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”Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av 

konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.” 

 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Artikel 27. 

 

 

”Kultur är en del av människans natur och har ett eget värde genom sin 

kraft, förmåga och möjligheter. Kultur finns för sin egen skull, är ett mål 

i sig och existerar inte främst för att stärka andra intressen. Kulturens 
frihet är dess signum och det är den som bidrar till samhällets och 

individens utveckling. Kultur är en rättighet för alla att ha tillgång till, 

kunna påverka och delta i. Dess kraft är att utmana och utveckla våra 

föreställningar och tankemönster. Den förmedlar upplevelser som 
påverkar. Kultur har en unik förmåga att skapa förståelse, ifrågasätta och 

skapa sammanhang.” 

 

”År 2026 kommer Västerås stad att ha närmare 160 000 invånare. 

Kulturen har en betydande roll i en hållbar samhällsutveckling och är 
därför en strategiskt viktig fråga för staden.” 

 
                 Västerås stads program för kultur, 

              Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden,  

Västerås stad, 2015-06-03,  

Dnr 2015/236-KuN 
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FÖRORD 

Hur ser Västerås stads konstscen ut och hur fungerar den?  

 
Det här var en av frågorna Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen (KIFF) och 

Västerås konstmuseum ville lyfta och kartlägga när ett nytt nätverk för konstaktörer i 

Västerås stad träffades under 2016. Under vintern 2016 - 2017 har därefter denna 

kartläggning av Västerås konstscen genomförts med utgångspunkt i behovet att få en 

samlad bild av bildkonstfältet. Kartläggningen har genomförts och sammanställts av 

Linda Wallenberg konst, fristående konsult på uppdrag av KIFF.  

 

Syftet med Kartläggning – Västerås stads konstscen är att ge en nulägesbeskrivning 

och ett underlag för nya framåtblickande samtal om konstscenen. Kartläggningen ska 

även kunna fungera som ett underlag inför KIFFs och Kultur-, idrott- och 

fritidsnämndens kommande arbete med Västerås stads handlingsplan för kultur. 

Handlingsplanen kommer att vara kopplad till Västerås stads program för kultur1. 

 

Konst – bildkonst 

Med konst menar vi i denna kartläggning bildkonst: fotografi, grafik, installationer, 

måleri, performance, skulptur, teckning, videokonst med mera. Vi har vänt oss till 

organisationer inom bildkonstfältet som i första hand presenterar, förmedlar, 

producerar och/eller utövar konst på ett yrkesmässigt sätt eller sammanhang. 

Organisationer som till exempel främst visar utställningar av yrkesverksamma 

konstnärer. Kartläggningen omfattar inte enskilda konstnärer, fotografi (fotoklubbar), 

gatukonst och konsthantverk. 

 

Tillvägagångssätt  
Arbetet inleddes med att konsulten och uppdragsgivaren undersökte vilka konst-

aktörer som finns i kommunen och formulerade kartläggningens frågeställningar. Tio 

konstaktörer har valts utifrån bildkonstdefinitionen ovan. Dessa har varit i fokus 

under kartläggningsarbetet. Materialet har samlats in genom en webbaserad enkät och 

intervjuer. Samtliga tio aktörer svarade på enkätens frågor, som bland annat berörde 

var i kommunen de verkar, antal medlemmar, besökssiffror och tillgänglighet. Under 

intervjuerna ställdes frågor om deras organisation samt om konstscenens styrka och 

utveckling. Samtliga svarade på samma frågor, i både enkät och intervju. De ideella 

föreningarna erhöll arvode för sitt deltagande. Kompletterande kontakt togs även med 

några av de aktörer som beskrivs under Övriga aktörer (sid. 8). Uppgifter kring 

kommunens kulturbidrag har tagits fram av KIFF och Västerås stadsarkiv. 

Avslutningsvis har materialet sammanställts i Kartläggning - Västerås stads 

konstscen. I Kartläggningen igår tre bilagor: enkätformulär, intervjufrågor samt 

Frågor och scenarier för samtal.  
 

Kartläggningens struktur 
Kartläggning - Västerås stads konstscen inleds med en beskrivning av 

konstaktörerna, följande kapitel presenterar och sammanfattar enkät och intervjuer.  

I kapitel Ekonomiskt stöd beskrivs kommunens stödformer samt vilka som erhållit 

stöd under några utvalda år. Sammanfattning är kartläggningens avslutande kapitel. 

 

Kartläggningen fokus är att ge en samlad bild av aktörernas svar, därför redovisas 

inte enskilda svar från intervjuerna, utan enbart ett fåtal citat som godkänts för 

publicering. Detta för att de som deltog i intervjuerna skulle vilja föra ett öppet och 

uppriktigt samtal. 

 

Ett stort tack till alla aktörer som har medverkat i kartläggningen! 

                                                 
1 Västerås stads program för kultur, Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden, Västerås stad, 2015-06-03, 

Dnr 2015/236-KuN 

”Konsten påverkar 

människors sätt att se på 

omvärlden. Den får oss 

att upptäcka saker. 

Konst kan hjälpa en att 

se nytt, både bildligt och 

bokstavligt.”  

 

Västerås Konstförening 
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OM KONSTAKTÖRERNA 

 

 

 
”I Västerås bidrar kulturlivet, folkbildningen och föreningslivet till 

invånarnas livslånga lärande och livskvalitet.”  

 
Västerås stads program för kultur,  

Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden,  

Västerås stad, 2015-06-03, Dnr 2015/236-KuN 
 

 

 

 

 

Aktörer med utställningsverksamhet 

ArtMobile 

Huvudsakligt uppdrag enligt enkätsvar: utställningsverksamhet 

 

ArtMobile är en konstnärsgrupp som driver ett mobilt galleri för samtidskonst. De vill 

lyfta fram olika former av konstnärliga uttryck och konstformer. Ambitionen är att 

hitta olika platser att göra utställningar på. Inför framtiden önskar ArtMobile 

samarbeta mer med andra konstgrupper och -aktörer. Föreningen ingår inte i något 

formellt nätverk, men enskilda medlemmars nätverk har bland annat gjort 

utställningar i Finland, Storbritannien och USA möjliga. Konstnärsgruppen har 

deltagit i den internationella konstmässan Supermarket i Stockholm tre gånger. 

 

KAZ Galleri 

Huvudsakligt uppdrag enligt enkätsvar: utställningsverksamhet  

 

KAZ Galleri är Västerås enda privatägda galleri och arbetar utifrån visionen att vara 

en aktiv plats för konsten och bidra till stadens kulturliv. Galleriet bjuder in 

konstnärer både från länet och övriga landet. Flertalet konstnärer visar måleri men 

även grafik, skulptur och konsthantverk ställs ut. KAZ Galleri planerar utställningar 

med 1,5-2års framförhållning. Det finns inga planer på att någon annan ska ta över 

när ägaren Ulla Löfdahl Reimersson går i pension.  

Galleriet har arbetat aktivt med utveckling av förmedling av konsten genom 

konstnärssamtal i samband med utställningar och har arrangerat kurser. KAZ Galleri 

ingår inte i något formellt nätverk. 

 

Konstfrämjandet Västmanland 

Huvudsakligt uppdrag enligt enkätsvar: projekt, pedagogisk verksamhet, 

programverksamhet 

 

Konstfrämjandet är en organisation som finns i hela Sverige och består av olika 

medlemsorganisationer och distrikt. Konstfrämjandet sprider konst i landet genom att 

nya konstverk, projekt och utställningar produceras. De publicerar även böcker och 

arrangerar möten. Distriktet Konstfrämjandet Västmanland (KV) arbetar på ett 

liknande sätt i Västmanlands län. Idag är verksamheten i en brytningstid. En ny 

verksamhetsledare utvecklar organisationen efter en ekonomiskt svår tid. KV har 

avslutat sin galleriverksamhet i centrala Västerås. Inför framtiden önskar föreningen 

bland annat bygga upp spetskompetens i deltagarbaserade konstprojekt. KV ingår inte 

i något officiellt nätverk. De samarbetar med olika organisationer som varierar från 

projekt till projekt till exempel företag, konst- och kulturinstitutioner och kommuner.  

 

 

 

Åtta av tio aktörer i kart-

läggningen har medlemmar. 

Varav sju är ideella föreningar 

samt ett Studieförbund, ABF 

Västerås. 

 

 

 

”Det behövs en 

föryngring på konst-

scenen! Det krävs  

yngre gallerister  

för att få tag på de  

unga konstnärerna, de 

känner ju varandra.” 

 

KAZ Galleri 
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Konstnärsföreningen galleri K  

Huvudsakligt uppdrag enligt enkätsvar: utställningsverksamhet, intresseförening 

 

Konstnärsföreningen galleri K (KgK) är en förening för konstnärer. Föreningen står 

på två ben. Det ena benet är galleriet, ansiktet utåt. Utställningarna arrangeras genom 

samarbete mellan KgK och Galleri K:s vänförening. I galleriet varvas utställningar av 

egna medlemmar och andra yrkesverksamma konstnärer. Föreningens andra ben, är 

arbetet med de egna medlemmarnas kompetens- och kvalitétsutveckling. Detta är ett 

arbete KgK önskar prioritera högre i framtiden. KgK menar att det finns få unga 

konstnärer i Västerås kommun och länet. För att föryngra medlemmarna har både en 

yngre konstnär i styrelsen och det påbörjade arbetet med medlemmar som mentorer 

till elever på Västerås Konstskola varit viktigt. Föreningen har samverkat med de 

flesta andra konstaktörer i kommunen men ingår inte i något formellt nätverk.   

 

Västerås konstmuseum 

Huvudsakligt uppdrag enligt enkätsvar: utställningsverksamhet, pedagogisk 

verksamhet, programverksamhet, offentlig konst, museiuppdrag med konst- 
samling etc.  

