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För ett och ett halvt år sedan upptäckte journalisten 
Johanna Linder en tom butikslokal i hennes lokala 
köpcentrum i en förort utanför Jönköping. Johanna 
hade följt de politiska diskussionerna kring 
byggandet av en ny konsthall, som pågått i över 
tio år, och kände sig samtidigt frustrerad över att 
politikerna ville ha ännu en märkesbyggnad i city. 
 
Efter drygt ett år, i oktober 2015, öppnade 
konsthallen. Ekonomiskt drivs den ideellt men 
med stöd från företagssponsorer. Konsthallslokalen 
ligger i ett köpcentrum som domineras av en 
Willy:s stormarknad, och majoriteten av de drygt 
2000 besökare som dagligen besöker köpcentrumet 
passerar konsthallens lokal innan de tar rulltrappan 
upp för att handla. 
 
research
Jag har besökt Österängen flera gånger och pratat med 
engagerade och boende i området. Jag har skissat på 
plats med tejp i konsthallen, för att undersöka skala 
och proportioner. Jag höll även en workshop med 
elever på Österängsskolan där de fick rita kartor som 
beskrev Österängen. Kartorna fokuserade mycket på 
skolan, men de navigerades i stor utsträckning efter 
olika affärer eller köpcentrum, vilket tyder på att 
dessa platser är viktigare för barnen än t ex kyrkan 
eller bostadshusen. 
 
Jag även lyssnat på föreläsningar, intervjuat och 
pratat med olika personer som arbetar inom fältet 
arkitektur och konst för att skapa mig en bild av hur 
situationen för konsthallar och samtidskonsten ser 
ut idag. Vi har bland annat diskuterat frågor kring 
institutionen, normer och mångfald, både generellt 
och specifikt för Österängens konsthall, och det 

är till stor del med utgång i dessa samtal som jag 
grundat mina argument.  

institutionen roll
Konsthallen som institution ska verka för att föra 
samtidskonsten framåt, att ge utrymme för den att 
utvecklas. Men, den ska även tillgodose för andra 
krafters behov t ex politikers krav på att konsten ska 
attrahera en bred publik och inte vara för frånstötande 
eller exkluderande. 

den vita kuben
Normen för konsthallen och utställningsrummet idag 
är den vita kuben. Arkitekturen i en konsthall har en 
roll som bakgrund och stöd för konstverksamheten, 
och det finns en förväntad problematik med att 
skapa för mycket ”design”, arkitekturen ska inte 
störa konsten utan finnas som fond för hur den 
upplevs. Men kontexten för konstutställningar är 
inte neutral, den påverkar både konsten som ställs ut 
och besökaren som upplever den.

Mycket samtidskonst som ställs ut tillverkas 
specifikt för varje utställning, konstrummet är därför 
i hög grad delaktig i den konst som produceras. 
Den vita kuben riskerar därför att begränsa konsten, 
både i sättet hur den ställs ut och representeras men 
även genom urvalsprocesser där andra typer av 
konstuttryck riskerar att glömmas bort. 

vision
I mitt arbete har jag utgått från det visionära målet 
att konsthallen ska etablera sig som regionens 
centrum för samtidskonst, och även upprätta status 
både nationellt och internationellt. Ekonomin i 
konsthallen är idag begränsad. Jag har velat arbeta 

realistiskt, och har därför utgått från ett ekonomiskt 
scenario där konsthallen skulle få regionalt stöd 
och även etablerat en tydligare sponsorkontakt med 
lokala företag. Det har varit en utmaning att förhålla 
sig till en tajt budget, men det har också lett till 
formmässiga beslut och hjälpt mig i val av material 
och dimensioner. 

program
Österängens konsthall har från start haft olika 
kringverksamheter i form av språkcaféer, 
barnverkstad, föreläsningar, företagsevenemang 
med mera. Det tror jag är en av nycklarna till att 
lyckas, både på grund av konsthallens geografiska 
och sociokulturella läge, men också för att ha en 
bredare grund att stå på ekonomiskt. Men den breda 
verksamhetsgrunden kräver också en miljö som kan 
tillåta många olika aktiviteter, och även att flera 
verksamheter som får pågå samtidigt. Därför har jag 
delat upp konsthallslokalen i mindre delar, som kan 
användas separat eller tillsammans. 
 
