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”ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER HANDLAR OM ATT 
UTVECKLA PLATSER DÄR MÄNNISKOR VILL LEVA, 
BO OCH ARBETA. OFFENTLIG KONST BIDRAR TILL 
SINNLIGA UPPLEVELSER OCH UTRYMME FÖR NYA 
PERSPEKTIV, SOM EN DEL I VÅRA LIVSMILJÖER.”

BILD OCH FORM KRONOBERG

MÅLET ÄR ATT DEN OFFENTLIGA 
KONSTEN SKA VARA ANGELÄGEN 
FÖR FLER I KRONOBERG OCH ATT 
KONSTEN SKA KOMMA NÄRMARE 
INVÅNARNA I LÄNET, SOM EN DEL I 
VÅRA LIVSMILJÖER. 
Därför har vi arbetat för att stärka strukturerna i 
arbetet med offentlig konst, stärka konstnärernas 
roll och tillgång till uppdrag samt stärka 
konstförmedlingen – publikens möte med 
konsten.

Denna rapport sammanfattar insatser och projekt 
som genomförts mellan 2018–2021 tillsammans 
med konstnärer i länet, Statens konstråd, 

FÖRORD 

Linnéuniversitetet, kommuner i länet och då 
särskilt: Ljungby kommun, Alvesta kommun, 
Lessebo kommun, Älmhults kommun samt 
samarbetsparternas inom civilsamhälle, näringsliv, 
skola och lokalbefolkning.

Åren har lärt oss mycket och idag finns ett 
större intresse och mer kunskap hos aktörer i 
fältet och i förvaltningar. Det har etablerats ett 
gemensamt tänkande kring Gestaltad livsmiljö. 
På sikt kan det också ta uttryck i en alternativ 
syn på stadsplaneringsprocesser och konstnärer, 
arkitekters och formgivares kunskaper. Med detta 
som grund fortsätter vi utvecklingen av våra 
livsmiljöer tillsammans, nationellt, regionalt och 
lokalt för att stärka den offentliga konsten.

Helen Hägglund
Bild och formutvecklare, Bild och Form Kronoberg

mars 2022

GEMENSAMT TÄNKANDE  
KRING GESTALTAD LIVSMILJÖ

3

INNEHÅLL
SPÄNST – TRÄNINGSPROGRAM FÖR OFFENTLIG KONST 4

KONSTNÄRLIGT ARBETE MED UTGÅNGSPUNKT I  
PLATSUTVECKLING 6
 HÄR & DÄR - KONSTNÄRER I HEMVIST 6

 HAGANÄSSKOLANS GRÖNA PROJEKT MED PETRA LINDHOLM 8

 RESIDENS I MARKARYD 9

 BYLIV: MELLAN TYSTNADEN AV JAN CARLEKLEV 9

 DOKUMENTATION  10

RESIDENS I STATIONSSAMHÄLLEN 11
 LJUNGBY KOMMUN 11

 LESSEBO KOMMUN 12

 ALVESTA KOMMUN 14

 DOKUMENTATION 15

VAD HAR VI LÄRT OSS? 16
 ATT ARBETA TILLSAMMANS 16

HUR GÅR VI VIDARE? 17 
 NÄTVERK OCH KUNSKAPSUPPBYGGNAD 17

 KONSTNÄRENS ROLL OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 17

 KOMMUNIKATION OCH KONSTFÖRMEDLING 17

 RESIDENS  18

 FORTSATT STRATEGISKT ARBETE 19



VAD HAR VI GJORT?
En utbildning och fem lärandeforum med 
föreläsningar, workshops och panelsamtal med 
totalt ca 200 deltagare arrangerades under 
2018–2020. Konstnärer, tjänstepersoner, politiker, 
pedagoger, studenter, verksamma inom civila 
samhället och vid länets konstarenor bjöds in för 
att gemensamt bygga kunskap och erfarenheter.

Parallellt med lärandeforum i Kronoberg deltog 
Bild och Form Kronoberg och kommuner i länet 
i det nationella projektet Kunskapsnav offentlig 
konst genom regionala och nationella träffar och 
konferenser för kunskapsbyggnad. Kommunerna 
arbetade med egna utvecklingsprojekt tillsammans 
med konstkonsulten Kristina Möster Nilsson från 
Statens konstråd.

METODUTVECKLING
Bild och Form Kronoberg riktade tre särskilda insatser för metodutveckling.

1. Konstpolicy och strategiarbete. Processtöd erbjöds samtliga kommuner i 
länet och användes av kommunerna med skiftade fokus. Frågor där Bild och 
Form Kronoberg gick in med stöd har rört sig om kunskapsuppbyggnad kring 
1%-regeln, processtöd för inventering 
av konstsamlingar, rådgivning kring 
konservators- och restaureringsfrågor, 
utveckling av konstprogram och jurystöd 
i byggnadsanknutna konstprojekt.

2. Aktivering och omprövning befintlig 
konst - samtida svar på historien. 
2018 genomförde Alvesta 
Utställningshall ett uppdrag att sprida 
kunskap om offentlig konst ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 

3. Konstnärligt arbete. I tre delprojekt 
utforskades metoder för konstnärligt 
arbete med utgångspunkt i 
platsutveckling.