 

Västerås konstmuseum visar utställningar med framförallt svensk och nordisk 

samtidskonst samt verk ur stadens konstsamling. Museet arbetar med ett brett 

konstbegrepp som inrymmer allt från konsthantverk och design till måleri, video och 

performance. Museet har fokus på det kommunala uppdraget som expert och ansvarig 

inom konst- och museifrågor i Västerås stad. Museet ska även utvecklas som 

demokratisk arena, som ett angeläget och relevant museum för Västeråsarna med 

delaktighet och samverkan. Barn och unga är prioriterad målgrupp. Västerås 

konstmuseum är medlemmar i Riksförbundet Sveriges museer och ICOM Sverige.  

Museet deltar i ett informellt nätverk med konstmuseer och konsthallar utanför 

storstadsområdena i Sverige och samarbetar med andra institutioner både nationellt 

och i Norden kring utställningar och offentlig konst. Lokalt samarbetar museet med 

föreningar och studieförbund med kurser på museet och med Västerås konstskolas 

examensutställning.   
 

Ytan 

Huvudsakligt uppdrag enligt enkätsvar: utställningsverksamhet, projekt, 

programverksamhet 

 

Ytan har som syfte att främja kultur och stötta medlemmarnas kulturella verksamhet. 

Föreningen ska vara en konstnärlig mötesplats och verka på den lokala, nationella och 

internationella konstscenen. Ytan har arbetat med projekt och utställningar på olika 

sätt men alltid med samtidskonst som gemensam nämnare. 2017 går Ytan in i en ny 

fas, eftersom de står utan lokal. För närvarande utvärderar medlemmarna 

verksamheten och funderar över hur föreningen bäst går vidare – med eller utan lokal. 

Ytan är en del i det nationella nätverket ”Den kollektiva hjärnan” vars syfte är att 

tillgängliggöra och stärka självorganiserade verksamheter inom konst. Ytan har 

presenterat utställningar med konstnärer från Danmark, Finland, Norge, Sverige och 

Tyskland. De har även visat verk av konstnärer från Australien, Peru och USA samt 

har deltagit i den internationella konstmässan Supermarket i Stockholm. 

 

Aktörer med utbildningssyfte 
Västerås Konstskola 

Huvudsakligt uppdrag enligt enkätsvar: kursverksamhet, pedagogisk verksamhet 
 

Vid Västerås Konstskola bedrivs en tvåårig konstnärlig grundutbildning. 

Utbildningen är en eftergymnasial konst- och kulturutbildning och granskas av 

Myndigheten för yrkeshögskolan. Lärarna är konstnärer, verksamma inom sina 

undervisningsområden. Inför framtiden önskar Västerås Konstskola bredda 

rekryteringen av nya elever, nya målgrupper. Inom verksamheten utvecklar de bland 

annat ett ”konstspår” med konstutbildningar för olika åldersgrupper. En dialog pågår 

”Konst och skapande, 

kan vara ett sätt att 

tänka kritiskt, hitta 

sammanhang och 

uttrycka sig. Att göra 

konsten mer tillgänglig 

är en demokratisk fråga. 

Konsten behöver 

spridas. Det behövs 

många olika 

konstaktörer, det räcker 

inte med ett bra 

museum. Vi blir starkare 

ju fler vi är.” 

Konstfrämjandet 

Västmanland 
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till exempel med Västerås kommun kring en eventuell samlokalisering av Västerås 

Konstskola och Västerås Kulturskola. Västerås Konstskola ingår i ett nätverk för 

konst- och kulturutbildningar i Sverige. Skolan är även del av ett nordiskt samarbete 

med bland andra Ålesunds konsthögskola. Varje år har avgångseleverna på Västerås 

Konstskola en utställning med sina arbeten på Västerås konstmuseum. Skolan önskar 

utveckla fler samarbeten i länet till exempel med Virsbo konsthall.  

 

Aktörer med verkstad 
Konstnärernas Kollektivverkstad KKV  

Huvudsakligt uppdrag enligt enkätsvar: verkstad för konstnärer och konsthantverkare 
 

Konstnärernas Kollektivverkstad KKV (KKV) är en ideell förening med syfte att 

tillgodose yrkesverksamma konstnärers behov av ändamålsenliga lokaler och 

utrustning till rimlig kostnad, till exempel grafisk och keramisk verkstad. De har 

nyligen köpt in en professionell printer för högupplöst utskrift och önskar bredda sin 

verksamhet ytterligare genom att inreda verkstad för betong, sten, gips och måleri. 

Föreningen har brottats med balansen mellan att vara öppen för besökare och det 

faktum att KKV är en verkstad dit konstnärer kommer för att utföra sitt arbete, till 

exempel för storskaliga gestaltningsuppdrag i offentlig miljö. Föreningen önskar 

anställa en verksamhetsutvecklare. KKV är medlemmar i och samarbetar med KKV 

Riks. KKV har bland annat samarbetat med ateljéhuset Tegelhuset (en byggnad i 

samma område, där flera konstnärer hyr lokaler) kring gemensam marknadsföring 

och tider för öppna ateljéer/öppet hus. 

 

Aktörer för konstnärernas villkor 
KRO Västmanland 
Huvudsakligt uppdrag enligt enkätsvar: fackligt, socialt arbete för KRO-konstnärer, 

kursverksamhet, utställningsverksamhet, pedagogisk verksamhet, programverksamhet 

 
Konstnärernas Riksorganisation (KRO) ansluter yrkesverksamma konstnärer. KRO 

har som mål att förbättra medlemmarnas ekonomiska och sociala villkor och därmed 

göra det möjligt för bild- och formkonstnärer att vara yrkesverksamma. Över 3 300 

medlemmar representeras i Sverige. Under KRO sorterar idag fem regionföreningar. 

KRO Västmanland (KRO V) är en lokal förening under regionföreningen Region 

Mitt. KRO V har 45 medlemmar. Föreningen vill driva och vara en aktiv part i det 

offentliga samtalet om hur konstscenen ska utvecklas i länet. De söker nya 

samtalspartners att diskutera konstfrågor med och söker nya vägar för att närma sig 

till exempel näringslivet. I framtiden önskar KRO V bredda sitt huvudsakliga 

uppdrag och utveckla sitt arbete med medlemsutställningar. KRO V är mycket 

positiva till ett nytt nätverk mellan olika konstaktörer i Västerås och har en 

kontinuerlig dialog med Västerås konstmuseum. Ett tätt samarbete finns med bland 

andra Konstnärsföreningen galleri K.  

 

Aktörer med fokus på programverksamhet 
Västerås Konstförening 

Huvudsakligt uppdrag enligt enkätsvar: programverksamhet 
 

Västerås Konstförening är en förening för en konstintresserad allmänhet. De vill 

stimulera konstintresset och konstlivet i Västerås och dess närområde genom ett brett 

program. Genom att skapa kontaktytor mellan konstnärerna och konstpubliken värnar 

de om kulturlivet i Västerås och Västmanland. Västerås Konstförening köper in 

konstverk till årligt konstlotteri främst av konstnärer från Västmanland och 

Mellansverige. Föreningen vill gärna nå ut mer till studenter och nyanlända. Västerås 

Konstförening har ett nära samarbete med Västerås konstmuseum och Västerås 

Konstmusei Vänner. De samarbetar även med Västerås Humanistiska Förbund, KRO 

Västmanland samt är medlemmar i Sveriges konstföreningar.  

 

”Om man möts ofta, kan 

man i god tid lättare 

hitta rätt samarbets-

partners, för att starta 

något nytt.  

Tid, organisation och 

struktur är förut-

sättningar för alla 

tillfälliga initiativ: 

produktionen före och 

bakom ett tillfälligt 

initiativ är oftast inte 

snabb och tillfällig 

 – även om själva 

konstverket eller eventet 

är tillfälligt.” 

 

Västerås konstmuseum 
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Övriga aktörer 
Västerås Konstmusei Vänner bildades 1963 och dess främsta uppgift är ”att stödja 

Västerås konstmuseums verksamhet, företrädesvis genom att berika museets 

konstsamling, även att i övrigt stimulera allmänhetens konstintresse”.  

Ytterligare aktörer är konstföreningar vars fokus är aktiviteter för de egna 

medlemmarna till exempel ateljébesök, konstresor och inköp av konst till 

medlemslotteri. Arbetsplatskonstföreningar är ett exempel på sådana konstföreningar.  

I kommunen finns bland andra Art Aros i Västerås stad och Sjukvårdens 

konstförening Västerås på Västmanlands sjukhus Västerås.  

 

I Västerås finns ett stort intresse för kursverksamhet och studiecirklar genom 

studieförbund. Flera av aktörerna i kartläggningen har i enlighet med Västerås stads 

program för kultur beskrivit att både kurser i akvarellmåleri, konsthistoria med mera, 

tillsammans med konsten i skolans värld är mycket viktiga för att ”det ska vara lätt att 

utvecklas och växa som människa”. Det egna skapandet är viktigt och att väcka 

intresse för att se och uppleva konst. Dessutom genereras arbetstillfällen för 

konstnärer, som kursledare eller som professionell konstkompetens i till exempel 

Skapande skola-projekt. 
 

Fotografering och fotografiska bilder är mer närvarande än någonsin i människors 

vardag och kommunikation med varandra bland annat på grund av sociala mediers 

genomslag. Några av Västerås fotoklubbar är: Västerås Fotoklubb, FK Aros och 

Studio 021. De erbjuder sina medlemmar ateljéer, mörkerrum och anordnar träffar för 

att samtala om sina bilder. Föreningarna arrangerar även utställningar och 

föreläsningar. Som fotografi rör sig mellan dokumentär- och konstfotografi, rör sig 

konsthantverket mellan hantverk och konst. I Västerås stadskärna drivs butiken 

Formgruppen av en ekonomisk förening (Formgruppen konsthantverk i 

Västmanland). I butiken säljs de fem medlemmarnas konsthantverk samt artiklar av 

ett femtiotal andra hantverkare och konsthantverkare. Formgruppen har även anordnat 

workshops och utställningar i butiken, i samarbete med Västmanlands läns 

hemslöjdsförbund och Västerås Slöjd- och Hantverksförening.  

