bygg en ny entré/kafé 

Förslagets innehåll 

Förslaget innebär att bygga ut Lunds konsthalls mot Mårtenstorget med 

en entré- och kafédel. Detta hänger ihop med åtgärder kring den fysiska 

miljön i anslutning till konsthallens entré som nästa avsnitt med förslag 

fokuserar på. Inspiration kan hämtas från konstinstitutionen Kunst-

Werke i Berlin där de lät konstnären Dan Graham designa en tillbyggnad 

som är både ett konstverk och ett kafé, Kafé Bravo. Även Moderna Muséet 
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filial i Malmö är ett exempel på lyckad tillbyggnad som bland annat 

innehåller ett kafé för museet och synliggör museet i stadsmiljön.71  

 

 

Figur 14: ”Café Bravo”, Dan Grahams konstverk med funktion som kafé i Kunst-Werke i 

Berlin. 

 

Förväntade effekter 

En tillbyggnad skapar kafémöjligheter i anslutning till konsthallen. En 

utbyggnad skulle även ha potential att skapa en tydlighet att byggnaden 

innehåller en konsthall. Vi återkommer till en fördjupad diskussion om 

den fysiska miljön i nästa avsnitt. 

Väl utfört skulle en tillbyggnad kunna skapa ett intressant tillägg till 

Anshelms arkitektur. Det skulle potentiellt skapa uppmärksamhet och ett 

förnyat intresse för konsthallen. En sådan tillbyggnad bör dock i sådant 

fall snarare ses som en del av en större stadsutvecklingsdiskussion kring 

Lunds stadskärna än att lösa problemet med en avsaknad av kafé i 

konsthallen. 

 

                                                             
71

 www.malmo.se/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/Malmos-stadsmiljo/Arkitekturguide-till-

Malmo/Alla-byggnader/Moderna-Museet.html  

http://www.malmo.se/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/Malmos-stadsmiljo/Arkitekturguide-till-Malmo/Alla-byggnader/Moderna-Museet.html
http://www.malmo.se/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/Malmos-stadsmiljo/Arkitekturguide-till-Malmo/Alla-byggnader/Moderna-Museet.html
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Genomförande 

En utbyggnad innebär en omfattande kostnad. Att skapa ett samarbete 

med den befintliga restaurangen är ett mer naturligt steg att gå om 

huvudsyftet är att kunna erbjuda en restaurang/kaféverksamhet i 

anslutning till konsthallen. En tillbyggnad bör i så fall snarare göras 

utifrån att det finns ett stort värde i att tydliggöra konsthallens entré och 

en större stadsutveckling i Lunds stadskärna. Se nästa avsnitt för en 

fördjupad diskussion kring den fysiska miljön. 

4.3 Använd innergården som sommarkafé 

Förslagets innehåll 

Förslaget innebär att använda innergården sommartid som kafé.  

Förväntade effekter 

Bidrar till att utveckla konsthallen som mötesplats och erbjuda en större 

helhetsupplevelse för besökarna. Effekterna är dock inte lika stora som 

vid ett utvecklat samarbete med Restaurang Ved eller en permanent 

tillbyggnad. 

Genomförande 

Fläktsystemet på innergården bullrar mycket i dagsläget vilket innebär att 

miljön inte är särskilt trevlig att vistas i. Troligtvis skulle detta behöva 

åtgärdas för att kunna göra om innergården till ett innerkafé. Idag 

används innergården vid vissa utställningar, vilket ett sommarkafé i så 

fall skulle begränsa. 

4.4 Inför en shop i konsthallen 

Förslagets innehåll 

Lunds konsthall har tidigare haft en mindre bokhandel där de framför allt 

sålde konstböcker. Vi ser framför oss tre alternativ för hur en shop skulle 

kunna inrättas i konsthallen. 

Det första alternativet är att ha en liknande mindre bokhandel med 

konstböcker och eventuellt även Lundalitteratur samt affischer kopplade 

till aktuella och tidigare utställningar, likt Malmö och Århus konsthallar. 

Det andra alternativet innebär att ha en större och mer utvecklad shop 

som utöver konstböcker även säljer exempelvis designföremål och 

presentartiklar. Detta förslag är mer likt Moderna museet Stockholm eller 

Louisiana i Danmark. 