SPÄNST – TRÄNINGSPROGRAM 
FÖR OFFENTLIG KONST
SPÄNST – TRÄNINGSPROGRAM FÖR OFFENTLIG KONST I KRONOBERG 
VAR EN KOMPETENSHÖJANDE SERIE SOM ANORDNADES I SAMVERKAN 
MED STATENS KONSTRÅD – KUNSKAPSNAV OFFENTLIG KONST 2018–
2020. AKTIVITETER OCH MATERIAL PRODUCERADES FÖR ATT ÄVEN 
MÖJLIGGÖRA METODSPRIDNING NATIONELLT.

SPÄNST- konst, plats publik 
- En lunchövning om den 

offentliga konsten i Kronoberg

Den offentliga konstens historia 
och du, - Vem får plats i konst-
historien och varför är det så? 

Offentlig konst för vem? Vem 
har tillgång till vad och hur? 

Utbildning: Intressentanalys och inkludering - 
Hur skapar jag förutsättningar för delaktighet 
och samskapande och tar vara på allas idéer 

och resurser? 

Konst i 
byggprocessen - vad 

utmanar dig? 
Offentlig konst över 

förvaltningar, 

VÄXJÖ 2018 ÄLMHULT, 2018 ALVESTA, 2018 VÄXJÖ, 2018 VÄXJÖ, 2019 HOVMANTORP, 2020

FOTO: ANNA NORDSTRÖM

FOTO: ANNA NORDSTRÖM
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HÄR & DÄR - KONSTNÄRER I 
HEMVIST VAR ETT PILOTPROJEKT 
SOM GENOMFÖRDES 2018 
DÄR METODUTVECKLING OCH 
KONSTHÄNDELSER TOG PLATS I 
SAMVERKAN MED LOKALA OCH 
REGIONALA AKTÖRER. 
Det var ett projekt som innehöll både tillfälliga 
publika verksamheter såväl som långsiktiga 
ambitioner. Publiken mötte det som ett konstverk, 
en turnerande utställning, som visats i Pjätteryd 
och Haganäsparken i Älmhults kommun och i 
Hagaparken i Alvesta kommun. Medverkande 

konstnärer var Markus Emilsson, Petra Lindholm 
och Jan Carleklev. Totalt upplevde 690 
personer verket som var en ljudpromenad med 
utgångspunkt i de tre platserna och där ljud, video 
och glaskonst möttes. 

Det övergripande syftet var att skapa ökad 
tillgänglighet och närhet till samtida konst och 
konsthantverk för länets invånare, såväl som att 
förbättra arbetssituationen för yrkesverksamma 
konstnärer i Kronoberg. Projektet handlade 
även om att utveckla en arbetsmodell som 
underlättar för lokala arrangörer att tillhandahålla 
konstupplevelser för kommuninvånarna.

Erfarenheterna från projektet har samlats i en 
publikation och en film.

KONSTNÄRLIGT ARBETE 
MED UTGÅNGSPUNKT I 
PLATSUTVECKLING

HÄR & DÄR - KONSTNÄRER I HEMVIST
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”VI FICK VARA MED 
OCH SKAPA ETT PROJEKT 
OCH EN UTSTÄLLNING 

MED FANTASTISKA 
KONSTNÄRER AV LOKAL 

OCH PROFESSIONELL 
BETYDELSE”

ALVESTA KOMMUN
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KONSTNÄREN PETRA LINDHOLM 
BJÖDS IN AV BILD OCH FORM 
KRONOBERG OCH ÄLMHULTS 
KOMMUN ATT I DIALOG MED 
HAGANÄSSKOLAN, ARBETA MED 
WORKSHOPS SOM INVOLVERAR 
BARN OCH UNGA FÖR ATT BIDRA 
TILL PLANERINGSUNDERLAGET 
INFÖR OMBYGGNAD AV 
HAGANÄSSKOLOMRÅDET. 
Syftet var att synliggöra 
barn och ungas behov 
och perspektiv i 
planeringsprocessen samt 
möjliggöra och stärka barn 
och ungas tillgång till 
konstrummet – att möta 
konst och att skapa själva. 
Uppdraget genomfördes 
med stöd av Statens 
konstråd.

Projektet bestod i sju 
konstnärsledda workshopar 
med två elevgrupper på Haganässkolans 
Introduktionsprogram. Frågorna som utforskades 

var: Vad är egentligen konst? Kan trädgårdar 
och växtlighet vara konst? Vilken betydelse har 
växtlighet och konst för den egna närmiljön, för 
att den ska vara trivsam och en plats där man vill 
vistas? 

Tyngdpunkten i projektet låg på praktiska 
moment. Eleverna utforskade färg och form, 
designade och byggde blomsterlådor och fyllde 
dem med växtlighet. Som ett resultat av elevernas 
arbete har skolan nu en lummig, attraktiv och 
personlig innergård, den så kallade Ljusgården, 
som smyckats med en mångfald av egendesignade 

blomsterlådor.

Med projektet fortsätter Älmhults 
kommun sitt strategiska arbete 
med att undersöka hur konstnärliga 
metoder kan tillvaratas i ett tidigt 
skede av planeringen för att skapa 
ett mer hållbart samhälle – socialt, 
ekologiskt och estetiskt.

Ambitionen är att vidareutveckla 
och långsiktigt befästa en slags 
”basarbetsmetod” och följa upp 
projektet med nya elevgrupper 
på Haganässkolan. Projektet 

dokumenterades i en film som berättar om hur 
projektet genomfördes och dess resultat. 