Västmanlands läns hemslöjdsförbund är en viktig resurs för hela länet och i Västerås 

anordnar den lokala föreningen Västerås Slöjd- och Hantverksförening 

medlemsmöten, temadagar, utställningar, prova på-träffar och kurser.  

 

Västmanlands läns museum har under de senaste fem åren bland annat visat flera 

utställningar med fotografi. Frizonen var under några av dessa år ett utställningsrum 

för i första hand ungdomars och unga vuxnas idéer och skapande. I rummet visades 

till exempel flera utställningar av studenter från utbildningen ”Rumslig gestaltning - 

informationsdesign” vid Mälardalens Högskola. Länsmuseet och Västerås 

konstmuseum håller gemensamma visningar av kulturmiljöer och offentlig konst i 

Västerås. Västerås stad deltog i en kartläggning av den offentliga konsten i länet som 

skedde inom projektet ”Modernismen och den offentliga konsten”. Projektet drevs av 

avdelningen Kulturmiljövård och konstkonsulentverksamheten på Västmanlands läns 

museum i samarbete med kommuner och andra organisationer i länet. Till och med år 

2013 var konstkonsulentverksamheten en del av länsmuseet, men är nu en del av 

enheten Kulturutveckling på Region Västmanland. Västerås stad är en av de tio 

kommuner som kulturutvecklaren samarbetar med, bland annat för att utveckla den 

konstpedagogiska verksamheten och den offentliga konsten i länet. Konsten i vården, 

Region Västmanlands konstinnehav finns i hela länet. I Västerås är regionens 

offentliga konst en viktig del av vårdmiljön till exempel på Västmanlands sjukhus 

Västerås.  

 

Sedan 2013 har Västerås stad arbetat utifrån en handlingsplan för offentlig konst. 

Västerås konstmuseum har helhetsansvaret för Västerås stads offentliga konst. 

Museet har ett årligt anslag för beställning, inköp och vård av befintlig konst samt en 

tillsvidareanställd intendent för offentlig konst. Sedan några år tillbaka arbetar även 

det kommunala bostadsbolaget Mimer och privata aktörer som till exempel Castellum 

med konstens betydelse för gestaltningen av en plats och för företagets värdegrund.  

”Samarbeten!  

Gärna med andra 

konstnärsgrupper 

och att göra udda 

utställningar, inte 

bara på gallerier 

utan också på andra 

ställen.” 

 

ArtMobile 
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Dessa företag har professionaliserat sitt arbete med den offentliga konsten i alla led  

– från urvalsprocess av konstnärer för uppdrag, till förmedling av konsten för 

hyresgäster och andra som berörs. Både Kulturstiftelsen ARTY och Västerås 

konstmuseum är viktiga resurser i utvecklingen av den offentliga konsten i 

kommunen genom att förmedla samarbeten och rådgivning samt arrangera 

föreläsningar och seminarier.  

 

Kulturstiftelsen ARTY är en stiftelse vars verksamhet och samverkansprojekt länkar 

samman näringsliv, kultur och samhälle. ARTY har drivit flera kulturstödjande 

samarbetsprojekt mellan kultur och näringsliv som konstens aktörer deltagit i. 

 

I Västerås stad finns fler aktörer som rör sig mellan privata initiativ, närings-

verksamhet och föreningsliv. De är ofta gränsöverskridande mellan bildkonst och 

andra konstformer och kulturutövande. Några exempel är Club Artis, Ekströms 

konsthandel och Societé för Konst, Scenkonst & Kultur i Gallerian. 

 

Precis som i övriga Sverige har gatukonsten, street art och enskilda konstnärers 
initiativ och tillfälliga gestaltningar tagit alltmer plats och uppmärksamhet i det 

offentliga rummet under 2000-talet. Graffitiscenen i Västerås var under 80-talet en av 

de mest betydelsefulla i Sverige. Under de senare åren har konstnärer och eldsjälar i 

Här får man, Väggens vänner och Unity verkat för lagliga väggar att måla på i 

Västerås. Ett fortsatt arbete och dialog pågår för att få fram öppna väggar i Västerås. 

 

Enskilda konstnärer – kulturella och kreativa näringar 

KRO Västmanland har fyrtiofem medlemmar i hela länet, merparten av dem bor i 

Västerås stad. Det finns även yrkesverksamma konstnärer som ej är medlemmar i 

KRO Västmanland samt några konstnärer som är regelbundet verksamma i 

kommunen även om de inte bor här, till exempel lärare på Västerås Konstskola. 

 

Konstnärer driver ofta företag i form av enskild firma. Många konstnärskap och 

företag har flera ben i sin verksamhet: egna konstverk och konstprojekt samt uppdrag 

som utställningar, konstnärliga gestaltningsprojekt i offentlig miljö och pedagogiska 

uppdrag. Inom företaget kan även grafisk formgivning, illustration, konsthantverk 

eller andra områden ingå.  

 

Utöver den enskilda firman är många konstnärer anställda till exempel som 

pedagoger eller lärare på konst- och kulturskolor eller -institutioner. Vissa arbetar 

även inom helt andra sektorer.  

 

Kartläggningen har visat att konstnärer dessutom gör en stor ideell insats inom 

Västerås konstscen: De är medlemmar i ideella föreningar som Konstnärsföreningen 

galleri K och Ytan med flera. De ställer även ut på stadens konstgallerier och  

-institutioner utan att erhålla MU-ersättning fullt ut (se sid. 11). 

 

De yrkesverksamma konstnärerna är en del av kulturella och kreativa näringar som 

anses vara en viktig tillgång för stadens, regionens och Sveriges utveckling och 

attraktivitet. Inom EU lyfts de kulturella och kreativa näringarna fram som väsentliga 

för att implementera EU 2020-strategin.2 

 

                                                 
2 Europa 2020 är EU:s tillväxtstrategi för de kommande tio åren.  

”I vår föränderliga värld hoppas vi att EU ska bli en smart och hållbar ekonomi för alla. Vår strategi 

ska hjälpa EU och medlemsländerna att uppnå hög sysselsättning, god produktivitet och stor social 

sammanhållning.” / Europeiska kommissionens hemsida: http://ec.europa.eu/ 

 

”Det finns många 

former av konst och 

sätt att uppleva den 

på. Alla kan vara 

med och uppleva och 

diskutera. Ju fler 

samtal i en stad, 

desto starkare blir 

vi.” 

 

KRO Västmanland 
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En översiktlig sammanställning av konstaktörer  

  Verksamhet 

startade 

Organisations

-form 

Anställda Medlemmar Lokal Verksamhet 

sker 

huvudsakligen i 

ArtMobile 2009 ideell förening   både ansökan och 

stödmedlemskap 

mobil verksamhet, 

tillfällig lokal vid 

behov, ateljé i 

Gideonsberg för möten 

etc. 

Västerås tätort, 

Västmanlands 

län, Sverige, 

Internationellt 

KAZ Galleri 2005 enskild firma   nej utställningsplats i 

Västerås stadskärna 

Västerås tätort 

Konstnärsfören-

ingen galleri K 

1958 ideell förening 

  

ansöker om 

medlemskap 

utställningsplats i 

Västerås stadskärna 

Västerås tätort 

Konstfrämjandet 

Västmanland 

1976 ideell förening En projektan-

ställd verksam-

hetsledare, deltid 

50%  

Öppet, främst 

organisationer 

mobil verksamhet, 

tillfällig lokal vid 

behov och i 

verksamhetsledarens 

privata kontor 

Västmanlands 

län 

Konstnärernas 

Kollektivverkstad 

KKV 

1986 ideell förening   ansöker om 

medlemskap 

verkstad i Viksäng, 

Västerås 

Västerås tätort 

Västerås 

Konstförening 

1919 ideell förening   öppet enbart kontor i 

Västerås stadskärna 

Västerås tätort 

KRO Västmanland 1950                            

(eller 

tidigare) 

ideell förening   ansöker om 

medlemskap 

mobil verksamhet, 

tillfällig lokal vid 

behov, samverkar med 

Konstnärsföreningen 

galleri K i Västerås 

stadskärna 

Västmanlands 

län 

Västerås 

konstmuseum 

1919 

(förening) 

1972 

(kommunal 

drift) 

kommunal tolv tillsvidare-

anställda, chef, 

intendenter, 

konstpedagoger, 

tekniker etc (ej 

årsverken) 

nej museibyggnad i 

Västerås stadskärna 

Västerås tätort 

Västerås 

Konstskola 

1963 studieförbund      

(ABF Västerås 

är huvudman) 

fyra 

deltidsanställda 

lärare 50% samt 

studieombuds-

man, verksam-

hetsledare, rektor, 

administrativ 

personal m.fl.  

(de har även 

andra uppgifter 

inom ABF) 

organisationer som 

uppfyller ABFs 

medlemskriterier 

Västerås stadskärna Västerås tätort 

Ytan 2014 ideell förening   öppet utställningsplats och 

projektrum i Koppar-

lunden, Västerås 2015-

2016, 2017 utan lokal 

Västerås tätort 
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KONSTSCENEN  

– NULÄGE OCH UTVECKLING 
 
 

”I Västerås är kulturaktörerna synliga, uppmärksammade och drivande i 

stadens utveckling.” 
Västerås stads program för kultur, 

 Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden, Västerås stad,  
2015-06-03, Dnr 2015/236-KuN 

 

 

 

 

 

Sammanfattningarna nedan ger en samlad bild av de tio aktörernas svar på frågor i 

både enkät och intervju. 

