
 

Vad är utställningshall 
 

 
 Lena Lernå  

Få människor att stanna upp, titta och tänka,  

nästan allting är intressant.  

Det handlar om att träna sitt sinne.  
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Sammanfattning 

Alvesta kommun har sedan 1997 en 

utställningshall på andra våningen i 

järnvägsstationens tidigare vänthall. 

Verksamheten leds och genomförs av en 

föreståndare med rötter som 

möbelsnickare och konsthantverk. Idéerna 

flödar och tillsammans med 

kommuninvånare, föreningar, företag och myndigheter anordnas omkring fem 

utställningar årligen. Utställningarna tar fasta i människors vardag och har ambitionen att 

nå såväl Alvestas besökare som invånare. Till sin hjälp har utställningsansvarige varje år 

ett 20-tal praktikanter som i verksamheten får möjlighet att visa sin arbetsförmåga. Varje 

dag passerar omkring 5000 personer Alvesta. Idag är beräknas att ett 60-tal personer hitta 

upp till andravåningen för att ta del av utställningsverksamheten. Flera utställningar 

flyttas varje år till kommunens bibliotek respektive serviceboende i Moheda och 

Vislanda. Utställningar har också visats i Regionens lokaler i Växjö. Utställningshallens 

samverkansparter är kulturinstitutioner och personer verksamma i kommunens föreningar 

och företag. Alvesta kommun har genom åren visat sin egen och kommuninvånarnas 

verksamhet. Allbohus var initiativtagare till verksamheten tillsammans med 

utställningsansvarig som har varit den samma alla de 20 åren. Utöver ansvaret för 

utställningarna har föreståndaren medverkat i kommunens vänortsutbyten, olika 

kulturuppdrag samt i länets kulturverksamhet. Nära samarbetspartner har Kulturparkens 

Smålands museum, som med Alvesta kommuns stöd driver Hjärtenholms 

lantbruksmuseum och Riksdagsmannagården i Alvesta.  

Detta är första rapporten som Alvesta kommun beställt, om utställningshallen, en 

nulägesbeskrivning, som kommer att följas av en omvärldsanalys i del 2 och tre 

alternativa förslag till framtida verksamhet i delrapport 3. 

 

Bilderna i rapporten är om inte annat anges tagna av utställningshallens medarbetare.  

Citatet på första sidan är utsagt av utställningshallens föreståndare Anders Olsson.   
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Utredningsuppdraget 

Alvesta kommun har beställt en inventering av behov och 

möjligheter för framtida verksamhet i Alvesta kommuns 

utställningshall, Järnvägsstationen. Uppdraget skall redovisas i tre 

rapporter; en nulägesanalys, en omvärldsanalys och förslag till 

framtida verksamhet. Utredningen genomförs under hösten 2016 

och våren 2017. Detta är första delrapporten innefattande en 

nulägesrapport med dokumentation av utställningshallens 20-åriga 

verksamhet och beskrivning av unika kunskaper, värden och 

betydelser för Alvesta kommun. Underlaget till rapporten har 

hämtats från verksamhetsberättelser, årsredovisningar, 

gästdagböcker, urklippsböcker, annonser, anställda och 

praktikanters rapporter och dagböcker, intervjuer med 

utställningshallens föreståndare samt anteckningar och protokoll 

från verksamheten. Utredningen genomförs av LoBAB Utveckling AB. 

Kommunens kulturuppdrag 

Merparten av kommunernas uppdrag inom kultur och fritidssektorn är fakultativ, det 

vill säga frivillig. Ett uppdrag är lagstadgat, biblioteksverksamheten. 

Samarbetsorganisationen som stödjer kommunernas utveckling och kvalitetssäkring av 

verksamheten SKL anger att kommunerna skall skapa goda förutsättningar för ett rikt 

kulturliv. Men det finns inte beskrivet vad detta innebär.  

     Utställningshallen omnämns i Alvesta kommuns kulturpolitiska program1 som en del 

av kulturlivet och redovisas som exempel på lokala kulturella resurser att särskilt 

beakta på kulturlivsområdet: Mötesplatser för kultur som biblioteket, stationens 

utställningsverksamhet eller digitalbiografen i Grimslöv. Mål är att främja samverkan 

som metod för att nå ett mervärde i lokala satsningar på kultur samt att verka för att 

kulturella aktiviteter och evenemang synliggörs för allmänheten. 

Kommunens centrumplan (Fördjupad översiktsplan för Alvesta centrum, utställd 

hösten 2016) beskriver järnvägen som resenod med Resecentrum som 

regionmittpunkt. Alvesta kommuns antagna Vision 2027 “Alvesta södra Sveriges 

mittpunkt” integrerar lokalt boende med globala möjligheter. I visionen beskrivs behov 

av tillgång till mötesplatser, ett levande centrum, en mötesplats för alvestabor och 

besökare, ett varumärke där stationsbyggnadens roll lyfts fram.  