RESIDENS I MARKARYD
KONSTNÄREN JAMILA DROTT 
BJÖDS IN TILL RESIDENS I 
MARKARYDS KOMMUN. RESIDENSET 
VAR ETT SÄRSKILT STÖD TILL 
KONSTNÄRER MED ANLEDNING AV 
CORONAPANDEMIN. 
Residenset genomfördes i samverkan mellan Bild 
och Form Kronoberg och Konstnärscentrum Syd 
och var en möjlighet att fördjupa och utveckla 
konstnärlig praktik med utgångspunkt i lokal 
kontext i Markaryds kommun. 

Lokal historia, kulturarv och kulturmiljö, aktuella 
frågor och processer i kommunen, lokalsamhällen 

och näringsliv var möjligheter. I residenset 
genomfördes dialoger med Markaryds kommun, 
projektet Transporteffektivt Kronoberg och 
arbetsgruppen för Vetenskapshuset vid Nibe.

Det konstnärliga arbetet resulterade i ett 
dialogunderlag och förslag till platsspecifika 
konstnärliga gestaltningar av busskurer: En 
offentlig konstutställning med kollektivt 
resande och stora geografier som utgångspunkt. 
Dialogerna har också resulterat i att Gestaltad 
livsmiljö har lyfts upp på agendan och diskuterats 
samt att konstnärers kompetens som resurs i 
platsutveckling har aktualiserats. Samarbetet med 
Transporteffektivt Kronoberg fortsätter under 
2022.

HAGANÄSSKOLANS GRÖNA PROJEKT 
MED PETRA LINDHOLM

FOTO: PETRA LINDHOLM

UNDER HÖSTEN 2021 BESLUTADES 
ATT REGION KRONOBERG SKA 
ARBETA MED BYMÄSSA 2030 
I SYFTE ATT STÄRKA LÄNETS 
BOENDEATTRAKTIVITET. 
För att sätta ett konstnärligt perspektiv på 
livet i byn, synliggöra och illustrera värden, 

BYLIV: MELLAN TYSTNADEN AV JAN CARLEKLEV
motsättningar och gemensamheter, formuleras 
ett konstnärligt uppdrag till ljudkonstnären Jan 
Carleklev. 

Syftet med det konstnärliga uppdraget var 
utöver produktionen av ett verk som kunde visas 
digitalt, att visa på en konstnärlig gestaltnings 
funktion och möjlighet i ett processinriktat 
utvecklingsarbete med hållbar omställning 

”MELLAN TYSTNADEN” AV JAN CARLEKLEV. FOTO: JAN CARLEKLEV
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”DET HAR VERKLIGEN 
VARIT GLÄDJANDE 

ATT SE ELEVERNAS 
ENERGI OCH GODA 

SAMARBETE.”
KONSTNÄR PETRA LINDHOLM 
OCH BILDLÄRARE INGALILL 

NEWKUMET



och platsutveckling. Detta som ett led i att 
uppmärksamma byliv och utveckla anpassade 
format för kultur på mindre orter.

Jan Carleklev tog avstamp i tystanden som ofta 
nämns som en viktig skillnad mellan byn eller 
landsbygden och staden. I processen skapades 
förutsättningar för en rad möten med personer 
som på olika sätt är verksamma i landsbygden. 
I arbetet blev det uppenbart att det finns 
ljud bakom tystnaden och samtalen ger olika 
perspektiv på bylivet. Arbetet redovisades i en 
film, en digital publikation och foton. Verket ger 
perspektiv och underlag för samtal i det fortsatta 
utvecklingsarbetet med Bymässa 2030.

DOKUMENTATION 
Coronapandemin förändrade förutsättningarna för 
residensen som fick genomföras delvis på distans 
och med en ny tidshorisont. I uppföljningen 
konstaterade de inbjudna konstnärerna att det 
lågintensiva arbetssättet har berikat residensen 
och att relationer har kunnat byggas över tid. 
Residensen har inkluderat samarbeten med många 
olika kompetenser, vilket också har lyfts som en 
framgångsfaktor.

LJUNGBY KOMMUN
AMANDA CARDELL BJÖDS IN ATT 
SAMVERKA MED LJUNGBY KOMMUN. 
AMANDA ÄR FÖDD I LJUNGBY, 
SKIFTERYD, TORPA. HON RESTE SOM 
BARN IN TILL LJUNGBY TORG MED 
SIN FAR, FÖR ATT SÄLJA GÅRDENS 
GRÖNSAKER DÄR. 
Amanda är idag baserad i Stockholm, utbildad 
på konsthögskolor i Norge, Sverige och Belgien. 
Hon arbetar med självorganiserade projekt, 
gestaltningsuppdrag och utställningar, ofta med 
en platsrelaterad praktik där interaktion har 
en meningsbärande funktion. Arbetet gestaltas 
i flertal material och uttryck, såsom rumsliga 
skulpturala verk i textil, keramik, foto och 
installation. 

I det konstnärliga arbetet i Ljungby undersökte 
Amanda Cardell först Godsmagasinet och 
möjligheterna till ett samskapande verk med 

”I ARBETET BLEV 
DET UPPENBART 

ATT DET FINNS LJUD 
BAKOM TYSTNADEN OCH 

SAMTALEN GER OLIKA 
PERSPEKTIV PÅ BYLIVET. 