En annan tanke är att locka konstnärer och kuratorer 
som vill arbeta på konsthallen. Möjligheten att 
som Botkyrka konsthall ha konstnärer som bor och 
arbetar på plats i området skulle här kunna bidra till 
att stärka områdets identitet och även skapa ett större 
intresse för konsthallen hos lokalbefolkningen. Om 
konsthallsledningen, på samma sätt som på Konsthall 
C, byttes ut vart annat år – skulle det kunna höja den 
konstnärliga nivån och skapa en konsthall som var 
i ständig förändring. Detta kräver också rumsliga 
lösningar i form av kontor, ateljéer, mötesrum och 
boende. 

expansionsplan
Konsthallen huserar idag endast i den vänstra lokalen, 
men har på grund av hög efterfrågan funderat på 
att ta över den tomma lokalen intill. Mitt förslag 
utnyttjar båda lokalerna. Lokalernas förutsättningar 
är inte optimala med låg takhöjd, inget dagsljus och 
mycket fasta installationer i taket. På grund av den 
dåliga ekonomin, har de varken haft tid eller råd till 
mer än minimala justeringar. Jag har valt att förhålla 
mig pragmatiskt till de förhållanden konsthallen 
har idag eftersom det signalerar att byggnaden och 
det befintliga har ett värde. Det är också redan idag 
en del av Österängsbornas vardag, och kan därför 
fortsättningsvis ha en låg tröskel.  
  
identitet 
Jag tror att Österängens konsthall behöver profilera 
sig tydligare än andra konsthallar för att lyckas och 
överleva. Konstinstitutionerna är en viktig faktor när 
man talar om hur konsten utvecklas och i diskussionen 
kring norm och mångfald inom samtidskonsten.

 En konsthall i en förort utanför Jönköping behöver 
utöver konsten, den starka identitet som kan skapas 
i det rumsliga - både i förhållandet till sin kontext 
under Willy:s, men också för att vara intressant ur 
ett internationellt perspektiv. Österängens konsthall 
behöver vara mer konsthall än andra mer centralt 
placerade konsthallar, och den behöver vara 
progressiv och utmana samtidskonsten för att på 
lång sikt också kunna vara med och utveckla den.  



AUGUSTI 2015
Konsthallen innan öppning



RODRIGO MALLEA LIRA
Konstnär och tidigare konsthallschef på Tensta Konsthall

JOHANNA LINDER
Journalist, initiativtagare och verksamhetschef på Österängens 
konsthall

LARS MELIN
Tidigare verksamhetschef för teatern på kulturhuset Sprira i Jönkö-
ping

SHARON RIDER
Professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet

YLVA ROSVALL
Arkitekt som bland annat gjort projekt på Konsthall C

KATRIN BEHDJOU ARSHI
Byggprojektsamordnare på Botkyrka konsthall 

BETTINA PEHRSSON
Konsthallschef På Marabouparkens Konsthall

JOANNA ZAWIEJA
Arkitekt som bland annat gjort projekt på Konsthall C

CHARLOTTA MELANDER
Professor i nationalekonomi och boende i Jönköping

JONAS NOBEL
Konstnär och en av grundarna till Uglycute
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annat diskuterat frågor kring institutionen, normer och mångfald, både generellt och specifikt för Österängens 
konsthall, och det är till stor del med utgång i dessa samtal som jag grundat mina argument.



”Är det då en ny byggnad vi behöver, eller är det något annat?”
KATRIN BEHDJOU ARSHI, BYGGPROJEKTSAMORDNARE PÅ BOT-
KYRKA KONSTHALL 

”Jag tror ändå att den vita kuben behövs för vår koncentration.” 
BETTINA PEHRSSON, KONSTHALLSCHEF PÅ MARABOUPARKENS 
KONSTHALL 

”Man kan inte ifrågasätta den vita kuben när man står i den.” 
RODRIGO MALLEA LIRA, KONSTNÄR OCH TIDIGARE KONST-
HALLSCHEF PÅ TENSTA KONSTHALL

”Det är frågan vad som menas med märkesbyggnad, om det är 
själva publiciteten man vill åt? Kan en inredning som publiceras 
i diverse tidningar och forum också vara en märkesbyggnad?” 
JONAS NOBEL, KONSTNÄR OCH EN AV GRUNDARNA TILL ARKI-
TEKTUR- OCH DESIGNBYRÅN UGLYCUTE