 

Lön och arvode 

Av de tio aktörer som intervjuats är sju ideella föreningar. En av dessa sju föreningar 

har en förening en person visstidsanställd på deltid 50%. I några fall erhåller några 

funktioner i styrelsen ett symboliskt arvode, och/eller reseersättning. Resterande 

arbete görs utan ersättning. Västerås konstmuseum och Västerås Konstskola är de 

enda aktörerna som har tillsvidareanställd personal. Om någon bjuds in att hålla 

föredrag arvoderas de av flertalet aktörer enligt KROs eller Författarförbundets 

rekommendationer. KAZ Galleri drivs utan vinstintresse, ägaren verkar som filantrop. 

 

MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning (medverkande- och 

utställningsersättning) för medverkan vid utställningar.  

• Det är enbart Konstfrämjandet Västmanland som följer MU-avtalet helt.  

• Fem aktörer följer delvis MU-avtalet: oftast utbetalas utställningsersättning  

- upphovsrättslig ersättning för att konstnärers verk visas för publik - men 

konstnären ersätts ej fullt ut för det arbete hen utför i samband med 

utställning, till exempel installations- och katalogarbete.  

• Två aktörer följer ej avtalet.  

• Västerås Konstskola som ej bedriver utställningsverksamhet och KAZ Galleri 

som har en annan ersättningsmodell (försäljning av konstverk) har ej svarat 

på frågan. 

Aktiva medlemmar 
Hur många och hur aktiva medlemmarna är i de sju ideella föreningarna varierar stort 

mellan de olika aktörerna. I en av föreningarna är enbart fem av cirka femtio 
medlemmar aktiva i utställningsarbetet. I en annan förening är samtliga av de drygt 

fyrtio medlemmarna regelbundet engagerade som till exempel utställningsvärdar. 
Fyra av aktörerna har olika kategorier av medlemskap beroende på hur mycket eller 

på vilket sätt medlemmen är aktiv. Medlemmarna kan till exempel vara uppdelade i 

aktiv konstnär eller stödmedlem, där stödmedlemmen betalar en medlemsavgift för 

att stötta föreningen men deltar inte i verksamheten. 

 

Tillgänglighet 

I enkäten svarade åtta av tio på frågan (några har valt flera svarsalternativ) om deras 

lokal är tillgänglighetsanpassad: 

• två aktörer svarar att lokalen inte är tillgänglighetsanpassad 

• fyra aktörer säger att deras lokal är fysiskt anpassad, med till exempel hiss 

eller ramp 

• två aktörer svarar att lokalen har hörselhjälpmedel så som hörselslinga 

”Vi har större 

ambitioner än vi orkar. 

Vi vill hela tiden mer!”   

ArtMobile 
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• två aktörer är tillgänglighetsanpassade på annat sätt och har markerat rutan 

för ”övrigt” 

• ingen av aktörerna är Hbtq-certifierad 

Endast tre av tio aktörer har svarat på frågan vad de skulle tillgänglighetsanpassa om 

de hade möjlighet:  

• en aktör önskar ramp mellan olika rum i lokalen  

• en aktör önskar kunskap, att få uppdaterad information, fortbildning inom 

området för att kunna utveckla sitt arbete löpande 

• en aktör skriver att de är på olika ställen vid varje aktivitet, så det ser olika ut 

från gång till gång, men att målet är att vara medvetna och arbeta med 

tillgänglighet när det gäller kommunikation, fysisk tillgänglighet samt att 

erbjuda alternativa sätt att ta del av konst 

På frågan om aktörerna arbetar med tillgänglighet i sin verksamhet har sex av tio 

svarat:  

• fyra aktörer svarar att de håller visningar av utställningar och/eller föredrag 

• en aktör har svarat att de har syntolkade visningar eller introduktioner till 

utställningar.  

• en aktör arbetar med sin kommunikation på olika sätt efter respektive 

projekts målgrupp/er. 

På frågan om de arbetar med tillgängligt informationsmaterial, har sex av tio aktörer 

svarat (några har valt flera svarsalternativ):  

• tre aktörer har informationsmaterial på lätt svenska  

• tre aktörer har informationsmaterial på flera olika språk och  

• en aktör har informationsmaterial i punktskrift.  

• en aktör förbereder tillgänglig information i form av videoklipp på lätt 

svenska 

På frågan om de önskar utveckla tillgänglighetsarbete i sin verksamhet har två svarat: 

• en aktör vill presentera sin information på fler språk och digital information i 

större utsträckning  

• en aktör berättar: ”Vi vill fortsätta att lära oss mer, bli bättre på alla områden, 

Hbtq, språk, plats – till exempel landsbygd och ytterområden. […] Det vore 

också utvecklande för verksamheten att arbeta med projekt som belyser 

tillgänglighet i samhället.”  

 

Samarbete 
Många av aktörerna har samarbetat med varandra, men berättar att mycket av arbetet 

fokuseras på samarbete mellan de egna medlemmarna – för att producera utställ-

ningar, föreläsningar etc. De upplever att tid och pengar enbart räcker till att 

genomföra sina planerade aktiviteter. Konstnärsföreningen galleri K och Konst-

närernas Kollektivverkstad KKV berättar båda hur viktig föreningen är som en plats 

för konstnärerna/medlemmarna att mötas och utbyta erfarenheter. Den sociala 

aspekten av föreningslivet lyfts även fram av till exempel Västerås Konstförening. 

Någon ser positivt på att bilda ett ”Konstens hus” där alla finns under samma tak, en 

annan tycker att det skulle motverka en dynamisk konstscen och menar istället att det 

är bra med så kallade ”källarverksamheter”. 
 

Att det behövs fler mötesplatser inom det konstnärliga fältet återkommer många till 

flera gånger under intervjuerna. Västerås konstmuseum önskar utveckla sin roll som 

mötesplats inom det egna fältet. Museet nämner att de som en större institution oftast 

behöver god framförhållning för samarbeten, medan en mindre organisation kan 

reagera snabbt på det som händer runt omkring. Flera av aktörerna önskar att arbeta 

”Bildkonstens uppgift är 

att få folk att få syn på 

något de inte visste 

tidigare. Att bryta 

ner ”jag förstår inte”. 

Konstnärer behöver 

också bli mer verbala 

och berätta om sin konst 

till exempel i vernissage-

samtal.”  

 

KAZ Galleri 
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på nya, oväntade platser och nå nya målgrupper. Intresse finns att möta och samarbeta 

med andra, även utanför konstscenen, som till exempel näringslivet. Västerås 

Konstskola nämner att samarbete med till exempel gymnasieskola, kulturskola och 

folkbildningsverksamhet är viktigt för att öka tillgängligheten och främja arbetet med 

att nå nya målgrupper och större mångfald bland elever. 

 

”Ballongen – lek på riktigt” i stadsdelen Råby i Västerås nämns av flera som ett 

viktigt samverkansprojekt med Västerås konstmuseum, Västmanlands läns museum, 

Konstfrämjandet Västmanland och Folkrörelsernas Konstfrämjande med flera. 

 

Konstscenens styrkor och utmaningar 
Att befinna sig på en relativt liten konstscen upplever aktörerna på samma gång både 

positivt och negativt. KAZ Galleri är en av de aktörer som lyfter fram de 

konstintresserade i staden som en styrka. Galleriet menar att den stora andelen 

”stammisar” av galleriets besökare är en effekt av stadens storlek. Denna närhet till 

publiken möjliggör en värdefull tvåvägskommunikation mellan konstprofessionell 

och konstintresserad.   

 

Näst intill alla beskriver Västerås konstmuseum som något av det främsta på Västerås 

konstscen, men de kritiserar även verksamheten och menar bland annat att 

utställningarna är för få. En aktör nämner Karlsgatan 2 (museibyggnaden med 

Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum) som ett lyft för hela staden.  

Västerås konstmuseum beskriver själva att det är en styrka att Västerås har och driver 

ett konstmuseum, en kommunal konstinstitution, och menar att det inte är en 

självklarhet i alla kommuner. Museet menar även att aktörerna behöver fokusera på 

att – tillsammans – utveckla hela bildkonstfältets förutsättningar och infrastruktur.  
 

Många av aktörerna lyfter även fram Västerås geografiska läge som en fördel – att 

man verkar i en region med många bra utställningsverksamheter. Här lyfts inte 

konstscenen i Stockholm fram, utan Eskilstuna, Uppsala och Örebro som är mer lika 

den egna scenen. Konstnärernas Kollektivverkstad KKV ser en möjlighet i och 

önskar utveckla sitt arbete med att få konstnärer från andra närliggande städer att 

arbeta i verkstaden.   

 

Samtliga aktörer menar att det behövs fler utställningsplatser i kommunen, både 

gallerier och andra offentliga arenor för professionell konst i det offentliga rummet. 

Ytan som är den yngsta organisationen i kartläggningen, beskrivs av många som en 

viktig motor och plats för samtidskonsten och unga yrkesverksamma konstnärer. Det 

är även den organisation som arbetat mest internationellt under de senaste åren. Med 

tanke på hur internationell konstvärlden är, arbetar uppseendeväckande få av 

konstaktörerna internationellt. 

 

Synliggöra verksamheten 

Kommunikation är en stor utmaning för konstaktörerna. De behöver kommunicera på 

flera plan samtidigt: till konstpubliken men också till bidragsgivare, samarbets-

partners och media. Västerås konstmuseum menar att vi idag konstant måste omvär-

dera hur vi kommunicerar. Informationssamhället förändras ständigt och de arbetar 

både analogt och digitalt samt i sociala medier. Konstfrämjandet Västmanland 

poängterar att det är viktigt att vara transparenta – att kommunicera samma sak åt alla 

håll, men på det sätt som bäst går fram till respektive målgrupp. Konstnärernas 

Kollektivverkstad KKV berättar att de arbetar med att sprida information om 

pågående verksamhet i lokalerna genom att filma konstnärernas arbete och publicera 

filmen på till exempel Youtube. De anordnar ibland öppet hus för att visa lokaler och 

verksamhet för allmänheten, som även får möjlighet att köpa medlemmarnas konst.  