I FÄLTINSPELNINGAR 
TRÄDER NYA RÖSTER OCH 

LJUD FRAM.”
JAN CARLEKLEV

RESIDENS I  
STATIONSSAMHÄLLEN

”OM KONST OCH 
KONSTNÄRLIGA 

PROCESSER FÅR TA PLATS 
FÅR MAN OCKSÅ ANDRA 

KVALITÉER SOM INTE GÅR 
ATT BOXA IN. DET ÄR BÅDE 

KUL OCH VIKTIGT.”
RESIDENSKONSTNÄR
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L Här & Där - Konstnärer i Hemvist

Publikation: Här & Där - Konstnärer i 
Hemvist

Haganässkolans gröna projekt – konstnärligt 
arbete av Petra Lindholm tillsammans med 
skolans elever i IV-programmet

Byliv: Mellan Tystnaden av Jan Carleklev 

Text: Konstnärligt perspektiv och växtlighet 
tar plats i utveckling av Haganässkolan - 
Konst i Kronoberg

Publikation: Byliv: Mellan Tystnaden av 
Jan Carleklev
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TIPS!
Håll in CTRL (eller CMD på 
Mac) när du klickar på en länk 
för att öppna den i nytt fönster.

RESIDENS I STATIONSSAMHÄLLEN PÅGICK I KRONOBERGS UNDER 2019–
2021. INBJUDNA KONSTNÄRER UTFORSKADE HUR KONST OCH KULTUR 
KAN VARA EN DEL I SAMHÄLLSUTVECKLINGEN I STATIONSORTERNA 
LJUNGBY, ALVESTA OCH LESSEBO. PÅ VILKET SÄTT 
KAN OLIKA MÄNNISKOR, I OLIKA ÅLDRAR, MED 
OLIKA BAKGRUND, VARA DELAKTIGA I VÅR 
OFFENTLIGA VISUELLA MILJÖ? 

https://youtu.be/WbP-CHSixag
https://konstikronoberg.se/wp-content/uploads/2022/03/har-dar-publikationwebb.pdf
https://konstikronoberg.se/wp-content/uploads/2022/03/har-dar-publikationwebb.pdf
https://youtu.be/9mg8xUL68s8
https://youtu.be/9mg8xUL68s8
https://youtu.be/9mg8xUL68s8
https://youtu.be/9mg8xUL68s8
https://youtu.be/2gDmdO53xQw
https://youtu.be/2gDmdO53xQw
https://konstikronoberg.se/konstnarligt-perspektiv-och-vaxtlighet-tar-plats-i-utveckling-av-haganasskolan/
https://konstikronoberg.se/konstnarligt-perspektiv-och-vaxtlighet-tar-plats-i-utveckling-av-haganasskolan/
https://konstikronoberg.se/konstnarligt-perspektiv-och-vaxtlighet-tar-plats-i-utveckling-av-haganasskolan/
https://konstikronoberg.se/wp-content/uploads/2022/03/mellan-tystnaden-jan-carleklev-2021.pdf
https://konstikronoberg.se/wp-content/uploads/2022/03/mellan-tystnaden-jan-carleklev-2021.pdf
https://konstikronoberg.se/wp-content/uploads/2022/03/har-dar-publikationwebb.pdf
https://youtu.be/WbP-CHSixag
https://konstikronoberg.se/wp-content/uploads/2022/03/mellan-tystnaden-jan-carleklev-2021.pdf
https://konstikronoberg.se/konstnarligt-perspektiv-och-vaxtlighet-tar-plats-i-utveckling-av-haganasskolan/


fokus på mänskliga möten, dialog, interaktion, 
civilsamhället.

Pandemin gjorde att arbetet skiftade fokus till 
en nära utemiljö kring stationsområdet – Lilla 
Torg. När konsten flyttade ut i det offentliga 
rummet under ”Ljungby Konststad” i oktober 
2020, fick invånare och besökare ta del av både 
aktiva, interaktiva och stilla verk genom flera olika 
konstuttryck. Temat var ”Närhet på distans” och 
till Konststad skapade Amanda Cardell ett tvådelat 
textilt verk som visades på Köpcenter Månens 
fasad vid Lilla torg.

Amanda fortsätter arbetet med plats och rörelse 

i staden med utgångspunkt i Kulturhuset 
Grand med start hösten 2021. Syftet är att 
ytterligare implementera konstnärliga processer 
i platsutveckling i samarbete mellan Ljungby 
kommun och Bild och Form Kronoberg. 
Målsättningen är att knyta ihop platsen med 
rörelser i staden, förstärka och synliggöra 
kulturhusets plats och binda ihop utomhus och 
inomhus tydligare med tillfälliga verk. 

Genom att undersöka vad som finns på platsen, 
processa det och koppla ihop det stora med det 
lilla visade Amanda att man med enkla medel kan 
förändra en stadsmiljö.

LESSEBO KOMMUN
KONSTNÄREN ZANDRA AHL ÄR 
UPPVÄXT I VÄXJÖ OCH NÄSSJÖ. 
ZANDRA ÄR UTBILDAD VID LINJEN 
FÖR GLAS OCH KERAMIK PÅ 
KONSTFACK I STOCKHOLM. HON VAR 
PROFESSOR I KERAMIK OCH GLAS 
DÄR 2009–2016 OCH REKTOR FÖR 
BECKMANS DESIGNHÖGSKOLA I 
STOCKHOLM 2016–2017. 
I Lessebo kommun har konstnären Zandra Ahl 
arbetat med stationsbyggnaden i Lessebo. Hon 
valde Lessebo då hon såg att det fanns en vilja 
att göra något på platsen. I dialog med platsen 
och med människor knutna till den har Zandra 
arbetat med ett verk som knyter samman dåtid 
med nutid.  Zandra arbetade med konstnärliga 

metoder och gestaltningar som utgick från arkiv, 
informanter, materialiteter i platsen, historiska och 
samtida berättelser. 