     Region Kronoberg beskriver i länets utvecklingsstrategi (RUS) vikten av att 

människor känner sig hemma, delaktiga och välbefinnande. Förutom god 

samhällsservice nämns vikten av hur en plats ”känns” som uppnås genom miljöer som 

är inkluderande och erbjuder både boende och besökare social delaktighet, kreativa 

möten och ett rikt kultur- och fritidsutbud för olika intressen. Livsvillkoren påverkas 

enligt RUS av ett innovativt kulturliv med både bredd och spets, tillgänglig kulturell 

infrastruktur med mötesplatser samt gästfrihet och gott bemötande.  

                                                           

1 Kulturpolitiskt handlingsprogram 2006 (Kn§19/06, Kf§65/06) 

Detalj från Daniel Rutters bild  

av Alvesta Järnvägsstation 
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Alvesta kommuns utställningshall, bakgrund  

Utställningshallens verksamhet har vuxit fram utifrån det projekt som föreståndaren 

bedrev på uppdrag av kommunens bostadsstiftelse Allbohus under åren 1996 - 1997. 

Uppdraget var att möjliggöra konstnärlig utsmyckning i kommunens bostadsområden. 

Allbohus hade 125 tomma lägenheter av 1 900 lägenheter. 

Uppgiften var att göra kommunens bostadsområden mer attraktiva och bidra till 
antalet tomma lägenheter.   Lars-Erik Håkansson, Allbohus VD, december 1996 

Efter inventeringar, kontakter med hyresgäster, Statens Boverk och Statens Kulturråd 

kombinerades föreståndarens kontor i en tom centralt belägen lokal med en utställning 

om Japan. När omgivningen såg potentialen i utställningen om Japan, flyttades den över 

till vänthallen i Alvesta järnvägsstation. Japanutställningen pågick fram till den 1 april 

1997 och följdes därpå av en utställning av bagage som pågick från den 5 april till och 

med den 15 maj 1997. Därefter har utställning följt på utställning till den nu i december 

2016 pågående japanutställningen som bland annat ger en tillbakablick och flera 

beskrivningar av hur Japans kultur har utvecklats under de gångna 20 åren. 

Syfte med verksamheten 

Syftet2 med utställningsverksamheten är att hålla den vackra övre vänthallen och den 

gamla matsalsdelen öppen för allmänheten.  

Huvudmålet är att fungera som ett ansikte utåt för Alvesta kommun, spegla dess 

historia, landskap, kultur, invånare, organisationer, skolor och näringsliv m.m.  

Utställningarna ska vara tittvänliga, allmängiltiga, reflekterande och på samma gång 

spännande och rogivande. 

Lokalen  

Järnvägsstationen i Alvesta byggdes 1909. Byggnaden har tre våningar. I nedre plan 

finns vänthall, toaletter samt en Pressbyråkiosk med caféavdelning. Andra våningen 

består av utställningshallen, Antikvariatet Bokpärlan samt Alvesta kommuns 

Turistbyrå. Tredje våningen används för närvarande som förråd och ger tillsammans 

med tomma lokaler på de övriga två våningarna ytterligare möjligheter. Byggnaden är 

sedan 2012 sammanbyggd med det nya resecentrumet. Verksamheten nås sedan 2013 

med trappor eller hiss. Utställningsverksamheten använder den tidigare vänthallen med 

intilliggande matsal som finns på andra våningen. Före 1997 hade vänthallen stått öde i 

15-20 år.  

Alvesta kommun hyr lokalerna av Jernhusen. Perrong och betong tillhör Trafikverket. 

Kringliggande mark tillhör Alvesta kommun. Varje dygn passerar 5 000 personer 

stationen. 

     Järnvägsstationen är en neutral plats som finns i alla delar av världen, där alla kan 

känna igen sig i atmosfären. Alvesta järnvägsstation är av arkitekter omnämnd som en 

av Sveriges vackraste vänthallar. 

                                                           

2 Enligt presentation av utställningshallen på Alvesta kommuns hemsida alvesta.se [hämtad 2016-12-15] 
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Utställningsverksamheten  

Utställningarna i vänthallen är öppen för allmänheten sex dagar i veckan.  

Idén till en utställning väcks ofta i föreståndarens möte med människor av olika slag. 

Mötet är också ett återkommande tema i utställningarna. En princip som kan utläsas i 

utställningarna är mötet mellan olika ytterligheter – skapa möten mellan olika 

intressenter och intressen som inte skulle mötts på annat sätt. En utställning pågår 

under en månads tid, förutom sommar och jul, då utställningen kan beskådas under ett 

par tre månader. Sommarutställning, vårutställning och julutställning är 

återkommande. 