 

Flera aktörer nämner samverkan som ett viktigt sätt att synliggöra sin verksamhet, för 

att nå nya grupper, erfarenheter och kunskaper. För Västerås konstmuseum är det 

viktigt med samverkan utanför själva konstfältet som till exempel med skola, 

civilsamhälle/föreningsliv och näringsliv. Västerås Konstskola söker nya 

”Att det är få konstaktörer 

ger ett annat fokus till det 

som är. Vi kan kroka i 

varandra och på så sätt 

undvika isolat. Staden 

måste inte ha en stor 

mängd, utan istället ett 

utbud som är fokuserat, 

det ger ett bättre resultat 

för besökarna.” 

 

Konstnärsföreningen  

galleri K 
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ändamålsenliga lokaler, på en annan plats i stan. De menar att skolans geografiska 

placering är viktig för tillgängligheten och synliggörandet av verksamheten.  

 

Nya idéer, projekt och tillfälliga initiativ 

Alla upplever god stämning mellan olika aktörer i staden. Det finns en positiv 

inställning till att sätta igång med olika konstprojekt, men man upplever att resurser 

för att arbeta med tillfälliga projekt är små – att bidrag och annan infrastruktur inte 

följer samtidskonsten. En av aktörerna menar att stadens identitet som industri- och 

teknikstad finns kvar och konstens roll upplevs diffus: ”Det är bra med konst, 

men…”.  

 

Västerås konstmuseum vill verka för att staden ska utveckla strukturer för hur fler 

tillfälliga arrangemang och konsthändelser i det offentliga rummet kan genomföras. 

Eftersom många förvaltningar och andra aktörer är inblandande i sådana projekt kan 

det vara svårt idag.  

 
De flesta aktörer kommer in på den offentliga konsten när de intervjuas om nya idéer, 

projekt och tillfälliga initiativ – de menar att den offentliga konsten är väldigt viktig 

eftersom den finns i människors vardag. Både aktörer som fokuserar på att producera 

konst som Konstnärernas Kollektivverkstad KKV och de med fokus på förmedling av 

konst som Västerås Konstförening lyfter fram betydelsen av den offentliga konsten 

som en del av stadens gestaltning – att konsten är en del av något större. Men också 

att förmedlingen och stoltheten över den befintliga konsten i offentlig miljö behöver 

ökas. Under intervjun med KRO Västmanland menar de att det finns många 

konstnärer som är specialiserade på offentlig konst, men det är sällan uppdrag utlyses 

i kommunen. KRO har länge arbetat för att Västerås stad ska införa en procentregel, 

att till exempel 1%-procent av kommunens byggkostnader ska gå till konstnärlig 

gestaltning. Västerås konstmuseum berättar att de utvecklar sin roll som aktiv aktör i 

konst- och gestaltningsfrågor i staden.  

 

Fler konstnärer till Västerås 
Det finns en stor vilja hos alla aktörer att få fler yrkesverksamma konstnärer att vara 

verksamma i Västerås stad. Eleverna som gått på Västerås Konstskola är inte färdiga 

konstnärer efter den tvååriga utbildningen som erbjuds där, men på Västerås 

Konstskola menar de att skolan får eleverna att känna stolthet över staden. Vilket 

ökar chanserna för att fler kommer tillbaka efter avslutad utbildning på högre nivå. 

Många tidigare elever har återvänt till staden och valt olika yrkesvägar inom konst- 

och kultursektorn. Västerås Konstskolas utvecklingsarbete med att nå nya och yngre 

målgrupper är viktigt för att visa Västeråsarna att det finns olika yrkesvägar inom 

konsten. Konstnärernas Kollektivverkstad KKV menar att verkstaden bidrar till att 

konstnärer kan arbeta med plats- och utrustningskrävande konstverk i Västerås. Med 

ett mer målmedvetet arbete utåt kan verkstaden locka fler konstnärer till verkstaden 
och kommunen. Konstnärernas Kollektivverkstad KKV och Konstnärsföreningen 

galleri K önskar möjlighet till finansiering av fortbildning för sina medlemmar 

(konstnärer) till exempel pedagogisk kompetens och om nya material och tekniker för 

gestaltningsuppdrag i offentlig miljö. 

 

Uppgifter från undersökning med enskilda konstnärer 
2014 publicerades ”En undersökning om konstnärskap i Västmanland” av enheten 

Kulturutveckling, Region Västmanland. I undersökningen svarade enskilda 

konstnärer på frågor kring sitt konstnärskap. Undersökningen beskriver att det finns 

behov av nya mötesplatser för konstnärer. Det finns även behov av nya kontaktytor 

mellan konstnärer och uppdragsgivare, eftersom det är få av konstnärerna som 

samarbetar med frilansande curatorer eller konstmuseum/konsthall/galleri – vilket 

kan generera utställningar och konstnärliga gestaltningsuppdrag i offentlig miljö.  

I undersökningen framkommer även att många konstnärer har svårt att hitta ateljéer 

med rimlig hyra och att ingen av kommunerna i Västmanlands län har ateljéstöd.  

 

”I och med KKV kan 

arbetet utföras i stan. 

Konstnärerna kan 

vara i Västerås och 

arbeta istället för att 

åka till till exempel 

Nacka eller 

Södertälje.” 

 

Konstnärernas  

Kollektivverkstad KKV 

” Eleverna på Västerås 

Konstskola är viktiga i 

samhället – inte bara 

inom konsten – när de  

är klara med sin 

utbildning.” 

Västerås Konstskola 
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EKONOMISKT STÖD 
 

”I Västerås finns det goda förutsättningar för kulturaktörer att verka, bo 

och utvecklas.”  

 
Västerås stads program för kultur, 

 Kultur- idrotts- och fritidsnämnden, Västerås stad,  

2015-06-03, Dnr 2015/236-KuN 
 

 

 

 

 

Ekonomiskt stöd är en viktigt del av konstens förutsättningar och infrastruktur. 

Konsten och kulturen lyfts fram som viktiga aktörer för den enskilda människan och 

för ett hållbart samhälle, men hur ser egentligen den ekonomiska situationen ut? Hur 

kan kvalitativ konstverksamhet drivas långsiktigt? Hur kan projekt och utställningar 

som belyser aktuella fenomen och händelser göras möjliga?  

 

Uppgifter kring kommunens kulturstöd och -bidrag har tagits fram av KIFF och 

Västerås stadsarkiv. I kartläggningen har två årtal valts ut för att ge en bild av 

Västerås stads stöd till konstaktörer: 2015 och 2005. För att ge en vidare översikt av 

hur den stödjande infrastrukturen runt bildkonsten ser ut, har även konstaktörerna fått 

svara på om och av vilka de erhållit stöd under åren 2012 – 2016.  

 

Kartläggningen visar att: 

• verksamhetsstöd till kulturföreningar från Västerås stad har ökat från  

3 544 000 kronor år 2005, till 5 722 000 kronor 2015 (vilka konstarter som 

ingår i kulturföreningar beskrivs i avsnittet Verksamhetsstöd / föreningsstöd 

från Västerås stad nedan). 

• bedömningsparametrarna / kraven som ställs för verksamhetsstöd till 

kulturföreningar från Västerås stad har ökat i omfattning sedan 2005. 

• Västerås stads stödnivå till konstaktörer är i stort sätt är densamma:  

336 500 kronor år 2005 och 373 000 kronor år 2015. Antalet aktörer stödet 

fördelas till har ökat under samma period. 

• sex av kartläggningens sju ideella föreningar erhöll verksamhetsstöd / 

föreningsstöd av Västerås stad år 2015. Fyra av dem erhöll mellan  

7 000 - 30 000 kronor.  

• den sammantagna summan för verksamhetsstöd / föreningsstöd till 

konstaktörer från Västerås stad år 2015 uppnår inte 490 000 kronor, vilket 

idag är kostnaden för en heltidstjänst under ett år enligt branschens / KROs 

rekommendationer.  

• en av kartläggningens aktörer har erhållit projektstöd för kulturföreningar 

(stöd för enskild aktör) från Västerås stad år 2012-2015.   

• den konstaktör som sökt och erhållit flest stöd av olika stödjande aktörer 

(kommun, landsting/region, stat och privat) är Konstfrämjandet Västmanland. 

De är den enda ideella föreningen med anställd personal: visstidsanställd 

verksamhetsledare deltid 50%. 

 

 

 

 

 

Sammanlagt antal 

besökare till 

kartläggningens 

konstaktörer*: 

2015: 107 808 

2014: 105 508 

2013: 109 560 

2012: 101 509 

 

*Siffrorna avser antalet 

besökare på utställningar och i 

programverksamhet hos 

samtliga tio aktörer som 

deltog i enkätundersökningen. 

Den pedagogiska 

verksamheten hos Västerås 

konstmuseum är inte inräknad. 