Frågan som ställdes var:  – Hur kan Lessebo 
station användas för att synliggöra ett kulturarv 
som känns relevant idag och hur utvecklas 
detta genom visuella och materiella nedslag, 
markeringar och förskjutningar? Syftet var att 
förskjuta perspektiv och ge ett fönster till historien 
och en möjlighet att reflektera över materiella och 
estetiska praktiker i Lessebo. 

Möten med Sören Mörch, parkarbetare 
och trädgårdsmästare som arbetar med 
Lessebos utemiljöer, Stefan Gustavsson, ägare 
skyltföretaget Candeo och inte minst Ingvar 
Ericson som arbetade på Lessebo station i mer 
än 40 år, nu förevigad som sitt yngre jag i verket 
”Kulturhistorisk samtidstavla” har gjort att mötet 
med platsen också har lett till att historier som 

inte berättats tidigare lyfts fram och satts i ett 
annat perspektiv.

Idag går det att ta del av Zandra arbete genom 
att besöka stationen och se ”Kulturhistorisk 
samtidstavla” och genom publikationen 
”Stationsprojektet”.

Projektet har visat den potential som samtida 
konstnärliga metoder har för att synliggöra både 
ett samtida och det kulturhistoriska arv som finns 
unikt i Lessebo. Arbetet tas vidare av Bild och 
Form Kronoberg och Lessebo kommun genom en 
digitalisering av fotoalbum av Lessebo station och 
en workshop av Sören Mörch med ungdomar i 
kommunen. 

Lessebo kommun tar också arbetet vidare med den 
offentliga konsten under 2022 genom med flera 
gestaltningsprojekt kopplat till nybyggnation.

”RESIDENS I STATIONSSAMHÄLLEN KULTURHISTORISK SAMTIDSTAVLA” AV ZANDRA AHL. FOTO ZANDRA AHL

JAG HAR ALDRIG I MITT YRKESLIV MÖTT SÅDAN NYFIKENHET 
OCH VÄRME. DET HAR VARIT ETT AV DE ROLIGASTE UPPDRAG JAG 
GJORT OCH DET BEROR HELT PÅ ALLA DE MÄNNISKOR JAG MÖTT. 

MÄNNISKORNA I LESSEBO PÅVERKAR OCKSÅ I ALLRA HÖGSTA GRAD 
DET KONSTNÄRLIGA RESULTATET, DET ÄR SPÄNNANDE.

ZANDRA AHL”

SAMVERKANDE I OCH MED 
PROJEKTET:
• Kultur och fritid, 

Kommunledningsförvaltningen

• Samhällsbyggnadsförvaltningen

• Lokalbefolkning

• Skola

• Civilsamhälle

• Lokalt näringsliv

• Bild och Form Kronoberg,  
Region Kronoberg

• Samhällsbyggnad inom enheten 
Hållbar Tillväxt, Region Kronoberg
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SAMVERKANDE I OCH MED 
PROJEKTET:
• Kultur- och fritidsförvaltningen, 

Ljungby kommun

• Miljö- och byggförvaltningen,  
Ljungby kommun

• Tekniska förvaltningen,  
Ljungby kommun

• Kulturhuset Grand, Ljungby kommun 

• Ljungby konststad (Ljungby kommun, 
Ljungby konstförening, Ljungby 
Centrumförening,  
Ljungbergmuseet, Lokal 16)

• Bild och Form Kronoberg,  
Region Kronoberg

• Samhällsbyggnad inom enheten  
Hållbar Tillväxt, Region Kronoberg 



ALVESTA KOMMUN
DEN GAMLA YLLEFABRIKEN I 
ALVESTA LEDDE KONSTNÄREN 
LINA SOFIA LUNDIN TILL PLATSEN 
SOM BJÖDS IN TILL ETT RESIDENS I 
ALVESTA KOMMUN. LINA SOFIA ÄR 
BASERAD I FALUN OCH ARBETAR 
I GRÄNSLANDET MELLAN KONST, 
HANTVERK OCH PEDAGOGIK. DET 
TAR SIG FORM I ETT UNDERSÖKANDE 
AV PLATSER, SITUATIONER 
OCH FENOMEN, MEN ÄVEN I 
DELTAGARBASERADE PROCESSER, 
MED UTGÅNGSPUNKT I DET TEXTILA 
SKAPANDET. 
Lina Sofia intresserar sig för den mångfasetterade 
betydelsen av kultur- och medicinalväxter där hon 
odlar fibrer och ofta undersöker i tidskrävande 

experiment hur färg från naturen kan skapa 
platsspecifika avtryck där faktorer som omgivning 
och väderförhållanden spelar in – en slags 
framkallningsmetod som berättar om betydelsen 
och konsekvenserna av att vara en del av ett 
kretslopp.

Med inspiration från Craig Holdredge metoder 
om att studera växter tar Lina Sofia sig an linet 
för att återknyta till vårt sammanhang – som 
skulle kunna vara ett sätt att skapa ett mer hållbart 
förhållningssätt till vår omgivning.

I Hemslöjdens projekt 1 kvadratmeter lin deltog 
2021 hantverksintresserade både nationellt 
och i Kronobergs län med att odla och 
genomföra den ganska långa och komplicerade 
beredningsprocessen. Under den speciella tid 
som varit under pandemin konstnären valde 
konstnären att lyfta det engagemang som pågår 
kring spånadslinet och sätta in det i ett större 
sammanhang om ekologi, platser och vad växter 
faktiskt kan lära oss.