     Föreståndaren Anders Olsson, är möbelsnickare med utbildning från Carl 

Malmstensskolan på Capellagården, Öland samt olika konstnärliga kurser. Tidigare  

har föreståndaren drivit egen möbelverkstad intill sin bostad i Gåvetorp, strax  

utanför Alvesta. Han har startat och medverkat i hantverkskooperativ i Stockholm  

samt De 20 i Växjö. Under tio år bodde han tillsammans med sin familj i Japan  

och verkade då på Japan Sweden Center Foundation. Flera utställningar har  

inspirerats av föreståndarens erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 

     Material till utställningarna hämtas från allmänheten, kulturinstitutioner i 

kommunen, regionen och riket. Det har också hänt att material 

lånats in från internationella organisationer. Inför en 

utställning läser föreståndaren på och har kontakter med olika 

personer och organisationer som vet mer och hämtar fakta om 

det aktuella ämnet från böcker, artiklar, bilder. Många är de 

praktikanter med skilda bakgrunder som medverkat i 

förarbetet och tillsammans med föreståndaren har fördjupat 

sig i det just då aktuella temat.  

En utställning byggs upp från grunden; skärmar, skyltar och 

ibland lokalen målas, byggs om och formas för att den aktuella 

utställningen skall ges bästa möjliga exponering. 

….Jag klippte, klistrade och pillade med nya skyltar ungefär  
hela dagen, det var då jag började inse vilket enormt arbete  
som ligger bakom varje detalj i verksamheten.  
Praktikant från kulturledarutbildningen 

Föreståndaren jobbar tillsammans med praktikanter för att bygga utställningen. 

Samtidigt pågår planering av årets kommande utställningar och i tankarna har 

föreståndaren idéer kring utställningar längre fram i tiden. Besökare och 

samarbetsparter bidrar med inspiration och idéer som fångas upp och görs till 

utställningar. Merparten av det som ställs ut sätts i sitt geografiska sammanhang på en 

för ändamålet komponerad karta. En del av varje utställning har alltid koppling till 

Alvesta och sätter på så sätt Alvesta på kartan. Aktuella teman fångas upp som 

Mångkulturella året 2006, Designåret 2005, Carl von Linnés jubileumsår 2007. 

Varje år i april sedan 1997 har de som studerar Design och estetik vid Grimslövs 

Folkhögskola haft utställning i en månad. Elever vid grundskolorna i Alvesta kommun 

har varje år utställningar på olika teman. Tillsammans med sina lärare har de 

medverkat aktivt, med teckningar, modeller, texter och vid flera tillfällen samverkat 

med andra.  

 

En av Utställningshallens annonser 
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Ett exempel är elever som sydde lapptäcken som efter utställningen skickades till 

Centralafrikanska republiken. Gymnasieskolornas elever, tidigare i Alvesta, men också 

Växjö har haft olika utställningar. Unga har vid några tillfällen redovisat sin syn på 

framtiden i Alvesta, hur Allbotorg skulle kunna se ut. Alvestabor, oavsett ålder, har visat 

upp sina egna alster. 

     Men, är utställningshallen kultur, eller kanske konst, eller är det pedagogisk 

verksamhet? Konst beskrivs vanligen som en kulturyttring som kräver kunskap och 

färdighet eller är estetisk som bildkonst, arkitektur eller konsthantverk. Många är de 

konstyttringar och konstnärer som har haft utställning i järnvägsstationens vänthall. 

Här har presenterats bild, måleri, foto, arkitektur, skulptur, konstsnickeri, textil, glas.  

Konstnärerna har varit lokala, regionala, nationella och internationella men också 

nutida, historiska och t.ex. foton från förr. Husebymålarna har visat sina målningar. 

Kommunens konstinnehav har gjorts tillgängligt för kommuninvånarna.  

     Alvesta kommun har visat sin verksamhet och även samhällets planeringsfrågor har 

varit aktuella. En utställning har handlat om stationssamhället Alfvestad, en annan om 

kommunen Alvesta, där kommunen informerade om vad som händer en vanlig dag i 

kommunens regi, mat som serveras i skolor och till äldre samt hur organisationen och 

kommunens uppdrag förändrats sedan 1884. Kommunens bostadsstiftelse Allbohus har 

återkommit med utställningar bland annat vid sina femtioårsjubileum och 

sextioårsjubileum. Allbohus har också i samarbete med Linnéuniversitetets 

designstudenter anordnat en utställning om Framtida Attraktiva Alvesta.  

Byggnaden och järnvägsstationen har visats upp i flera utställningar, Banverkets 

utställning om ombyggnaden av Alvesta stations signalställverk var en. 

     I verksamheten har människor i alla åldrar, från förskolebarn till pensionärer 

medverkat, ofta möten över generationsgränser där aktiviteter ger inblick i varandras 

världar. Vid flera tillfällen har intressen som vanligen intresserar kvinnor eller flickor, 

till exempel, spetsar samsats om utrymmet med ett intresse där män och pojkar  

dominerar, som motorer och maskiner. Utställningshallen har fångat  

märkvärdiga, udda saker, rariteter, sällsyntheter och antikviteter och i den aspekten 

handlar verksamheten om kuriosa. Exempel på teman är blå, orange, modiga 

människor men också vardagen och mötet mellan dåtid och nutid, vett och etikett. 