Folkmängd Västerås 

stad*: 

2005: 131 934  

2015: 145 218  

*Källa SCB 
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Verksamhetsstöd / föreningsstöd från Västerås stad 

Sex av de tio aktörerna i kartläggningen erhöll verksamhetsstöd /  

föreningsstöd 2015, för verksamhetsår 2016: 

Konstnärernas Kollektivverkstad KKV  170 000 kr  

Konstnärsföreningen galleri K   110 000 kr 

Västerås Konstförening      30 000 kr 

Konstfrämjandet Västmanland     15 000 kr  

Ytan        10 000 kr 

ArtMobile        7 000 kr 

Totalt kartläggningens aktörer   342 000 kr 

 

Övriga föreningar: Club Artis 15 000 kr, Fotoklubben Aros 6000 kr,  

Konstföreningen Art Aros 10 000 kr 

 

• Totalsumma samtliga konstaktörer: 373 000 kronor  

(av totalt fördelat 5 722 000 kronor i verksamhetsstöd / föreningsstöd för  

kultur- och fritidsföreningar inom konstarterna dans, hembygd, konst, media, 

musik samt teater) 

 

Tre av de tio aktörerna i kartläggningen beslutades om verksamhetsbidrag 2005, 

för verksamhetsår 2006: 

Konstnärernas Kollektivverkstad KKV  180 000 kr  

Konstnärsföreningen galleri K   100 000 kr 

Västerås Konstförening      25 000 kr 

Totalt kartläggningens aktörer   305 000 kr 

 

Övriga föreningar: Konstföreningen Art Aros 18 000kr, Club Artis 13 500kr 

 

• Totalsumma samtliga konstaktörer: 336 500 kronor  

(av totalt fördelat 3 544 000 kronor i verksamhetsbidrag för kulturföreningar, 

inom konstarterna litteratur, musik, dans, teater, film, bild och form samt 

kulturmiljövård) 

 

Bedömningsparametrar i blankett / ansökan av verksamhetsbidrag samt 

verksamhetsstöd / föreningsstöd 

I bidragsansökan ska man, utöver föreningens formaliteter, uppfylla kraven nedan.  

 

2015: 

1. Omfattning av utåtriktad verksamhet som dels är till nytta för västeråsarna, dels 

stärker stadens varumärke och främjar besöksnäringen.  

2. Nyskapande och utvecklande verksamhet, exempelvis projekt 

3. Tillgång till utbildade ledare i barn- och ungdomsverksamheten 
4. Verksamhet som är generationsöverbyggande 

5. Medvetet arbete med ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak)-frågor i 

föreningar med barn och ungdomsverksamhet 

6. Aktivt arbeta för jämställdhet, tillgänglighet för olika grupper och integrering i 

verksamheten oavsett förutsättningar 

7. Omfattning av föreningens barn- och ungdomsverksamhet 

 

De föreningar som erhåller 100 000 kr eller mer i stöd från Västerås stad skriver en 

särskild överenskommelse, ett åtagande. 
 

 

 

 

”Om vi ska bygga en 

hållbar stad med 

många spännande och 

viktiga dimensioner, 

en stad som 

västeråsarna vill leva 

i, så är bildkonsten en 

del av själva 

gestaltningen av 

staden. En stads 

attraktion kan mätas 

efter vilken plats 

konsten och kulturen 

har - och kan ta.”  

Västerås konstmuseum 
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2005: 

1. Geografisk täckning (områden, stadsdelar) 

2. Samverkan med andra aktörer inom kultursektorn 

 

I åtagandet för 20o5 – den årliga överenskommelse som utformades med föreningar 

som fick 100 000 kronor eller mer i bidrag – beskrivs dock mer utförligt att 

verksamheten ska bedrivas i enlighet med nämndens vision: Att ge möjlighet till 

kulturell välfärd för Västerås alla invånare. Att utveckla verksamheter som förbättrar 

livsmiljön i Västerås. Att vidga kulturens roll i samspel med andra samhällsområden 

för att stärka Västerås Mälarstadens attraktivitet och hållbara utveckling. 
 

Projektstöd / arrangemangsstöd från Västerås stad 
Projektstöd 2015 

Ingen av konstaktörerna i kartläggningen erhöll projektstöd / arrangemangsstöd år 

2015 för kulturföreningar, inom konstarterna litteratur, musik, dans, teater, film, bild 

och form samt kulturmiljövård.  

 

Projektbidrag 2005  

En övrig konstaktör erhöll projektbidrag: Konstföreningen Art Aros 7 000 kronor  

 

• Totalsumma samtliga konstaktörer: 7 000 kronor  

(av totalt fördelat 356 000 kronor i arrangemangs- och projektbidrag 

kulturföreningar, inom konstarterna litteratur, musik, dans, teater, film, bild 

och form samt kulturmiljövård) 

Bedömningsparametrar i blankett / ansökan av projektbidrag samt projektstöd / 

arrangemangsstöd 
I ansökningsblanketterna för 2015 och 2005 beskrivs inga bedömningsparametrar.  

2015 finns dock riktlinjer, föreningen ska: Bedriva all barn- och ungdomsverksamhet 

i drogfri miljö. Ha en policy för föreningens arbete beträffande värdegrundsfrågor 

inom de områden som ingår i diskrimineringslagen. Ha demokratiska arbetsformer 

som leder till engagemang, delaktighet och samverkan. En förutsättning för att få 

ekonomiskt stöd är att föreningen följer FN:s barnkonvention i all sin verksamhet 

som rör barn och ungdom. 

 

 

Tabell – stöd 2012-2016 

Tabellen på nästa sida visar om de tio aktörerna erhållit bidrag/stöd år 2012-2016, 

enligt deras svar i kartläggningens enkät. Tabellen ger också en bild av den stödjande 

infrastrukturen runt bildkonsten, eftersom flera stödjande aktörer ingår: Västerås stad, 

Region Västmanland, statlig myndighet och privat finansiering. 

 

Annat ekonomiskt stöd enligt enkät 

Utöver de stöd som visas i tabellen på nästa sida har några av föreningarna redovisat Annat verksamhetsstöd och Annat projektstöd: 

 

ArtMobile  

Annat projektstöd: Konstnärscentrum Mitt (2016) 
 

Konstfrämjandet Västmanland  

Annat verksamhetsstöd: Lönebidrag (2012-2016 februari), fas3 statsbidrag (2013). Annat projektstöd: AMS kultur media (2012). 

Projektstöd har även erhållits från andra kommuner i länet.  

 

KRO Västmanland  

Annat verksamhetsstöd: 5000 kr från KRO Riks (2016).  

Annat projektstöd: Konstnärer i samlingsutställning inom ”KROmobil” har stått för produktions-, rese- och transportkostnader. 

 

Ytan  

Annat projektstöd: Kulturkontakt Nord (2015), Frame - Contemporary Art Finland (2016).  
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Ps=Projektstöd 

Vs=Verksamhetsstöd  

PS(ff)=Västerås stad finskt förvaltningsområde  

Ps(Vssr)=Västerås stads sociala resursfond för stadens egna projekt  

VS(as)=Verksamhetsstöd annat stöd (än stöd för kulturföreningar) 

 

*Del av Västerås stads egen kulturverksamhet inom Kultur-, idrotts - och 

fritidsförvaltningen.  

**Projektstöd, utställningsersättning samt verksamhetsutvecklingsstöd har erhållits 

från Konstfrämjandet (Riks), som i sin tur får stöd från Statens kulturråd.  

 
Art-

Mobile 

KAZ 

Galleri 

Konst-

närsför-

eningen 

galleri K 

Konstfräm

-jandet 

Västman-

land 

Konst-

närernas 

kollektiv-

verkstad 

KKV 

Västerås 

Konst-

förening 

KRO 

Västman-

land 

Västerås 

konst-

museum 

Västerås 

Konstskola 

Ytan 

Västerås 

stad 

                    

2016 Vs  Ps, för 

enskilda 

aktörer 

Vs Vs   Vs Vs   Årligt 

anslag* 

Ps(Vssr) 

Vs(as) Vs    

2015 Vs   Vs Vs   Vs Vs   Årligt 

anslag* 

Ps(Vssr) 

Vs(as) Vs  

Ps(ff) 

2014   Ps, för 

enskilda 

aktörer 

Vs Vs   Vs Vs   Årligt 

anslag* 

Vs(as) Vs 

2013 Vs   Vs Vs Vs Vs   Årligt 

anslag* 

Vs(as)   

2012 Vs   Vs Vs Vs Vs   Årligt 

anslag* 

Vs(as)   

Region 

Väst-

manland 

(t.o.m. 

2016 

lands-

ting) 

                  

2016       Vs   

Ps 

Vs           

2015       Vs   Vs           

2014       Vs  Vs           

2013       Vs Vs           

2012       Vs   

Ps 

Vs           

Statlig 

mynd-

ighet 

      (gm Konst-

främjandet 

Riks) 

        (Myndig-

heten för 

yrkeshög-

skolan) 

  

2016   
 

  Kf Riks**         Vs   

2015       Kf Riks**         Vs   

2014   
 

  Kf Riks**         Vs   

2013       Kf Riks**         Vs   

2012       Kf Riks**         Vs   

Privat 

finansier

ing 

                    

2016       Ps   Vs         

2015       Ps   Vs         

2014       
 

  Vs         

2013           Vs         

2012       Ps   Vs         
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SAMMANFATTNING 

 
Denna kartläggning har sammanställts utifrån det material som kommit fram under en 

enkätundersökning och enskilda intervjuer med tio olika aktörer på Västerås 

bildkonstscen. Aktörerna i kartläggningen är: ArtMobile, KAZ Galleri, 

Konstfrämjandet Västmanland, Konstnärernas Kollektivverkstad KKV 

Konstnärsföreningen galleri K, KRO Västmanland, Västerås Konstförening, Västerås 

konstmuseum, Västerås Konstskola och Ytan. 

 

Sju av tio aktörer är ideella föreningar. Både yrkesverksamma inom bildkonstfältet 

och konstintresserade är medlemmar i föreningarna som arbetar med konst på olika 

sätt. Enkäten visade att de tio konstaktörerna sammanlagt hade 107 808 besökare 

20153. Det här visar att bildkonsten är viktig för Västeråsarna. 

 

Beroende av de olika aktörernas huvudsakliga uppdrag, vill de utveckla skilda delar 

av den gemensamma konstscenen. Kartläggningen visar att: 

 

• hälften av de tio organisationerna har funnits i femtio år eller längre. Många 

vill se fler och nya utställningsplatser för samtidskonst.  