Genom att aktivera deltagarna i linprojektet med 
att dokumentera linstjälkar från olika platser och 
beskriva dess omgivning satte hon fokus på hur 
vi läser en växt och dess miljö, som jordmån, 
väderförhållanden, växtläge men också om minnen 
och det som får oss att känna.

I utställningen ”Sammanhang – vad spånadslinet 
kan lära oss” på Alvesta utställningshall 2021 
visade Lina Sofia arbeten med utgångspunkt i 
linet som material, där hon bland annat engagerat 
befolkningen i en fördjupad läsning av växten, 
dess odlingsmiljö och sammanhang. 

DOKUMENTATION
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”SAMMANHANG VAD SPÅNANDSLINET KAN LÄRA OSS” AV LINA SOFIA LUNDIN. FOTO LINA SOFIA LUNDIN

SAMVERKANDE I OCH MED 
PROJEKTET:
• Kultur- och fritidsförvaltningen,  

Alvesta kommun

• Förvaltningen för samhällsbyggnad,  
Alvesta kommun

• Alvesta utställningshall

• Kulturparken Småland

• Hemslöjden Kronoberg

• Spinnerskor, Hemslöjden Kronoberg

• Bild och Form Kronoberg,  
Region Kronoberg

• Samhällsbyggnad inom enheten  
Hållbar Tillväxt, Region Kronoberg

Text: Amanda Cardell - Residens i 
stationssamhällen - Ljungby -  
Konst i Kronoberg

Text: Residens i stationssamhälle - Alvesta - 
Konst i Kronoberg

Text: Lessebo station + Zandra Ahl - 
Konst i Kronoberg

Publikation: Stationsprojektet – 
Lessebo station

TIPS!
Håll in CTRL (eller CMD på Mac) 
när du klickar på en länk för att 
öppna den i nytt fönster.

https://konstikronoberg.se/amanda-cardell-residens-i-stationssamhallen-ljungby/
https://konstikronoberg.se/amanda-cardell-residens-i-stationssamhallen-ljungby/
https://konstikronoberg.se/amanda-cardell-residens-i-stationssamhallen-ljungby/
https://konstikronoberg.se/residens-i-stationssamhalle-alvesta/
https://konstikronoberg.se/residens-i-stationssamhalle-alvesta/
https://konstikronoberg.se/lessebo-station-zandra-ahl/
https://konstikronoberg.se/lessebo-station-zandra-ahl/
https://konstikronoberg.se/wp-content/uploads/2021/11/stationsprojektetzahl211110light.pdf
https://konstikronoberg.se/wp-content/uploads/2021/11/stationsprojektetzahl211110light.pdf
https://konstikronoberg.se/amanda-cardell-residens-i-stationssamhallen-ljungby/
https://konstikronoberg.se/residens-i-stationssamhalle-alvesta/
https://konstikronoberg.se/lessebo-station-zandra-ahl/
https://konstikronoberg.se/wp-content/uploads/2021/11/stationsprojektetzahl211110light.pdf


ATT ARBETA 
TILLSAMMANS
Att arbeta tillsammans, med olika utgångspunkter, 
mot ett gemensamt mål, kräver både tid, 
ödmjukhet och lyhördhet inför varandras skilda 
kompetenser, förutsättningar och språk. Något 
som har kännetecknat årens arbete mellan 
konstnärer, arrangörer, kommuner, myndigheter, 
näringsliv och civilsamhälle.

Projekten har finansierats med kommunala, 
regionala och nationella projektmedel och tid. 
Medlen har inte varit stora, men har vägts upp av 
hjälpsamhet och vilja hos samarbetsparterna att 
hitta lösningar längs vägen.

Mer tydlighet i roller och förväntningar har i vissa 
av projekten efterfrågats mer. Särskilt i initiala 
skeden hade planering och det gemensamma 
grundarbetet kunna fått ta mer tid. Något som 
istället har fått arbetats upp i gällande fall under 

resans gång. I andra projekt har grundarbetet fått 
mer utrymme och där vi också ser att resultatet 
bättre har landat och fångats upp.

Förtroende för inbjudna konstnärers kompetens 
och förmåga att själva styra och omsätta arbetet i 
praktik har inneburit frihet, men samtidigt ställt 
höga krav på dessa. De mångåriga erfarenheterna 
hos konstnärerna har gjort det möjligt att 
genomföra projekten på ett bra sätt. De har gett 
oss nya perspektiv på platser, värden och hur vi 
kan bli bättre på att arbeta tillsammans med att 
utveckla den offentliga konsten. Öppenheten i fler 
av projekten har bidragit till möten och utbyte 
med lokalbefolkning.

Övergripande faktorer som behöver tas hänsyn 
till i arrangerandet av residens och platsbaserade 
projekt är tid, närvaro, engagemang hos de 
medverkande och värdskap på plats som 
tillsammans med en bred förankring och plan 
för hur arbetet ska involveras och tas om hand 
långsiktigt.

NÄTVERK OCH KUNS-
KAPSUPPBYGGNAD
Att utveckla och bibehålla samarbeten är ett 
ständigt pågående arbete som behöver fortsätta 
för att bygga strukturer som är hållbara. Oavsett 
om det gäller utveckling och förvaltning av 
byggnadsanknuten konst eller tillfällig platsbaserad 
konst. 