”Vi frågade oss tidigt: hur kan vi arbeta som arkitekter? På 
skolan och även i arbetslivet handlar mycket arkitektur om att 
skapa snygga planer där allt linjerar, men vad innebär en snygg 
plan som byggd miljö?” 
JOANNA ZAWIEJA, ARKITEKT SOM BLAND ANNAT GJORT PRO-
JEKT  PÅ KONSTHALL C, HÖKARÄNGEN

”Konsten ska göra betraktaren osäker och överrumplad över 
världens beskaffenhet. Konsten ska störa och bryta upp det som 
är vedertaget och förväntat.” 
SHARON RIDER, PROFESSOR I TEORETISK FILOSOFI VID UPPSALA 
UNIVERSITET

”Kultur provocerar många, man kan ju också lägga kommunens 
pengar på sjukhus eller vägar och det upprör ju knappast någon. 
Märkligt att kultur provocerar så mycket, när den kostar samhället 
så lite.”
LARS MELIN, KONSTNÄRLIG LEDARE FÖR REGIONTEATER 
VÄST & TIDIGARE VERKSAMHETSCHEF FÖR TEATERN PÅ 
KULTURHUSET SPIRA I JÖNKÖPING

”Konsthallen präglas av öppenhet, samarbete och mångfald och 
lyfter fram ung och urban konst och kultur. Konsthallen spränger 
gränser, går utanför ramar och bryter normer.” 

ÖSTERÄNGENS KONSTHALL



Jag höll en workshop med elever på Österängsskolan där de fick rita kartor som beskrev Österängen. Kartorna 
fokuserade mycket på skolan, men de navigerades i stor utsträckning efter olika affärer eller köpcentrum, vilket 
tyder på att dessa platser är viktigare för barnen än t ex kyrkan eller bostadshusen. 





Jag har skissat på plats med tejp i konsthallen, för att undersöka skala och proportioner.





torget, berget och den vita kuben
I utmaningen med förortskontexten, den 
kommersiella miljön och målet att visa samtidskonst 
på internationell nivå insåg jag att Österängens 
konsthall behöver en tydlig profil och identitet, även 
som kontrast mot andra konsthallar i Sverige. 

Jag förstod att jag delvis behövde gå ifrån det 
normativa konsthallsutseendet och utforska 
möjligheterna kring en annan typ av konsthall. För 
att undersöka rum som är normbrytande och behövde 
jag också till viss del frångå det som jag känner mig 
hemma och bekväm med, det som kändes rationellt 
och praktiskt. 

gestaltningsprocess
I processen har jag utforskat miljöer som är specifika 
men används på ett generellt sätt. Dessa miljöer är 
bland annat: växthus, berg, skog, torg, koja, arkad, 
scen och skyltfönster. Ur dessa miljöer har jag sedan 
abstraherat, koncentrerat och extraherat delar, och 
tillsammans bildar de en helhet som Österängens 
konsthall. 

Gestaltningen har varit en intuitiv process, där 
jag fritt valt att gå vidare med former jag funnit 
intressanta. Men också ett rationaliserande bland 
dessa former som sett till att konsthallens funktion 
inte går förlorad. 

I formgivningen har jag arbetet med förhållandet 
mellan det byggda, fasta och solida till det temporära, 
transparenta och mobila. Rörelsen genom lokalen 
blir en serie sekvenser där materialitet och form 
skiftar och skapar olika typer av rumsligheter. 
De olika rumsligheterna formar en flexibel och 

mångsidig miljö, som gör konsthallen till en plats 
för aktiv produktion snarare än passivt betraktande. 

material
I förhållande till lokalens skal har jag främst arbetat 
med ytskikten, några nya väggar och en ny entré. Jag 
har valt en enkel färgsättning med vita väggar och 
neutralt golv. Belysningen är enkla belysningsskenor 
för att snabbt kunna variera ljuset efter verksamhet. 