     Enskilda företag och företagare har tillsammans varit tema och samarbetsparter i 

flera utställningar, t.ex. Linnérs Motorfirma, Alvesta Glasbruk och Kronobergs läns 

slakterier. Organisationer och föreningar samverkar i många utställningar. 

Idrottsföreningen Alvesta GIF var på tapeten i samband med sitt 100-års jubileum. Röda 

korset och Rädda barnen har medverkat på temat flykt respektive barns villkor. 

Men det samlande begreppet för fenomenet utställningshall får nog sägas vara kultur i 

benämningen levnadssättet hos ett helt samhälle; bearbetning, odling, bildning, 

konstnärlig eller socialt överförda levnadsmönster och livsmönster som 

beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar och normer. Det handlar om 

traditioner, lagar och regler.  Alla dessa delar har avhandlats vid i minst en utställning.  

Utställningshallen är ett naturligt studiebesök som uppskattades av alla och jag var 
imponerad av detta. Material lånades i mesta mån av kommunens invånare. ….Kultur 
eller subkultur som visar resten av världen vad Alvestainvånarna är kapabla till. 
En resursanställd  
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Vernissage och invigningar 

I samband med varje utställnings invigning har en talare engagerats med anknytning till 

utställningen, kommunen eller med intresse för det aktuella ämnet. Bland talarna finns 

föreningsledare, kommunstyrelsens ordförande, kommunfullmäktiges ordförande, 

kommunchefer, kulturchefer, arkitekter, företagare och forskare men också 

landshövdingen och ansvariga vid olika länsverksamheter. 

      Vid invigningar och andra sammankomster har körer som Akademiska, Santarello 

och Capella medverkat med konserter. Musikskolan och sedermera Musik och 

kulturskolan har haft flera konserter i utställningshallen. Det internationella 

folkdanslaget Kapriol har haft dansuppvisning. Vid ett annat tillfälle hade Somaliska 

föreningen dansuppvisning.  

     Flera invigningar och förevisningar har kombinerats med servering av allt från kaffe 

med dopp eller glögg och pepparkakor till buffé, beroende på tillfälle. 

Målgrupp och besökare 

Målgruppen för utställningshallens verksamhet är resenärer, väntande, mötande, 

lämnande och ortsbor. Skolklasser och grupper erbjuds specialvisningar.  

     Årligen uppskattas utställningshallen besökas av 20 000 personer vilket innebär 60 

besökare per dag. Besökare har inte registrerats systematiskt, utom vid enstaka 

tillfällen. Antal besökare finns inte rapporterat i tillgängliga årsrapporter och inte i 

kommunens årsredovisning3. En novembervecka 1997 var antalet besökare 625, i mars 

månad 2011 var antalet besökare 10434. I samband med broinvigningen deltog 1500 

personer vid ett enda tillfälle. Det finns inte uppgifter om könsfördelningen bland 

besökarna eller i vilken utsträckning personer med utländsk bakgrund eller personer 

med funktionsnedsättning besöker utställningshallen.  

     Det framgår inte och har inte kunnat göras någon uppskattning av i vilken 

utsträckning besökarna är kommuninvånare, besök kopplat till resande eller besökare 

som sökt upp utställningshallens verksamhet.  

Mångfald  

Ett mål med utställningarna är att integrera och synliggöra invandrare och göra nedslag 

i andra kulturer. Femtiotalet nationaliteter, länder och kulturer finns med bland 

utställningarna, här kan nämnas somalisk, japansk, bosnisk, iransk, irakisk och samisk. 

Alvesta kommuns vänorter Krasnystaw, Polen, Turnov, Tjeckien, Lengede, Tyskland och 

Helsinge, Danmark återkommer. Tolerans, jämlikhet och möten över gränser har varit 

tema för en utställning.  

Personer med funktionsnedsättning har medverkat i verksamheten, dels som utställare, 

dels som besökare och dels i guidade turer. Grunden är att alla skall ha tillgång till 

utställningarna. Från det att hissen installerades i samband med resecentrum 2012 är 

                                                           

3 I kommunens årsredovisningar finns inte redovisat besöksantal för kulturverksamheten (t.ex. utställningshallen) - för 
idrottshallarna och turistinformationen anges besöksstatistik. För biblioteken redovisas antal utlånade media och för 
senare år även antal besök.  
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lokalen även tillgänglig för personer med rörelsenedsättning. En fotoutställning om 

byggande av ett nytt LSS-boende med en av de boende som fotograf arrangerades 2016. 

Utställningarnas tema har varierats och avses genom bredd och djup intressera såväl 

kvinnor och män som flickor och pojkar. Flera utställningar har arrangerats om 

mänskliga rättigheter, bl.a. av en asylsökande på temat kvinnliga rättigheter. 

Unga har haft utställning om företagande och pensionärer är vanliga samarbetsparter. 