Ett tredje alternativ kan vara att inleda ett samarbete med Krognoshusets 

bokhandel och låta deras bokhandel få en plats i konsthallen. Exakt hur 
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samarbetet skulle se ut behöver i så fall parterna komma överens om. 

Inspiration kan hämtas från Århus konsthall vars bokhandel drivs i 

samarbete med ett förlag. 

Förväntade effekter 

En shop som säljer exempelvis konstböcker och affischer, likt alternativ 

ett och alternativ tre, från en utställning kan bidra till att skapa en utökad 

och mer intressant helhetsupplevelse för konsthallens besökare. 

Införandet av en shop med denna inriktning kommer dock troligtvis inte 

att leda till att fler eller nya grupper av besökare väljer att besöka 

konsthallen om inte något ytterligare programverksamhet även kan 

kopplas till bokhandeln, exempelvis genom författarträffar. Risken finns 

att införandet skulle ta personalresurser i anspråk som utnyttjas bättre 

med andra arbetsuppgifter. 

Andra vägen att gå är att ha en större shop som säljer bland annat design- 

och presentföremål likt större museishoppar där de ekonomiska 

intäkterna från shopen skulle generera resurser till övrig verksamhet. 

Denna typ av shop skulle potentiellt vara ett besöksmål i sig och kunna 

generera nya besökare till konsthallen. 

Oavsett förslag bör det inte införas i syfte att skapa en vinstmaskin för 

konsthallen utan syftet bör vara att bidra till att utveckla konsthallen som 

mötesplats. 

Genomförande 

Innan öppnandet av en egen shop behöver en djupare ekonomisk analys 

av förutsättningarna genomföras. Det bör även utredas att en eventuell 

bokhandel inte riskerar att konkurrera ut existerande bokhandlare i 

området. 

Om syftet med en butik i första hand är att få fler spontanbesök till 

konsthallen är en mer utvecklad shop antagligen att föredra. Det finns 

däremot inte några garantier för att en sådan shop skulle gå runt. 

5. Fysiska miljön i anslutning till konsthallen 

Förslagen inom detta område handlar i huvudsak om att arbeta med den 

fysiska miljön i anslutning till byggnaden för att tydliggöra att 

konsthallen ligger där och göra den mer tillgänglig. 
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5.1 Tydliggör och tillgängliggör entréområdet 

Förslagets innehåll 

Klas Anshelms byggnad från 1957 är en unik modernistisk byggnad med 

ett arkitektoniskt värde. Samtidigt ger den kompakta tegelfasaden 

konsthallen ett svårtillgängligt intryck.  En intervjuperson beskriver 

byggnadens entré som ”auktoritär”, en annan som ”osynlig” med 

hänvisning till att besökare faktiskt har svårt att hitta ingången. 

Förslaget innebär att arbeta med den närliggande fysiska miljön mot 

Mårtenstorget för att synliggöra konsthallen över huvud taget och göra 

entrén mer välkomnande. 

Förslaget innebära både små och stora insatser. I kategorin mindre 

insatser är att ta fram en ny skylt som visar öppettiderna på dörren. 

Dagens skylt är svår att se från bara ett par meters avstånd och 

informationen om öppettiderna är svårtolkad. 

 

Figur 15: Plakett som visar konsthallens öppettider. 

 

En ytterligare outnyttjad resurs i entréområdet är den bänk som sitter 

längs med konsthallens fasad. Det är en mycket populär viloplats i Lund, 

särskilt soliga dagar, men den saknar idag tydlig koppling till konsthallen. 

Denna koppling skulle exempelvis kunna stärkas genom inristade 

budskap (namn på konstnärer och utställningar), eller att den görs om 

tillfälligt på något sätt i samband med utställningar. Ett ytterligare 

alternativ är ersätta bänken med ett konstnärligt verk som även kan 

fungera som bänk. 

I kategorin större insatser kan det exempelvis handla om att arbeta med 

exempelvis markbeläggning i anslutning till konsthallen för att 
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uppmärksamma de som passerar att det är en konsthall. Det finns flera 

exempel med konstnärer som arbetar med att gör offentliga konstverk 

som utgör markbeläggning. 