Mina övriga element går i en gråskala där 
trästrukturerna är målade ljusgrå och möter andra 
material som filt, transparent kanalplast och sten. Jag 
vill att tilläggen ska upplevas permanenta och inte 
som en tillfällig installation eller konst, de ska vara 
en bakgrund och struktur för konsthallen att bygga 
sin verksamhet på. 

ett besök på konsthallen
Via huvudentrén till köpcentrumet kan man välja att 
gå in på konsthallens högra eller vänstra sida. Till 
vänster ligger en öppen verkstad, tänkt för helgernas 
barnverkstad och som ateljé. Verkstadens yta 
definieras av en trästruktur som innehåller förvaring, 
klädupphängning, sittplatser och en arkad. 

Bredvid ligger ett utställningsrum för lokal konst och 
temporära utställningar t ex från stadens fotoskola. 
Det är en öppen yta med fönster mot rulltrappan, 
så att förbipasserande kan se in på vad som händer. 
Detta rum är tänkt att hålla utställningar som kanske 
inte är affischnamn men som kan skapa ett lokalt 
intresse. 

Intill utställningsrummet ligger konsthallens scen. 
Själva scenen består av två gardinskenor som 

avslutas med en cirkel som skapar rumslighet. 
Publiken är placerad med utblick mot konsthallen 
och sittplatserna är en modifierad form av trappa. 
Trappan och väggen bakom är klädda i tjock 
industrifilt för bättre akustik och sittkomfort. 

Om man istället tar direktentrén till konsthallen från 
parkeringen kommer man först in i en entréhall. 
Denna entré kan även användas för tillställningar 
som är efter köpcentrumets öppettider eftersom 
den entré då låses och larmas. Entrérummet är 
helt klätt i kork, från golv till tak, och är som en 
inverterad anslagstavla tänkt som kontrast mot den 
standardiserade parkeringsmiljön utanför. 

Från entrérummet kommer besökaren till konsthallens 
kassa och café som består av en trästruktur som 
skapar ett definierat utrymme. Strukturen byggs upp 
av reglar och osb-skivor enligt standardmått, och 
som kontrast mot stommaterialet har jag lagt till 
bänkskiva och bordskivor i marmor. Arkadväggen är 
återkommande i caféet och inom den finns sittplatser 
och bokhyllor. 

I anslutning till caféet finns en öppen yta tänkt 
för evenemang eller föreläsningar. Bredvid har 
konsthallen ett artificiellt berg. Det skapades efter en 
idé om en parallell historieskrivning där berget kan 
ge en karaktär och identitet som ursprungslokalen 
saknar. Att lägga till ett oväntat inslag som är solitt 
och uråldrigt kan på så sätt legitimera konsthallens 
placering och även ge en känsla av permanens. 

Vid berget finns en smitväg under rulltrappan som 
möjliggör för besökaren att ta sig runt. Man kan ta ett 
varv. Bredvid berget ligger ett utställningsrum tänkt 

för de större utställningarna. Utställningsrummet 
är utformat som en vit kub, och refererar till hur 
moderna konsthallar byggs idag med vita väggar 
och panoramafönster mot miljön utanför. Här består 
panoramafönstret av ett växthus med väggar av 
kanalplast. Växthuset är tänkt som ett öppet kontor 
och ateljé, och det artificiella ljuset och växtligheten 
kan här bidra till att skapa en trevlig miljö, trots 
placeringen längst in under Willy:s. 

Jag ville inte helt frångå normen kring det vita 
avskalade utställningsrummet, det har också sina 
kvalitéer och just hur igenkänningsbarheten kan 
underlätta läsningen av samtidskonsten. Jag ville 
istället erbjuda alternativa platser och rumsligheter 
som kan visa upp konst på andra sätt, och även den 
konst som inte kan eller vill ställas ut i en vit kub. 
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plan förslag
RITNING TILL HÖGER
1:100 (A3=50%)