Regionalt finns ett kontinuerligt utbyte och 
kunskapsuppbyggnad via Regionsamverkan 
Sydsverige (Kronoberg, Skåne, Halland, Blekinge, 
Kalmar län, Jönköpings län) samt föreningen 
Konstkonsulenter i Sverige med en arbetsgrupp 
Gestaltad livsmiljö vilka är en resurs i arbetet med 
att utveckla och lyfta frågorna kring gestaltad 
livsmiljö. Ett nätverk för konstansvariga i 
kommunerna för erfarenhetsutbyte och kollegialt 
stöd har efterfrågats och det finns liknande 
nätverk i exempelvis Skåne, NOKS (Nätverket för 
offentlig konst Skåne) att dra erfarenheter från.

Mellankommunal samverkan kring exempelvis 
vård och restaurering av befintlig konst är 
möjligheter som lyfts från kommunalt perspektiv. 
Behov av stöd till vård och förvaltning har även 
lyfts från civilsamhället som ansvarar för samlingar. 
Fortsatt kunskapsuppbyggnad kring 1%-regeln, 
regler kring upphandling, konstprogram, rollerna 
i ett gestaltningsprojekt och metoder för att skapa 
delaktighet i platsutveckling är efterfrågat och där 
stöd kan ges av Bild och Form Kronoberg.

Samarbeten som har initierats under projekten har 
inneburit att flera kommuner väljer att gå vidare 
i nya satsningar tillsammans med konstnärerna. 
Dialogen mellan förvaltningarna fortsätter att 
utvecklas och arbetet med samtidskonst och 
metoder för delaktighet i gestaltningsprojekt tar 
nästa kliv med erfarenheterna från åren 2018–
2021 i bagaget. 

VAD HAR VI LÄRT OSS?
ATT PRÖVA METODER FÖR KONSTNÄRLIG GESTALTNING OCH PUBLIKA 
MÖTEN HAR GETT OSS ETT SPEKTRUM AV ERFARENHETER ATT BYGGA 
VIDARE PÅ. FOKUS HAR VARIT ATT PRÖVA ETT PROCESSINRIKTAT 
ARBETSSÄTT SOM GÅTT ÖVER FÖRVALTNINGSGRÄNSER OCH TAGIT 
PLATS UTANFÖR DE ETABLERADE RUMMEN FÖR KONST. ARBETET HAR 
GENOMFÖRTS I ANDAN AV UTFORSKANDE OCH UPPSTART. MÅNGA 
NYA SAMARBETEN HAR INLETTS.

KONSTNÄRENS 
ROLL OCH 
FÖRUTSÄTTNINGAR
För att skapa goda förutsättningar för lyckade 
gestaltningsuppdrag behöver konstnärer tidigt 
involveras i processen. Konstnärernas roll och 
förmåga att synliggöra unika estetiska, materiella 
resurser, kulturhistoriska och sociala värden i 
platsutveckling behöver lyftas och spridas kunskap 
om. ”I dialog med offentlig konst” är ett projekt 
som genomförs under 2022 i samarbete mellan 
Bild och Form Kronoberg, Kalmar läns museum 
och Konstnärscentrum Syd för att lyfta kunskap 
om offentlig konst och konstnärer genom filmer 
och webbinarium.

Villkoren för konstnärers rättigheter behöver 
stärkas i gestaltningsuppdrag, både genom 
kompetensutveckling för konstnärer som för 
uppdragsgivare. Den konstnärliga integriteten och 
armlängsavstånd behöver värnas. Konstnärernas 
riksorganisation (KRO) har tagit fram regler och 
riktlinjer för anlitande av konstnärer vid offentlig 
gestaltning, vilket kan användas som ett stöd 
för uppdragsgivare. Bild och Form Kronoberg 
förespråkar att uppdragsgivare använder sig av 
dessa riktlinjer och kan även ta stöd regionalt i 
processen kring konstnärliga uppdrag.

KRO Rekommendationer konstnärliga 
gestaltningar 

KOMMUNIKATION OCH 
KONSTFÖRMEDLING
Att arbeta med kommunikation och förmedling av 
hur offentlig konst bidrar till sinnliga upplevelser 
och utrymme för nya perspektiv, som en del i 
platsutveckling för attraktiva livsmiljöer, är fortsatt 
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”HÄR OCH DÄR, KONSTNÄRER I HEMVIST”.  FOTO: ANNA NORDSTRÖM

https://www.kro.se/media/documents/rekommendationer_konstn_gestaltningar_2020.pdf
https://www.kro.se/media/documents/rekommendationer_konstn_gestaltningar_2020.pdf


en viktig uppgift. Konstområdet kan bidra i 
arbetet med kunskap, metoder och goda exempel, 
men kan inte själv bära kommunikationen utan 
den behöver lyftas av flera områden som berörs 
av gestaltad livsmiljö. Därför blir närvaron på 
”varandras arenor” och utvecklingen av förståelsen 
av olika områdens vokabulär viktig.  

Förmedlingen i det direkta mötet mellan 
konst och publik, invånare och besökare, 
behöver utvecklas såväl gällande att synliggöra 
och informera om den offentliga konst som 
finns i länet, som i det direkta mötet genom 
konstpedagogiska program och aktiviteter. Detta 
både på lokalt plan och regionalt.

Den digitala plattformen Konst i Kronoberg 
kommer att fortsätta lyfta den konst som görs i 
utvecklingsprojekt lokalt och regionalt och även 
utveckla förmedlingen av befintlig konst som finns 
runt om i länet.