Guidade visningar och föreläsningar 

Skolklasser, pensionärsföreningar, föreningar bl.a. som samlar personer med 

funktionsnedsättningar samt företag är återkommande besökare. Föreningar förlägger 

årsmöten till utställningshallen. Grupper med asylsökande men också SFI studerande 

kommer på besök. Vid flera tillfällen har studerande vid olika kulturutbildningar vid 

universitetet förlagt en hel- eller halvdag med guidning i utställningsverksamheten.  

     Besökarna aktiveras med en tipsvandring som uppmuntrar till lärande i den 

utställning som pågår. Av årsrapporterna framgår att årligen varierar antalet 

skolklasser som guidats i utställningarna mellan 20 och 40. År 2000 har antalet 

guidningar räknats till 50. 

Utställningar i andra lokaler 

Utställningar har årligen efter anpassning flyttats till 

Moheda bibliotek och Vislanda bibliotek samt  

Alvesta bibliotek. Minst en utställning varje år har  

anordnats på serviceboenden i kommunen. Flera utställningar har flyttats till Region 

Kronobergs lokaler. Huseby Bruk, Riksdagsmannagården, Universitetsbiblioteket i 

Växjö samt Svenska kulturhuset i Paris är andra utställningslokaler. Utställningen 

Idyllien flyttades till Postmuseet i Stockholm. 

Marknadsföring och information 

Affischer har tryckts eller kopierats upp och vid varje utställning placerats på 

anslagstavlor runt stationen, i Alvestas olika orter och på landsbygdens anslagstavlor 

men också på kulturinstitutioner och bibliotek i Alvesta och Växjö. Inbjudningskort har 

spridits till intresserade och företag, föreningar och institutioner, sändlistan omfattar år 

2016 omkring 1000 adressater. På senare år har även mailutskick och facebook använts 

för att marknadsföra utställningarna. Utställningarna och utställningshallen är en av det 

första som möter besökare på kommunens hemsida www.alvesta.se. På hemsidan finns 

också beskrivningar av tidigare utställningar. Vid flera tillfällen har häften med 

sammanställning av tidigare utställningar och kortare beskrivning av dessa tryckts upp 

och spridits till allmänheten. Inför utställningarna har pressen bjudits in och 

pressmeddelande sänts till lokala media.  

Utställningshallens föreståndare Anders Olsson tilldelades 2006 Kronobergs läns 

Kulturpris av Landstingets kulturnämnd (numera Region Kronoberg). 

Urklipp från annons 

http://www.alvesta.se/
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Samarbetspartners 

Utställningshallen medverkar till att uppfylla Alvesta kommuns kulturpolitiska program 

bland annat när det gäller samverkan. Samtliga länets kulturinstitutioner, myndigheter 

och samordnare på kulturområdet är varje år på ett eller annat sätt samarbetsparter till 

utställningshallen. Tillsammans med Kulturparkens Smålands museum har flera 

utställningar ordnats på Hjärtenholms landsbygdsmuseum och vid många utställningar 

har föremål lånats från Smålands museums samlingar.  Länsantikvarien vid 

Länsstyrelsen är en återkommande samverkanspart.  

     Flera nationella kulturinstitutioner har samverkat med utställningshallen, till 

exempel Kulturen i Lund, Statens Kulturråd, Postmuseum i Stockholm och Textilmuseet 

i Borås. Företag och organisationer av företagare som Alvesta Handel och Företagarna 

Alvesta är återkommande samverkansparter. Kommunens föreningar men även 

föreningars länsorganisationer och riksorganisationer har medverkat i utställningar 

varje år. Kommunens utbildningsverksamhet, skolor, socialtjänst, äldreomsorg och 

bibliotek samverkar med utställningshallen. Ungdomsrådet som samlar unga 13-20 år 

samt gymnasieskolor där alvestaungdomar studerar är samverkansparter. Här handlar 

det både om elever som medverkar i utställningar, praktikanter från design- och 

hantverksutbildningar och förevisningar för skolklasser med lärare. 

Arbetsförmedlingen och Migrationsverket är återkommande samarbetsparter kring 

praktikanter.  

Kommunens Turistbyrå är samlokaliserad med utställningshallen vilket innebär ett 

ömsesidigt stärkt öppethållande. I lokalerna finns information och broschyrer om 

kommunens och länets besöksmål som hämtas av resande och andra intresserade. 

 

 
Illustration av utställningshallens samverkansparter inom olika sektorer  
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Media 

Alvesta kommuns utställningsverksamhet har haft och har obeskrivbart genomslag i 

media. Vid varje av de 150 utställningarna har minst två ofta tre lokala tidningar gjort 

utförliga reportage om utställningen, tanken och bakgrunden till utställningen och ofta 

även en beskrivning av Alvesta kommuns utställningshall. Det finns flera exempel på att 

Smålandsposten och Växjöbladet/Kronobergaren gjort ett par reportage från en och 

samma utställning, först inför utställningen eller från vernissagen och sedan ett mer 

omfattande när utställningen pågår. Några gånger varje år 

har press från närliggande områden Blekinge, Ljungby, 

Värnamo uppmärksammat utställningar.  Mer svårflörtade 

reportrar som flanören i Smålandsposten och kultursidor i 

Växjöbladet har vid några tillfällen besökt 

utställningshallen. En tecknare har kåserat kring konst efter 

ett besök i utställningshallen. Detta har medfört att 

utställningshallens klippböcker innehåller omkring  

400 artiklar och reportage skrivna av reportrar vid pressen.  