1. entré, 15 kvm
2. kassa
3. shop
4. cafésittning
5. öppen yta för t ex föreläsningar, 50 kvm
6. berg
7. förråd, 75 kvm
8. utställningsyta, 150 kvm
9. utställningsrum / black box 12 kvm
10. utställningsrum / black box, 18 kvm
11. öppet kontor / ateljé, 50 kvm
12. förråd till kök och personalrum
13. kök och personalrum, 35 kvm
14. scen, 75 kvm
15. omklädningsrum / förråd, 15 kvm
16. utställningsyta, lokal konst/kortare 
utställningar, 120 kvm
17. verkstad, 55 kvm

plan idag
RITNING TILL VÄNSTER

1. verkstad
2. kök
3. utställningsyta
4. café
5. kassa
6. shop



översikt konsthallen
AXONOMETRI 1:50 (A3=50%)





entré från parkeringen

Jag föreslår en ny entré direkt från stora parkeringen. 
Denna entré kan även användas för tillställningar som är 
efter köpcentrumets öppettider eftersom den andra entrén 
då låses och larmas. Entrérummet är helt klätt i kork, från 
golv till tak, och är som en inverterad anslagstavla tänkt 
som kontrast mot den standardiserade parkeringsmiljön 
utanför. 

Från entrérummet kommer besökaren till konsthallens 
kassa, café och shop och består av en trästruktur som 
skapar ett definierat utrymme. Trästrukturen byggs upp av 
reglar enligt standardmått, och skivor av osb skapar väggar 
med öppningar och fönster. Som kontrast mot det billigare 
stommaterialet har jag lagt till bänkskiva och bordskivor i 
marmor. 

sittbänk, sittyta kläd i filt entrérum i kork, se detaljritning 
nedan

ljusskylt, logga enligt konsthallenarkad, se detaljritning bokhylla

TAK
infälld belysning med 
riktningsbar ljusskälla

undertak kläs i 5 mm kork

undertak, fri höjd från golv  
ca 2 300 mm

dörr till konsthallen

GOLV
golv av korklaminat

VÄGG
väggar kläs i 10 mm kork 
för möjlighet att nåla upp 
information mm

HYLLPLAN
stomme av 30 mm mdf

hyllplan kläs i 5 mm kork 
på alla sidor

konsol av 100x100 mm 
regel som sågas på 
diagonalen

information

entréhall klädd i kork
SEKTION 1:10 (50%)

sektion a-a
1:20 (A3=50%)





kassa och café

Längs långsidan i caféet löper en arkadvägg och bakom den 
finns sittplatser och bokhyllor. Strukturen hänger ihop med 
kassan och shopen och bildar ett tak som ramar in miljön. 
Arkaden skapar en intim miljö att sitta ner i lugn och ro.

I caféet är kopplingen till köpcentrumet nära med rulltrappan 
utanför. Från den interna entrén möts besökaren först av en 
vägg, som delvis är tänkt att användas som skyltfönster för 
konsthallen. 

entré till verkstaden, skjutdörrparti 
av reglar och kanalplast

rulltrappa upp till Willy:s kassadisk, tillverkas av mdf som 
målas ljusgrå, bänkskivor i marmor 
enligt prov

arkad, se detaljritning nedan
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struktur konstrueras av 
reglar enligt standard-
mått, skivor av 20 mm 
osb utgör arkadväggen 
som skärmar av 
sittplatserna från resten 
av cafédelen. hela 
strukturen målas i ncs - 
2500-n (neutral grå)

R400

väggar och pelare målas i 
ncs 0500-n (neutral vit)

nytt golv i ljusgrå 
terazzo

arkadvägg
RITNING 1:10 (A3=50%)

sektion b-b
1:20 (A3=50%)





verkstad
AXONOMETRI 1:50 (A3=50%)

verkstad och utställningsyta för lokala och 
temporära utställningar

Via den vänstra entrén kommer besökaren in i det som är 
konsthallen idag. Här har jag placerat en öppen verkstad, 
tänkt för helgernas barnverkstad och för skolklasser eller 
företag som vill vara kreativa. Verkstaden separeras från 
resten av lokalen med en tjock trästruktur som innehåller 
förvaring, klädupphängning, sittplatser och en arkad. 