• alla aktörer lyfter fram betydelsen av att fler yrkesverksamma konstnärer är 

verksamma i eller flyttar till Västerås stad.  

• sex av sju ideella föreningar i kartläggningen arbetar för en föryngring av 

sina medlemmar. 

• endast en av de sju ideella föreningarna har en visstidsanställd, på deltid 50%. 

• Västerås konstmuseum (Västerås stad) samt Västerås Konstskola (ABF 

Västerås) är de enda aktörerna med tillsvidareanställd personal. 

• Konstfrämjandet Västmanland är den enda av de tio aktörerna som följer 

MU-avtalet (konstnärers medverkande- och utställningsersättning) fullt ut. 

• 2015 erhöll konstaktörer i Västerås stad 373 000 kronor i verksamhetsstöd / 

föreningsstöd av staden, av totalt fördelat 5 722 000 kronor i verksamhetsstöd 

/ föreningsstöd för kultur- och fritidsföreningar inom konstarterna dans, 

hembygd, konst, media, musik samt teater. 

Aktörerna menar att kommunikationsarbetet är en stor utmaning. De behöver 

kommunicera på flera plan samtidigt: till konstpubliken men också till bidragsgivare, 

samarbetspartners och media. Informationssamhället förändras ständigt och de arbetar 

både analogt och digitalt samt i sociala medier. Expertkunskap är viktig, men de 

ideella föreningarnas kommunikationsarbete bygger på den kompetens som styrelsen 

eller andra medlemmar har och vad de har möjlighet att lägga tid på.  

 

Alla konstaterar att konstscenen i Västerås är mycket begränsad i storlek, men de 

upplever att närheten till både varandra och publiken är positivt. Aktörerna beskriver 

en god stämning på Västerås konstscen och de skulle gärna ha fler samarbeten 

sinsemellan. Aktörerna deltar i olika nätverk, främst lokalt och regionalt. Utöver 

kontakt med sina eventuella egna riksorganisationer, är nationella och internationella 

kontakter ganska begränsade.  

 

Västerås konstmuseum är den enda kommunala aktören. Museet är den aktör som har 

i särklass störst verksamhet. När aktörerna diskuterar vad de vill lyfta fram som det 

mest positiva med Västerås konstscen nämner de flesta Västerås konstmuseum. Det 

är också konstmuseet som har ansvar för stadens offentliga konst, något som flera 

aktörer önskar att de fick större inflytande i. 

                                                 
3 Antal personer avser antalet besökare på utställningar och i programverksamhet hos samtliga tio 

aktörer som deltog i enkätundersökningen. Den pedagogiska verksamheten hos Västerås konstmuseum 

är inte inräknad. 

”Utforskande, samhälls-

kritiska, experimentella 

former av konst ska ha 

större plats och bli en 

mer självklar del av 

konst- och kulturutbudet. 

Det behövs större 

förståelse och 

kompetens kring vad 

konst kan vara. Det 

smala behövs och 

förståelse för att konsten 

– precis som forskning – 

behöver utvecklas.” 

 

Ytan    
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De flesta aktörer nämner den offentliga konsten när de intervjuas om nya idéer, 

projekt och tillfälliga initiativ. De menar att den offentliga konsten är väldigt viktig, 

då den finns i människors vardag. Många upplever att bidrag/stöd och annan 

infrastruktur inte följer konstens behov och möjlighet att agera i sin samtid. 

Kartläggningen visar att få av konstaktörerna har erhållit projektstöd under 

tidsperioden 2012-2016. 

 

Frågor och scenarier för samtal 
Sammantaget visar kartläggningen en konstscen som de tio konstaktörerna själva 

beskriver som liten. Tillsammans med ”övriga aktörer” som beskrivs i kartläggningen 

framträder dock en konstscen med ett brett spektrum av aktörer och ett stort antal 

besökare. En konstscen med ett starkt engagemang bland både konstintresserade och 

yrkesverksamma. Konstscenen beskrivs som öppen och aktörerna önskar utveckla 

både sina verksamheter och scenen i stort. Föryngring är ett centralt ord inom flera 

utvecklingsområden. 

 

Kartläggningens syfte är att ge aktörer, både inom bildkonstfältet och andra områden, 

en gemensam bild av nuläget. I ”Bilaga 3: Frågor och scenarier för samtal”, samlas 

ett antal frågor och scenerier under följande rubriker: 
 

• Föryngring av konstscenen 

• Utställningsmöjligheter för konstnärer och möjligheter att uppleva konst 

• Resurser och prioriteringar 

• Samverkan 

Förhoppningen är att Kartläggning - Västerås stads konstscen ska fungera 

framåtsyftande, som en utgångspunkt för samtal. För konstaktörer, tjänstemän och 

politiker att tillsammans fortsätta utveckla en mer hållbar, professionell och 

tillgänglig konstscen i Västerås stad! 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartläggning sammanställd av 

Linda Wallenberg konst: Linda Wallenberg, curator, med erfarenhet av strategiskt 

utvecklingsarbete inom regionenens konstscen och Sofie Johansson, assistant curator 

och konstpedagog. 
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”Konst handlar om välmående, möten mellan människor i en kommun. 

En motvikt till det kommersiella. Man behöver något som lyfter själen. 

Man behöver de två motpolerna. Men konsten berör och speglar också 

verkligheten. Bildkonsten behövs för att ställa nya frågor och ge nya 
insikter.”  

 

Konstnärernas Kollektivverkstad KKV, intervju december 2016 
 

 

”En god konstidentitet i Västerås behöver byggas på längre sikt, med en 

plan på 10-20 år. Därför är också kompetens och utbildning viktigt. Att 

ha rätt värdegrund är också viktigt. Med respekt för både historia och 

framtid kan man ta sig framåt." 
 

Konstnärsföreningen galleri K, intervju januari 2017 

 

 

”Konst är det som skiljer oss från andra varelser, det som får människor 

att tycka till och utvecklas. Det är det som gör livet innehållsrikt.”  

  
Västerås Konstskola, intervju januari 2017 
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Kartläggning Västerås stads konstscen
En enkätundersökning om verksamheten hos olika konstaktörer i kommunen. 

Vänligen skicka in ditt svar senast den 30 december 2016.

En sammanställning kommer att presenteras i kartläggningen som publiceras våren 2017.  

(Enskilda organisationers svar och kontaktpersoners uppgifter kommer ej att publiceras.)

*Obligatorisk

1. Epostadress *

2. Organisationens namn *

3. Kontaktperson, vänligen ange namn, roll i organisationen och telefonnummer *

 

 

 

 

 

Organisation

4. Vilket år startades verksamheten?

5. Vad har ni för organisationsform?

Markera endast en oval.

 Ekonomisk förening

 Ideell förening

 Kommunal

 Privat

 Övrigt: 
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6. Vilket/vilka är ert/era huvudsakliga uppdrag?
Markera alla som gäller.

 Ateljéförening

 Kollektivverkstad

 Kursverksamhet

 Pedagogisk verksamhet

 Programverksamhet

 Utställningsverksamhet

 Övrigt: 

7. Har ni någon prioriterad målgrupp?

Markera endast en oval.

 Vi har ingen prioriterad målgrupp

 Barn och unga

 De egna medlemmarna

 Konstintresserade

 Konstnärer

 Professionella inom konst

 Äldre

 Övrigt: 

Eventuella medlemmar

8. Antal medlemmar

Markera endast en oval.

 050

 50100

 100150

 150200

 200

9. Medlemskap, hur blir man medlem?

Markera endast en oval.

 Ansök om medlemskap

 Både ansökan och stödmedlemskap

 Öppet

 Övrigt: 

Besöksantal

Hur många besökare/deltagare i kurs/pedagogisk/programverksamhet  hade ni följande år?
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10. 2015

11. 2014

12. 2013

13. 2012

Lokal

14. Har ni en lokal?
Markera alla som gäller.

 Arbetar i uppdragsgivares lokaler, uppsökande verksamhet.

 Enbart kontor

 Tillfällig lokal vid behov, t.ex för olika projekt

 Utställningsplats

 Verkstad

 Övrigt: 

Tillgänglighetsanpassning  lokal

15. Om ni har en egen lokal, är den tillgänglighetsanpassad?
Markera alla som gäller.

 Lokalen är ej tillgänglighetsanpassad

 Ja, fysiskt tillgänglig (hiss, ramp, etc)

 Ja, Hörselhjälpmedel (hörslinga, högtalarsystem etc)

 Ja, Hbtqcertifierad

 Övrigt: 

16. Om ni får möjlighet, vad skulle ni prioritera att tillgänglighetsanpassa?
 

 

 

 

 

Tillgänglighetsanpassning  verksamhet
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17. Arbetar ni med tillgänglighet i den verksamhet ni bedriver?

Markera alla som gäller.

 Ja, vi har visningar/föredrag

 Ja, vi håller syntolkade visningar/intro

 Ja, Hbtqcertifierad

 Övrigt: 

18. Arbetar ni med tillgängligt informationsmaterial?

Markera alla som gäller.

 Ja, på lätt svenska

 Ja, på olika språk

 Övrigt: 

19. Önskar ni utveckla något tillgänglighetsarbete i er verksamhet?

 

 

 

 

 

Geografi
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20. I vilken del av kommunen finns/verkar ni?
Var finns organisationens eventuella lokal?
Markera endast en oval.