Helt utan kostnad för kommunen. 

Utställningsverksamheten är ett välkommet avbrott i väntan mellan tågen eller i 
juljäktet. Artikel i Smålandsposten 1998 

Så gott som alla reportage är positiva till utställningarna och utställningshallen. En enda 

negativ fråga har identifierats, bristen på tillgänglighet för personer med nedsatt 

rörlighet, i och med att lokalen saknade hiss ända fram till 2012. 

Vid flera tillfällen varje år har lokalradio och Smålands TV rapporterat från 

utställningsverksamheten. Så länge Taltidningen fanns (fram till x) annonserades och 

gjordes reportage tillgängliga för synskadade och andra som lyssnade på nyheter.   

Facktidskrifter som prestigefyllda Form men också rikspress i Dagens Nyheter och 

Svenska dagbladet har rapporterat från flera utställningar.   

I Alvesta kan man byta perrongen mot en kulturupplevelse inne i det 90-åriga 
stationshuset. Monica Söderberg, Blekinge läns tidning 2000 

Nyligen informerade en bloggare, Lars Hansen4 som var på besök om att han använder 

Alvesta som exempel i en av sina bloggar.  

Järnvägsstationer och flygplatser är intressanta eftersom många människor 
uppehåller sig där. […] I Nordamerika finns museishopar på järnvägsstationer. Ett 
europeiskt exempel finns i den gamla järnvägsknuten Alvesta, där man en trappa upp i 
det vackra stationshuset finner en tilltalande utställningshall. Det är kanske inte så 
mycket vetenskap i denna hall utan snarare kultur- och naturhistoria från närområdet 
och från vänorter runt omkring i världen. Men, utställningarna finns där, de lyser och 
de inspirerar! För den resande är det ett oväntat möte med något nytt – en synvända 
som man kommer ihåg! När skall vi få se något liknande och permanent på de större 
järnvägsstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö? 

                                                           

4 Lars Hansen, The IK Foundation, London, Storbritannien www.ikfoundation.org 

Utdrag ur Maria Fredrikssons bildkåseri 
Smålandsposten 1999  
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Kulturarbete i stort 

Utställningshallens föreståndare har tidvis som uppdrag och i andra sammanhang på 

eget initiativ genomfört en rad uppgifter för Alvesta kommun inom kulturområdet. Vid 

några tillfällen har föreståndaren även formellt haft uppgifter som kultursekreterare 

som del av sin tjänst. Kommunens konstsamling har inventerats, märkts och 

förtecknats, registret hålls kontinuerligt uppdaterat. Riksdagsmannagårdens samlingar 

har inventerats och förtecknats samt visats upp i olika utställningar. 

Utställningar om och i kommunens vänorter har anordnats vid flera tillfällen. 

Föreståndaren har medverkat vid organisering av såväl besök i vänorter som besök från 

vänorter. Vid flera tillfällen har olika lokaler i kommunhuset gestaltats och inretts, nu 

senast hösten 2016 kommunens nya café. Merparten av åren har föreståndaren har 

medverkat i kommunens arbete med kulturprogrammet och i Regionens (då 

Regionförbundet) arbete med Kronobergs läns kulturprogram samt i styrgruppen för 

det regionala projektet KRUT och en kulturarvskonferens.  

Återkommande har föreståndaren medverkat i Arkivens dag och administrerat och 

medverkat i kulturrundan. När kommunen har besök och anordnat utställningar när 

kommunen visat upp sig. Flertalet år har föreståndaren medverkat i kommunens samt 

arbetsgruppen för regionala kulturpriser. Domkyrkoförsamlingen om Karolinerhuset. 

Utställningar har producerats för TUR-mässan i Göteborg för Alvesta, Tingsryd och 

Älmhults kommuner. Föredrag har hållits i samband med utställningar vid kommunens 

serviceboenden. Årligen medverkan vid Husebys återkommande trädgårdsutställningar 

och skördefest. 

Organisering och administration 

Utställningshallen är sedan 2014 en del av avdelning Kultur och Fritid inom 

kommunledningsförvaltningen. Dessförinnan har utställningshallen med dess 

föreståndare organisatoriskt tillhört kommunledningsförvaltningen i två omgångar de 

första verksamhetsåren 1998 – 2000 och 2011-2013. Åren 2001 – 2008 tillhörde 

utställningshallen Kultur och fritidsnämnden. Under 2009 – 2010 var utställningshallen 

och turistbyrån en del av förvaltningen för Arbete och Lärande. 