Förväntade effekter 

Syftet är att göra det tydligare för Lundabor och tillfälliga besökare som 

passerar att det är en konsthall som finns i byggnaden. Därmed är den 

förväntade effekten att fler också går in i byggnaden. 

Genomförande 

Vid genomförandet av denna typ av insatser är det viktigt att konsthallen 

är involverad i processen med att ta fram vad som skulle förstärka 

konsthallens entré. Det har funnits exempel på omvandlingar av den 

fysiska miljön i anslutning till konsthallen där de lämnats utanför som 

varit mindre bra. Bland annat kring utsmyckning av fontänen i anslutning 

till konsthallens  entré. 

5.2 Låt konst ta plats på fasaden 

Förslagets innehåll 

Förslaget innebär att använda fasaden som yta för tillfälliga 

konstinstallationer. Syftet skulle utöver att skapa en yta för offentlig konst 

vara att synliggöra konsthallens byggnad, även från håll.  

Den affisch som idag finns på konsthallens fasad är väldigt diskret och 

kan vara svår att upptäcka. Särskilt om man skulle vilja väcka människors 

intresse från andra sidan Mårtenstorget. 

Förväntade effekter 

En potentiell effekt är en ökad synlighet för konsthallen som skulle kunna 

leda till fler spontanbesök. 

Genomförande 

Vid genomförandet gäller det att hitta en balans mellan syftet att 

synliggöra konsthallen som verksamhet och respekt för den 

arkitekturhistoria som konsthallens byggnad utgör. 

Det är viktigt att konsthallen är delaktig i processen  med urval av 

konstverk för denna typ av projekt för att det ska stämma överens med 

konsthallens övriga verksamhet. 
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Övriga kommentarer 

En ytterligare åtgärd som diskuterats under utredningens gång är 

huruvida kommunen bör införa ett tidsbestämt förordnande för ledare av 

förvaltningens verksamheter likt Lunds konsthall. Detta ligger utanför 

utredningens uppdrag men vi nämner det då det diskuterats i flera 

intervjuer.  

Förespråkare av förordnande menar att det skapar förutsättningar för en 

ökad variation i utställningarnas inriktning. Argumentet är att det i 

förlängningen skulle skapa ett bredare intresse för konsthallens 

verksamhet över tid. Argument mot ett förordnande är att det skulle 

kunna vara svårt att göra ett avtryck om uppdraget är för kort. Det skulle 

potentiellt kunna göra det svårt att göra riktigt bra rekryteringar i 

framtiden. 

Vi kan konstatera att det har beslutats att den kulturchef som kommer att 

tillsättas under hösten kommer att anställas enligt ett femårigt 

förordnande, med möjlighet till förlängning. Tidigare har kulturchefen 

haft en tillsvidaretjänst. När det någon gång i framtiden blir aktuellt med 

att en ny konsthallschef ska anställas är det upp till politiken om denna 

praxis ska bli generell för denna typ av ledande tjänster.   
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Avslutande diskussion 
Syftet med denna utredning har varit att komma med förslag kring hur 

Lunds konsthall kan utvecklas som mötesplats och bli en brobryggare 

mellan kultur och samhälle. Uppdraget har särskilt inneburit att studera 

hur konsthallen kan utveckla sin samverkan med olika typer av aktörer 

inom och utanför konsthallens väggar, möjligheter till kafé och/eller shop 

i konsthallen och hur den externa finansieringen kan stärkas.  

Uppdraget har genomförts genom samtal och intervjuer med ett flertal 

olika av intressenter till konsthallen, workshoppar, omvärldsanalys hur 

andra konsthallar arbetar för att nå fler och nya målgrupper, samt 

dokumentstudier. 

En utmaning i genomförandet i utredningen är att det är vissa processer 

som kommer ta vid som påverkar den framtida riktningen för 

kulturområdet i Lund. Det pågår en rekryteringsprocess av den person 

som ska efterträda kulturchefen och arbetet med att ta fram en ny 

kulturstrategi ska påbörjas vid årsskiftet. Vidare ska även renoveringen av 

Stadshallen utredas. Dessa pågående processer har inneburit en viss 

osäkerhet i den strategiska riktningen framåt för kulturpolitiken i Lund. 