Det angränsande utrymmet är ett utställningsrum för 
lokal konst eller temporära utställningar t ex från stadens 
fotoskola, och är ett utrymme som är efterfrågat från 
konsthallens håll. Det är en öppen yta med fönster mot 
rulltrappan, så att förbipasserande kan se in på vad som 
händer. Detta rum är tänkt att just hålla utställningar som 
kanske inte är affischnamn men som kan skapa ett lokalt 
intresse. 

trappa till scen, se detaljritning draperi, semitransparent vitt tyg öppning mellan scen och utställning-
syta, skjutdörrparti av reglar och 
kanalplast

fönster mot rulltrappa, möjligt för 
förbipasserande att se ner till 
utställningsrummet

arkad förvaring för verkstaden, hyllplan av 
mdf och stomme av reglar

klädkrokar

sektion c-c
1:20 (A3=50%)





skärmvägg som kan byggas av 
spillmaterial från arkaderna.

skjutdörrsparti av reglar och 
transparent kanalplast delar av 
utställningsrummet från scenen

berg, se konstruktionsdetalj nedantrappa till scen, se ritning nedan

berg
KONSTRUKTIONSPRINCIP

80-100 mm murbruk 
monteras på nätet av 
armeringsjärn och 
bygger upp det synliga 
berget

nät av armeringsjärn 
svetsas mot stålstomme

stomme av svetsat stål

berg

I processen har jag utforskat miljöer som är specifika men 
används på ett generellt sätt. Dessa miljöer är bland annat: 
växthus, berg, skog, torg, koja, arkad, scen och skyltfönster. 
Ur dessa miljöer har jag sedan abstraherat, koncentrerat och 
extraherat delar, och tillsammans bildar de en helhet som 
Österängens konsthall. 

Mellan caféet och den stora utställningsytan har konsthallen 
ett artificiellt berg. Det skapades efter en idé om en parallell 
historieskrivning där berget kunde ge en karaktär och 
identitet som ursprungslokalen saknade. Att lägga till ett 
oväntat inslag som är solitt och uråldrigt kunde på så sätt 
legitimera konsthallens placering och även ge en känsla av 
permanens.

sektion d-d
1:20 (A3=50%)





trappa till scen, se detaljritning draperi, semitransparent vitt tyg öppning mellan scen och utställning-
syta, skjutdörrparti av reglar och 
kanalplast

fönster mot rulltrappa, möjligt för 
förbipasserande att se ner till 
utställningsrummet

arkad förvaring för verkstaden, hyllplan av 
mdf och stomme av reglar

klädkrokar

TRAPPSTEG
5 mm industrifilt
20 mm MDF
45x45 mm regel

STOMME
5 mm industrifilt
30 mm MDF
70x100 mm regel

vägg bakom trappa 
kläs i 5 mm industrifilt 
för bättre akustik.

scen

Intill utställningsytan för lokal och temporär konst ligger 
konsthallens scen. Själva scenen består av två gardinskenor 
som avslutas med en cirkel, för att kunna användas vid 
utställningar eller som del av scenografi. Publiken är 
placerad med utblick mot konsthallen och scenen kan 
expanderas och utnyttja även utställningsrummets yta. 
Sittplatserna till publiken är en form av trappa bestående av 
trappsteg men även en ramp. Trappan och väggen bakom 
trappan är klädda i tjock industrifilt för bättre akustik och 
sittkomfort. 

sektion c-c
1:20 (A3=50%)

trappa
sektion 1:10 (A3=50%)





växthus och utställningsyta

Intill berget ligger ett öppet utställningsrum tänkt för 
längre och större utställningar. I anslutning finns två 
mindre rum som kan användas för videoverk eller annat. 
Utställningsrummet är utformat som en vit kub, och 
refererar till hur moderna konsthallar byggs idag med vita 
väggar och stora panoramafönster mot naturen eller staden 
utanför. I Österängens konsthall består panoramafönstret av 
ett växthus med väggar av kanalplast. Växthuset är tänkt 
som ett öppet kontor och ateljé för konstnärer och curators, 
och det artificiella ljuset och växtligheten kan här bidra till 
att skapa en trevlig miljö, trots placeringen längst in under 
Willy:s. 

Jag ville inte helt frångå normen kring det vita avskalade 
utställningsrummet, det har också sina kvalitéer och just 
hur igenkänningsbarheten kan underlätta läsningen av 
samtidskonsten. Jag ville istället erbjuda alternativa platser 
och rumsligheter som kan visa upp konst på andra sätt, och 
även den konst som inte kan eller vill ställas ut i en vit kub. 

öppet kontor och ateljé odlingslådor med växtbelysninging  växthusvägg, tillverkas av reglar och 
kanalplast 

utställningsyta, ca 150 kvm

sektion e-e
1:20 (A3=50%)