Från år 2005 har Alvesta kommun budgeterat medel för utställningsverksamheten. 

Verksamheten har bedrivits med kommunalt anslag om ca 800 000 kr och en intäkt för 

handledning av praktikanter (motsvarande) från arbetsmarknadsåtgärder om 200 000 

kr årligen, totalt har verksamheten omslutit närmare 1 000 000 kronor per år. Hälften 

av kostnaden gäller lön, lönekostnader, kontors- och förvaltningskostnader, drygt en 

fjärdedel kostnad för lokal, som hyra, städning, larm och försäkring. Kostnader för 

annonsering, tryck och kopiering för marknadsföring av utställningarna har årligen 

betingat omkring 50 000 kronor. Utställningshallens föreståndare har ansvarat för att 

verksamheten genomförts inom ramen för budgeterade medel. Varje år har avstämning 

gjorts med förvaltningens ekonom och redovisning skett till ansvarig chef. Några år har 

delar av verksamheten kunnat finansieras med bidrag eller att en samverkanspart burit 

kostnaden för en utställning. 
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Personal 

Verksamheten har samordnats och bedrivits av en föreståndare, på heltid, från början 

projektanställd och med tiden tillsvidareanställd. Ett antal personer (nya varje år) har 

varit anställda enstaka timmar för att bereda föreståndaren semester eller 

kompensationsledighet. 

Arbetsmiljö 

Föreståndaren har med hjälp av praktikanter arbetat med utställningsverksamheten 

och själv organiserat sin arbetsplats inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser. 

Lokalerna, äldre, slitna har hanterats på ett varsamt sätt och inte varit föremål för några 

större insatser. Pentry har ordnats där det funnits plats. Toaletten är gammal och i stort 

behov av renovering. Vilorum saknas. 

Föreståndaren har haft tillgång till Alvesta kommuns företagshälsovård och 

personalavdelning. I den mån praktikanter har haft anställningar inom ramen för 

arbetsmarknadsåtgärder har det även gällt dem. 

Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete saknas för verksamheten men arbete 

pågår för att bygga upp ett sådant. 

Arbetsmarknadsåtgärder, praktikanter 

Föreståndaren har till sin hjälp haft praktikanter från såväl skolor som personer som 

varit på väg ut i eller på väg tillbaka till arbetslivet. Utställningsverksamheten fungerar 

genom sitt sociala patos som en verksamhet för rehabilitering, arbetsmarknadsåtgärder 

och praktik för olika utbildningar. Årligen medverkar ett tjugotal praktikanter, totalt 

har fler än närmare 200 personer medverkat i utställningshallen i olika former av 

praktik. Arbetsförmedlingens olika introduktions- och rehabiliteringsåtgärder som 

plusjobb, jobbgaranti, aktivitetsbidrag m.m. har varit aktuellt sedan verksamhetens 

start 1997. Statens invandrarverk sedermera Migrationsverket har så gott som årligen 

haft introduktions- eller språkpraktikanter i verksamheten. Kommunens socialtjänst, 

svenska för invandrare (SFI), arbetsmarknadsåtgärder och olika projekt för 

rehabilitering samt gymnasieskola har haft lärlingar, praktikanter och personer för 

språkpraktik. 

Flera yrkespraktikanter från eftergymnasiala utbildningar både vid folkhögskolor och 

universitet har gjort kortare eller längre praktikperioder. 

Därtill har volontärer från flera olika länder, bl.a. Frankrike, Japan och xx gjort årslånga 

gästspel i utställningsverksamheten. 

Samtliga praktikanter har haft föreståndaren som handledare och arbetsledare. 

Åtagandet har å ena sidan inneburit ett stort arbete med handledning och uppföljning 

men å andra sidan gett verksamheten nya infallsvinklar, inspiration och arbetsinsatser. 

Flera praktikanter och medverkande har i personliga betraktelser berättat om sin tid i 

utställningshallen.  

Min praktiktid utmärks av gott samarbete, jag har fått stöd och hjälp av föreståndaren 
som skapat en god relation. Resursanställd  
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Antikvariatet Bokpärlan 

RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa – Pärlan i Alvesta startade 1994 

antikvariatet Bokpärlan. I samband med ändring i lokaler flyttade antikvariatet in i 

järnvägsstationen i april 2004. När RSMH Pärlan 2009 bestämde sig för att inte driva 

verksamheten vidare bildades den ideella föreningen Antikvariatet Bokpärlan. 

Verksamheten som samlar in och säljer begagnade böcker har ett nära samarbete med 

utställningshallens föreståndare. Antikvariatet har en egen föreståndare på ideell 

sysselsättningsbasis, Krister Johansson, som har stöd av utställningshallen. Båda 

verksamheterna kan genom samarbetet hjälpas åt med öppethållandet. 