Detta innebär att våra förslag möjligtvis skulle vara något skarpare givet 

att utredningen hade genomförts efter att dessa processer hade avslutats. 

Det vill säga att en viss osäkerhet innebär att förslagen kan dra åt något 

olika håll beroende på resultatet av de kommande strategiska 

diskussionerna och nyrekrytering. 

Med detta sagt vill vi lyfta fram fyra slutsatser. En första slutsats är att 

konsthallens verksamhetsuppdrag tolkas delvis olika av olika 

intressenter. Det gäller även mellan kultur- och fritidsförvaltningens 

tjänstemän och konsthallens medarbetare. Det handlar framför allt hur 

konsthallen lever upp till att ha en tillräcklig variation i sitt utbud och vad 

det innebär att vara en av de främsta konsthallarna i Sverige.  

Vi ser därför att det finns ett behov av att omformulera uppdraget så det 

blir tydligare och/eller att ta fram tydliga kriterier/indikatorer för hur 

verksamhetsuppdraget ska tolkas på ett sätt som främjar ömsesidig 

förståelse och fruktbar utveckling. Verksamhetsuppdraget uppdaterades 

senast 2012 med en medföljande plan för uppföljning. Någon uppföljning 

har dock hittills inte gjorts och därmed har inte kriterier som klargör 

uppdragets formuleringar tagits fram. 

En andra slutsats är att vi kan konstatera att konsthallen idag genomför 

många samarbeten med olika typer av aktörer. Vi ser dock att denna 

samverkan har potential att utvecklas och formaliseras för att stärka 

Lunds konsthall som mötesplats. Vi föreslår därför några metoder för 
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samverkan. En åtgärd är att inrätta ett programråd med representanter 

från Lunds universitet inklusive dess underliggande fakulteter 

Konsthögskolan i Malmö och Lunds tekniska högskola. Dess syfte på 

kortare sikt är att ta fram ett återkommande koncept för 

föreläsningar/debatter/diskussioner med utgångspunkt i konsthallens 

utställningar. På längre sikt är syftet att kunna samverka kring 

exempelvis forskartjänster och inslag i utbildningar. 

En tredje slutsats berör möjlig utveckling av konsthallens 

kommunikation. För det första handlar det om hur konsthallen kan 

använda sig av en berättelse om konsthallens historia av att visa 

morgondagens konstnärskap i kommunikationen. Att det blir tydligare 

för lundabor, politiker och besökare utifrån konsthallens inriktning av att 

vara i framkant och att besökare kommer få se morgondagens stjärnor. 

Det kan exempelvis göras genom att i kommunikationen lyfta fram 

konstnärskap som visats tidigt i konsthallen och som senare blivit kända 

för en bredare allmänhet. 

För det andra handlar utvecklingen av kommunikationen om paketering 

av det konsthallen kan erbjuda för olika målgrupper. Ett förslag är att 

haka i ett erbjudande kring kunskapsturism som Visit Lund lyfter fram 

som en särskilt viktig strategi för Lund. 

En fjärde slutsats berör möjligheterna för restaurang och kaféverksamhet 

i anslutning till konsthallen. Åtgärder kring detta område är troligtvis det 

som kan skapa de bästa förutsättningarna för att utveckla konsthallen 

som mötesplats. Detta då möjligheten att kombinera en kulturupplevelse 

med mat och dryck är en tydlig grund att bygga olika erbjudanden som 

vernissager, visningar och annan programverksamhet, attrahera mer 

spontanbesök och så vidare, vilket det finns många goda exempel på. 

I utredningen har vi kunnat konstatera att det idag i princip inte råder 

något utbyte mellan konsthallen och Restaurang Ved som ligger vägg i 

vägg med konsthallen. I restaurangens hyreskontrakt är det dock tydligt 

att de ska samarbeta och att målsättningen med restaurangen ska vara att 

göra konsthallen mer attraktiv. Då kommunen själv är fastighetsvärd för 

båda verksamheterna är möjligheterna goda att se till att denna 

samverkan kommer till stånd. Antingen genom att stödja en 

samverkansprocess och dialog mellan verksamheterna, eller alternativt 

göra en bedömning om restaurangen inte lever upp till kraven och om det 

är skäl nog och möjligt att hitta en annan restauratör. 