Ratificeringen av Barnkonventionen har inneburit 
att fler kommuner aktivt skapar utrymme för barn 
och ungas deltagande i utformningen av platser. 
Metodutveckling kring barn och ungas involvering 
i platsutveckling och konstnärlig gestaltning är 

viktig att fortsätta utveckla och sprida erfarenheter 
kring och även bidra till den nationella nivån.

Konstförmedling genom utveckling av det 
konstpedagogiska området kommer regionalt att 
växlas upp från 2022 med fokus på barn och unga. 
Det handlar om utökat utbud av konstupplevelser; 
att ta del av konst och skapa själva, utvecklade 
samarbeten med arrangörssidan och med 
samarbetsparternas samt kompetensutveckling för 
konstnärer kring konstpedagogiskt arbete. 

RESIDENS 
Ett lokalt förankrat Artist in Residence – en 
eller flera konstnärer som arbetar under en 
tid på en plats, är arbetssätt som kan ge nya 
perspektiv när värden synliggörs och kan 
involvera lokala, regionala såväl som nationella 
som internationella konstnärer. Ett residens 
bygger på ett nätverksarbete och skapar både 
produktionsmöjligheter för konstnärer och nya 
arenor för publiken att möta konst och kultur. 

Samarbeten mellan residens och lokala arrangörer 
som föreningsliv kan möjliggöra samtidskonst 

som är anpassad efter den mindre ortens 
förutsättningar. Incitament, vad man kan 
bidra med och förståelse för varandras roller 
behöver vara tydliga i ett samarbete. Tid behöver 
avsättas till att föra dialog och lägga grunden till 
samarbetena tidigt i projekten. Hur ser det ut med 
budget, lokaler, resurser?

Mobilitet - att göra och uppleva tillfällig 
samtidskonst på olika platser, nära invånare 
och besökare har varit en framgångsrik modell, 
framförallt i de mindre orterna. Konstnärsdrivna 
residens som idag bjuder in konstnärer att möta 
samtidskonst på oväntade platser är exempelvis 
Kulturvagnen, som också samverkar med lokalt 
föreningsliv i sina projekt. Denna typ av initiativ 
blir fortsatt viktiga att stödja för ett levande 
konstliv i länet.

För att stärka residensverksamhet i länet är 
nätverken viktiga, även tvärsektoriellt, mellan 
parter i länet som vill utveckla residensverksamhet. 
Nationella nätverk som SWAN - Swedish Artist 
Residency Network och residensnätverk inom 
Regionsamverkan Sydsverige, är resurser för 
kunskapsutbyte. En upparbetad organisation 
med tid och möjlighet att söka extern 
projektfinansiering är en viktig grundförutsättning 
för alla residensarrangörer.

FORTSATT STRATEGISKT 
ARBETE
NATIONELL SAMVERKAN
Arbetet på nationell nivå har växlats upp mellan 
2018–2021 och det finns idag en bredare kunskap 
om området Gestaltad livsmiljö. Samverkan 
mellan myndigheterna Statens konstråd, ArkDes, 
Boverket och Riksantikvarieämbetet har kommit 
igång och innebär att utvecklingsarbetet får kraft 
och resurser från fler håll. Myndigheterna sprider 
idag kontinuerligt kunskap om området via 
konferenser, kunskapsseminarier, rapporter och 
stödjer projekt.

Sedan 2020 finns en nationellt uppbyggd 
plattform på Statens konstråds webbplats där 
information finns om de olika aspekterna om att 
arbeta med offentlig konst, från argument för 

offentlig konst till hur ett konstprogram utformas 
och hur konst förvaltas. Detta utgör en viktig 
resurs för det fortsatt arbetet på kommunal och 
regional nivå. 

Arbeta med konst i offentliga miljöer - Statens 
konstråd (statenskonstrad.se)

BYMÄSSA 2030
Bymässa 2030 är en gemensam satsning där 
regionen och länets kommuner går samman med 
näringsliv, civilsamhälle, kultursektor, länsstyrelsen 
och forskning för att stärka den gemensamma 
boendeattraktiviteten.

Genom att fokusera på byn istället för den 
enskilda byggnaden kan mässan ta sig an 
vardagslivets alla aspekter där konst i det 
offentliga rummet är en viktig del. Det innebär 
att regionen tar en ledande och samordnande roll 
i att driva samhällsutvecklingsmässan så att den 
blir långsiktigt hållbar för utvecklingen av länets 
orter och landsbygder. Den svenska politiken 
för Gestaltad Livsmiljö och flera europeiska 
satsningar pekar alla på behovet av helhetssyn – 
men saknar samtidigt den djupa förståelsen för 
landsbygdsorternas villkor - som Bymässa 2030 
kan addera. 

Arbetet med Bymässa 2030 har potential att bli 
den plattform som Bild och Form Kronoberg kan 
fortsätta det övergripande strategiska arbetet med 
Gestaltad livsmiljö de kommande åren.

Bymässa 2030
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https://statenskonstrad.se/arbeta-med-konst-i-offentliga-miljoer/
https://statenskonstrad.se/arbeta-med-konst-i-offentliga-miljoer/
https://www.regionkronoberg.se/bymassa2030/


FÖR MER INFORMATION
HELEN HÄGGLUND
Regional utvecklingssamordnare bild- och form, 
Bild och Form Kronoberg, Region Kronoberg
Telefon: 0470-58 31 09
E-post: Helen.Hagglund@kronoberg.se
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