 Västerås stadskärna

 Ar o s l u n dBl å s b o

 Bj u r h o v da

 Bl å s b o Ve t t e r s t o r p

 Br a nd t ho v d a Hä l l a

 Bä c k b y

 Dj ä k n e be r g e t St a l l ha g e n

 Er i k s b o r g Ha g a b e r g Er i k s l u n d

 Gi de o n s be r g

 Ha g a

 Ha m r e Ta l l t o r p

 Ha m m a r b y

 He m d a l Ce n t r a l l a s a r e t t e t

 J a k ob s b e r gPe t t e r s b e r g

 Kl o c k a r t o r p e t

 Kr i s t i a n s bo r g Ka r l s da l

 Ma l ma b e r g

 Rå b y

 Rö n n b y

 Sk a l l b e r g e t Ve g a

 Sk i l j e b o

 Sk ä l b y

 St oh a g e n Sp a n t g a t a n

 Va l l b y

 Vi k s ä n g

 Ön s t a  Gr y t a

 Barkarö

 Dingtuna

 EnhagenEkbacken

 Hökåsen

 Irsta

 Kvicksund

 KärstaBredsdal

 Munga

 Skultuna

 TidöLindö

 Tillberga

 Tortuna

 Örtagården
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21. Var bedriver ni er huvudsakliga verksamhet?

Markera endast en oval.

 Mobil verksamhet

 Västerås tätort

 På landsbygden

 I mindre tätort (vänligen välj i första hand ortsnamn nedan)

 Barkarö

 Dingtuna

 EnhagenEkbacken

 Hökåsen

 Irsta

 Kvicksund

 KärstaBredsdal

 Munga

 Skultuna

 TidöLindö

 Tillberga

 Tortuna

 Örtagården

22. Om er verksamhet är mobil, var sker den?

Markera alla som gäller.

 Västerås stad

 Västmanlands län

 Sverige

 Internationellt

Verksamhetsstöd

Om ni fått ekonomiskt stöd, vänligen kryssa i vilket/vilka år. Var god uppmärksamma uppdelning 
mellan "verksamhetsstöd" och "projektstöd".

23. Ja, verksamhetsbidrag, Västerås stad:

Markera alla som gäller.

 2016

 2015

 2014

 2013

 2012
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24. Ja, verksamhetsbidrag, landstinget:
Markera alla som gäller.

 2016

 2015

 2014

 2013

 2012

25. Ja, verksamhetsstöd, statlig myndighet:
Markera alla som gäller.

 2016

 2015

 2014

 2013

 2012

26. Ja, verksamhetsstöd, privat finansiering:
Markera alla som gäller.

 2016

 2015

 2014

 2013

 2012

27. Annat verksamhetsstöd:
 

 

 

 

 

Projektstöd

Om ni fått ekonomiskt stöd, vänligen kryssa i vilket/vilka år. Var god uppmärksamma uppdelning 

mellan "verksamhetsstöd" och "projektstöd".

28. Ja, projektbidrag/arrangemangsstöd, Västerås stad:
Markera alla som gäller.

 2016

 2015

 2014

 2013

 2012
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29. Ja, projektbidrag/kultur samt kulturella och kreativa projekt, landstinget:
Markera alla som gäller.

 2016

 2015

 2014

 2013

 2012

30. Ja, projektstöd, statlig myndighet:
Markera alla som gäller.

 2016

 2015

 2014

 2013

 2012

31. Ja, projektstöd, privat finansiering:
Markera alla som gäller.

 2016

 2015

 2014

 2013

 2012

32. Annat projektstöd:
 

 

 

 

 

Arvode/ersättning

33. Följer ni MUavtalet? MUavtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för
medverkan vid utställningar.
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Delvis



2017-02-14 Kartläggning Västerås stads konstscen

https://docs.google.com/forms/d/1wi4cRAsIzVo_z-NeK93rgle0pAr3CAT4w8icrL_CKKA/edit 9/9

Tillhandahålls av

34. Vid annan verksamhet, t ex programverksamhet, följer ni några
arvodesrekommendationer?
Markera alla som gäller.

 Ja, Sveriges Författarförbunds arvodesrekommendationer

 Ja, KRO/KIF:s arvodesrekommendationer avseende tex uppdragsarbete och ateljévisningar

 Nej

 Övrigt: 

Tack för att ni tog er tid att svara på frågorna!

Om ni har några frågor är ni varmt välkomna att höra av er till Linda Wallenberg konst, 

linda@lindawallenbergkonst.se.

En kopia av dina svar kommer att skickas till den adress du angett



       Bilaga 2: Intervjufrågor, Kartläggning – Västerås stads konstscen 

 

 

INTERVJUFRÅGOR 

1. Organisationen 

 

A. Arvode/lön 

-Får de som arbetar i/för organisationen någon typ av arvode eller lön, eller sker arbetet på ideell 

basis? Vid arvode/lön: vilken funktion t ex verksamhetsledare, ägare, styrelsen? 

 

B.  Om ni har medlemmar: Hur många av era medlemmar är aktiva? Hur arbetar ni med att nå nya 

medlemmar? 

C.  Framtiden 

-Vad önskar ni utveckla i er organisation och verksamhet? 

-Hur ser du/ni på er roll inom bildkonstfältet i kommunen? Hur kan er verksamhet bidra till 

konstscenens utveckling? 

-Hur vill ni (ytterligare) synliggöra er verksamhet? 

 

2. Konstscenens styrka och utveckling (i Västerås kommun)  
 

A. Vad anser du/ni är bildkonstens styrka/styrkor? 

-Vad anser du/ni behöver utvecklas för att bli bättre? 

B. Nätverk/samarbeten 

- Ingår ni i något nätverk? Har ni samarbeten med andra konstaktörer? 

Lokalt/regionalt/nationellt/internationellt 

C. Hur ser ni på möjligheterna att komma med nya idéer och tillfälliga initiativ?  

Till exempel i förhållande till samarbeten med andra organisationer och Västerås stads mfl aktörers 

stöd-/bidragsmöjligheter.  

 D. Vad betyder bildkonsten för samhället och kommunen: vad tycker du/ni är viktigt att lyfta fram? 

 

3. Nya aktörer 

 

-Känner ni till några nya konstnärsgrupper/föreningar/gallerier som ni tycker att vi ska vända oss till? 
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FRÅGOR OCH SCENARIER FÖR SAMTAL 

Kartläggningens syfte är att ge både aktörer inom bildkonstfältet och andra områden 

en gemensam bild av nuläget. Förhoppningen är även att kartläggningen ska fungera 

som en utgångspunkt för samtal. Utifrån kartläggningen har ett antal frågor och 

scenarier formulerats: 

 

 

1. Föryngring av konstscenen 

 

• Kartläggningen av Västerås konstscen visar att fem av de tio aktörerna har 

funnits i 50 år eller längre. Vad krävs och hur kan bättre förutsättningar att 

starta och driva professionella konstverksamheter i Västerås stad skapas?  

• Kartläggningen visar att det finns en stor önskan och ett behov av att fler 

verksamma konstnärer ska arbeta i kommunen. Vad behövs och vad kan vi 

göra för att få fler verksamma konstnärer till Västerås? 

 

2. Utställningsmöjligheter för konstnärer och möjligheter att 

uppleva konst 

Scenario #1 

Föreställ er att KAZ Galleri och Konstnärsföreningen galleri K bestämmer sig för att 

lägga ner sin galleriverksamhet. Övriga föreningar driver mobila verksamheter med 

tillfälliga konstprojekt och -utställningar. Då blir Västerås konstmuseum den enda 

permanenta utställningsplatsen i Västerås.  

• Behöver Västerås ha flera permanenta utställningsplatser? Varför/varför inte?  

• Om de flesta utställningsverksamheter eller andra publika projekt är mobila: 

Hur hittar publiken till konsten? Förändrar det konstnärens arbete och 

villkor? I så fall på vilket sätt? 

 

3. Resurser och prioriteringar 

Scenario #2 

Konstaktörerna i kartläggningen lyfter fram att deras verksamheter kräver tid, 

organisation och kunskap om konsten och dess infrastruktur. Kartläggningen har 

visat att enbart Västerås konstmuseum och Västerås Konstskola har 

tillsvidareanställd personal. Vi tänker oss att Västerås stad under en femårsperiod 

prioriterar att stärka konstens infrastruktur. De tilldelar ett utvecklingsbidrag som 

finansierar två heltidstjänster inom de ideella föreningarnas verksamheter (vilket 

idag motsvarar 980 000kr/år enligt KROs rekommendationer). 
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• Vad skulle då prioriteras och vilka effekter skulle det ge för föreningarna och 

för Västeråsarna?  

• Vilken kompetens behövs inom verksamheten: curator, kommunikatör, 

konstpedagog, projektledare, verksamhetsledare eller annan? 

• Vilken typ av verksamhet behöver prioriteras för att uppnå en ”föryngring av 

konstscenen”1 och ge goda ”utställningsmöjligheter för konstnärer och 

möjligheter att uppleva konst”2?  

 

Scenario #3 

Kartläggningens enkätsvar visar att det enbart är en av de tio aktörerna som följer 

MU-avtalet fullt ut. Tänk er att utställningsarrangörerna under ett år enbart 

producerar utställningar med full ersättning till konstnärer enligt MU-avtalet.  

• Hur skulle detta påverka konstaktörernas verksamhet? 

• Vilka förändringar krävs för att konstaktörerna ska kunna följa MU-avtalet 

fullt ut?   

 

4. Samverkan 

• Kartläggningen visar att samtliga aktörer är positiva till samarbeten, både 

inom konstscenen och med andra aktörer till exempel inom näringslivet.  

Vad behövs för att aktörerna ska samarbeta mer? Vad skulle ett ökat 

samarbete ge för effekter – eller resultat? 

• Kartläggningen visar att konstaktörerna önskar utveckla många olika 

områden och har många olika målgrupper. Vilka utvecklingsområden och 

målgrupper är gemensamma för konstaktörerna? Vad är viktigt att prioritera 

att samarbeta kring?  
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1 Rubrik 1 på föregående sida.  
2 Rubrik 2 på föregående sida 