Avslutningsvis kan vi även nämna att en diskussion som kommit upp i 

flera intervjuer berör huruvida kommunen bör införa ett tidsbestämt 

förordnande för ledare av förvaltningens verksamheter likt Lunds 

konsthall. Vi anser att det ligger utanför den här utredningens uppdrag 

att komma med ett förslag kring detta. När det någon gång i framtiden 
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blir aktuellt med att en ny konsthallschef ska anställas kan tjänsten 

utformas på detta sätt om politiken förordar det, vilket vi kan konstatera 

att de har valt att göra när det gäller tillsättningen av den nya 

kulturchefen. 
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Bilaga 1 – Intervjupersoner 
Gerard af Malmborg, konsthallens vänner 

Patrick Amsellem, chef på Skissernas museum 

Peter Bergvall, ledamot i kultur- och fritidsnämnden (presidiet), Lunds 

kommun 

Kah Bee Chow, konstnär utbildad på Konsthögskolan i Malmö, har 

tidigare ställt ut på Lunds konsthall 

Anja Boman, konstsekreterare, Umeå kommun, ansvarig för 

verksamheten på Umeå konsthall 

Elzbieta Brunnberg, grundare och festivaldirektör, ArchFilmLund 

Martin Bryder, gallerist Martin Bryder Gallery 

Louise Burman, ledamot i kultur- och fritidsnämnden   

Mats Fastrup, tillförordnad enhetschef, Malmö konsthall 

Jacob Fabricius, konstnärlig ledare, Kunsthal Aarhus 

Joakim Friberg, ordförande kulturnämnden (presidiet), Lunds kommun 

Zoran Ilic, ägare Restaurang VED 

Max Liljefors, professor på Avdelningen för konsthistoria och visuella 

studier, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet 

Filip Mayer, PLX Temporär Konsthall 

Åsa Nacking, konsthallschef Lunds konsthall 

Per Persson, näringslivsdirektör Lunds kommun 

Rosa Rydahl, verksamhetsledare Stenkrossen 

Gertrud Sandqvist, rektor Konsthögskolan i Malmö 

Chris Schenlaer, kulturchef Lunds kommun 
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Bilaga 2 – Deltagare vid 
workshoppar 

Workshop 1 
Workshoppen ägde rum den 24 maj. Samtliga av konsthallens 

medarbetare bjöds in till workshoppen. 

Deltagare 

Alvida Andersson, lokalvårdare 

Olof Broström, tekniker 

Eva-Marie Fornell, administratör 

Ulrika Liljenström, projektsamordnare offentlig konst  

Paula Ludusan, pedagog 

Madeleine Malmsten, kommunikatör  

Åsa Nacking, konsthallschef 

Emil Nilsson, kurator pedagog 

Debora Voges, kurator projekt (+ Creative Plot) 

Workshop 2 

Workshoppen ägde rum den 31 maj i Lunds konsthall. En inbjudan till 

workshoppen skickades ut till samtliga kulturaktörer i Lunds kommun 

som erhåller verksamhetsbidrag. Till workshoppen bjöds även delar av 

konsthallens personal in. 

Deltagare 

Marianne Andersson, Kulturcentrum Skåne 

Stig Bertelsen, Lunds Rocknrollförening 

Anna Emgård-Olson, Kulturcentrum Skåne 

Niklas Hild, Lunds Rocknrollförening 

Margareta Larson, Teater Sagohuset  

Ulrika Liljenström, Lunds konsthall 
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Fredrik Jönsson, Mejeriet 

Madeleine Malmsten, Lunds konsthall  

Åsa Nacking, Lunds konsthall 

Emil Nilsson, Lunds konsthall 

Isac Nordgren, Konstföreningen Aura 

Sonia Svensson, Lunds Rocknrollförening 

Johan Suneson, Kulturcentrum Skåne 

Niklas Törnlund, Litteraturbaren 

Debora Voges, Lunds konsthall 

Barbro Westling, Konstföreningen Aura 

 

 

  



 

77 

 

 

Bilaga 3 – Särskilda bestämmelser i 
Restaurang Veds kontrakt 
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