Dokumentation 

Årligen har föreståndaren redovisat en rapport från årets verksamhet. Gemensamt för 

rapporterna är att tid för utställningar med rubriker och kommentar kring besökare 

och medias uppmärksamhet. Rapporterna är i övrigt varierande i detaljer om 

utställningarna, samarbetsparter och annan information. Besöksstatistik anges enbart i 

ett fåtal rapporter. Merparten av rapporterna namnger vilka som medverkat som 

praktikanter och olika former av resursanställningar.  

Varje utställning har dokumenterats och material finns samlat i minst en pärm för varje 

av de 150 utställningarna sedan 1997. Alla utställningar och utställda föremål har 

fotodokumenterats. Från år 2006 har övervakningskamera gjort att utställningarna har 

kunnat bevakas i stunden. 

Utställningshallen nämns inte i kommunens och berörda förvaltningars 

årsredovisningar mer än undantagsvis. Ett undantag är årsredovisningen 2014:  

Utställningshallen på Järnvägsstationen i Alvesta har erbjudit ett flertal utställningar 
under 2014 där särskilt vänortsutställningen i Härlöv i samverkan med Smålands 
Kulturfestival var en av höjdarna som nådde stor uppmärksamhet…  

I kommunens årsredovisning 2015 finns under rubriken  
Fokusområde: Starkt näringsliv texterna 

Utbildning efter näringslivets behov 
Attraktiva centrum och handelsplatser 
Kombinerat resecentrum med restauranger, barer, utställningar, konst/hantverk 

Analys och slutsatser 

I planerings- och utvecklingssammanhang finns efterlyses ofta mer verkstad. 

Utställningshallens verksamhet är snarare verkstad än dokumentation och redovisning. 

Utställningarnas innehåll och medverkande finns väl dokumenterade och kan utan 

problem återberättas. Media har vid varje tillfälle, 150 utställningar under 20 årstid 

rapporterat och skrivit artiklar och reportage som gjort verksamheten tillgänglig för 

allmänheten genom lokalpress, lokalradio, rikspress och facktidskrifter.   

Genom samarbete och nyttjande av såväl kommunens som andras resurser får 

kommunens invånare och besökare tillgång till utställningshallen som mötesplats och 

en kreativ arena.  Kort sagt kan sägas att verksamheten använder Alvestas geografiska 

centrum för tågtrafik som ett ansikte utåt. 
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     Verksamheten som den är idag står och faller med en person, idéer, planering, 

genomförande och sammanhang kretsar kring utställningshallens föreståndare. 

Nedan figur ska illustrera hur utställningshallen uppfyller sitt syfte och resultat.  

 

I utställningsverksamheten möts alla delar i det som brukar nämnas hållbar utveckling; 

socialt, kulturellt samt ekonomi och miljö.  

Genom praktikanter som får pröva och visa sin förmåga och komma närmare en 

anställning medverkar utställningshallen till att genomföra kommunens 

arbetsmarknadspolitik. Mötet mellan människor med olika bakgrund ger också det 

sociala perspektivet. Verksamheten genomförs små resurser, endast en fast anställd 

som genom samarbete och utbyte av resurser med annan kulturell verksamhet gör 

mycket till en liten kostnad. 

     På flera sätt är utställningshallen ett ansikte utåt för Alvestas invånare och besökare. 

Men det finns stor potential för fler besökare och för kommunen att använda 

verksamheten för sin information och marknadsföring. En kommunal verksamhet 

behöver följas upp systematiskt för att kvalitetssäkra och ge ledningen möjlighet att se 

verksamheten tillsammans med helheten. Exempel på systematik handlar om antal 

besökare, vilka de är men också att återkommande tillfråga besökarna om vad de 

önskar av verksamheten.  

Föreståndarens arbetssituation behöver ses över för att organiseras i  linje med 

kommunens personalpolitik och personalstaben anpassas för det uppdrag som i 

framtiden beslutas för verksamheten. Arbetsmiljön behöver systematiseras i enlighet 

med gällande lagstiftning. Uppfräschning av lokalerna så att t.ex. toaletten blir fräsch 

och lättare att städa.  

I utställningarna flödar kreativiteten. En förnyelse av verksamheten inför framtiden 

behöver innefatta en viss mån av frihet för att utveckla verksamheten. 

Systematiseringen och närmandet till övrig kommunal förvaltning måste ske med 

försiktighet för att innovation och kreativitet skall kunna bevaras.  

Detta är första delrapporten i en pågående inventering. Delrapport 2 innefattar en 

analys av omvärlden och samverkan. Den tredje avslutande rapporten kommer i april 

2017 att ge tre olika förslag på framtida organisationslösningar för utställningshallen. 

Lokalen, läget

Föreståndare 100 %

Anslagna medel

Utställningar
Samverkan

Möten
Praktikanter

Fler i sysselsättning

Spaltmeter om 
kommunen

Integration 

Alvesta kommun
• ansikte utåt

• attraktiv plats

• kulturell mötesplats

     Utställningshallens resultatuppfyllelse 

Syfte 


