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Konsten i Samhällsutvecklingen
är inget kulturprojekt

KISAM ett utvecklingsarbete 
där också KULTUREN ingår

Sira Jokinen Lisse och Eva Fornåå



Varför kan så få konstnärer leva  på sin profession

Varför finns den gestaltande kulturen sällan 
med när vi diskuterar våra stora samtids-
och framtidsfrågor?

Hur vänder vi utvecklingen från projekt till 
kontinuitet?

Varför kan så få utbildade konstnärer leva på 
sin profession?

Hur och var kan konstnärer bidra med sin 
kompetens?

Konstnärerna är en kreativ, innovativ och högutbildad yrkesgrupp som besitter många olika kompetenser. Med större kunskap 
bland både konstnärer och beslutsfattare om varandras arbetsområden väcks möjligheterna till samverkan för en positiv och 
hållbar samhällsutveckling.

Bilden av Ulf Lundkvist – fattigpensionär

KISAMs bakgrund



KULTUREKONOMIN

Konstnärlig verksamhet - Konstnärer, författare, tonsättare …

Administratörer, förmedlare - Museer, teatrar, bokförlag…

Kulturturism, upplevelseindustri, tillverkningsindustri
Allt ifrån ”Arn-resor” och Wallander-promenader i Ystad
till hotell, cateringfirmor och IKEA

Övrig ekonomi

De kulturella och kreativa näringarna 
omsatte 458 miljarder kronor 2014



Konst och Kultur = Miljövänlig Utveckling!

Ett samhälle behöver inte bara ekonomisk tillväxt utan också demokratisk. För 
det behövs en fri och frispråkig kultur, fria konstnärer, poeter och public 
service. Regeringsförklaringen, 
oktober 2014

Konstutställningar på landets museer och konsthallar genererade lika många 
besök som svenska hockeyligan och Allsvenskan i fotboll TILLSAMMANS! 
2013, ca 3,5 milj.

ur sammanställning av myndighetsrapporter av KRO 2014



I ett långsiktigt hållbart samhälle har kultur stor betydelse. Det är inom kulturen människors rätt till 
förkovran, 
insyn, samtal och möjligheter till påverkan kan ta avstamp. Ett aktivt kulturliv, där medborgarna kan 
mötas, 
är därför ett fundament för en förankrad demokratisk utveckling.  

SKL Positionspapper Kultur i det hållbara samhället 2009

Peter Albinsson – Sjuhärads kommunalförbund
”Kulturen kan inte överleva utan det övriga samhället, lika lite som det övriga samhället inte kan 
utvecklas 
utan kultur. Genom kulturens förmåga att visualisera tankar och aningar kan vi peka på frågor och 
problem 
och visa på tolkningar och förslag på lösningar” Berndnaut Smil



*Om allas möjlighet att ta del av konsten

*Om bättre möjligheter för konstnärer att verka 
och försörja sig i regionen

*Om ett tvärsektoriellt tänkande och ökad    
samverkan mellan konsten och andra samhällsområden.

Ambitionen i de regionala kulturplanerna



Erfarenheter från förstudien KISAM

• Kulturen står utanför, har låg status och är extremt underfinansierat 
• Tjänstemannastyrt
• Projektifierat
• Generellt sett låg kunskap både bland högsta beslutsfattare, konstlivet och civilsamhället

om varandras områden
• Tvärsektoriellt tänkande kring kulturen: Ja, tvärsektoriellt görande: Nej
• KISAM:s arbetssätt unikt



Trots allt tal om kulturens stora betydelse för samhällsutvecklingen och individen står den oftast utanför när 
framtidsfrågorna ska diskuteras…

Tom Otterness



Hitta modeller och strukturer för hur kulturen/konstnärskompetensen
ingår i arbetet med hållbar samhällsutveckling, både i planeringsarbetet och i det praktiska arbetet.

Att kulturen/konstnärskompetensen finns med när vi diskuterar våra mest prioriterade samhälls-
och framtidsfrågor.

Att den kulturella aspekten finns med i alla beslut, liknande den att alla beslut som tas ska ha sin 
grund i Barnkonventionen, ska alla beslut ha sin grund i att vi är kulturella varelser.

Målsättningar KISAM



Demokrati

KISAM handlar i grunden om kulturen som katalysator för
delaktighet, inflytande 



Demokrati
Handlar om alla människors lika värde och rättigheter 

och om möjligheten att vara med och bestämma. 
I Sverige finns rättigheterna angivna i grundlagen. 
Där står det att all offentlig makt utgår från folket 
och att riksdagen är folkets främsta företrädare

Inflytande och delaktighet



Demokrati
Hur fungerar en kommun?

Hur tas besluten?

Hur kan man påverka?

Varför är det viktigt att engagera sig?

Representativ



Demokrati
är ingen naturlag

Demokrati är en pågående process som kräver ständigt arbete



Vad är kultur?







Vad är kultur? + ex. antal kulturslides



Kultur text + Banksey bild



Kultur + demokrati = sant



Foto med berörda + text

























Kultur berör



Banksy målning på muren mellan Israel och Palestina



Banksy dagen efter attacken Charlie Hebdo Fredrik Reutersvärd Non violence



SANT
=

Kulturen är ett grundfundament i en demokrati och viktig för att värna yttrande- och 
informationsfrihet. ”I ett demokratiskt samhälle är kulturen en mötesplats för samtal och en 
plats där spänningar mellan individer och grupper kan kanaliseras i skapande utbyte.” 

Kulturrådets styrelse 2009

Demokrati + Kultur



Hållbar samhällsutveckling

Ekologiska 
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Hållbar samhällsutveckling

Ekologiska 
aspekter
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Exempel från 3 pilotkommuner



Smedjebacken - MED KULTUREN SOM REDSKAP FÖR UNGAS 
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE - Demokrati



Så här började det i Smedjebacken

• Bildande av KISAM-grupp 

• Individuella samtal

• Urval av prioriterad fråga?



Luppen i Smedjebacken
Hälsa I stort sett mår ungdomarna bra och tycket man lever ett gott liv i Smedjebacken

Något som sticker ut är dock att över 25% känner sig nedstämda varje dag eller minst ett par dagar i veckan 

Fråga: Tänk dig att du är politiker och bestämmer i den kommun där du bor. 
Vad är viktigast att satsa på? 

2005 2015 
Skola 27% 50,2% 
Skapa arbeten för unga 17% 32% 
Ställen för ungdomar att träffas 22,7% 26% 
Arbete för miljön 6,2% 16,2% 
Äldreomsorg 9,1% 25,1% (!) 
Arbete mot främlingsfientlighet Diskriminering av olika grupper 25,2%



Vill du vara med och påverka?  47% JA 43% NEJ 



Vilken är anledningen till att du inte vill vara med och påverka? 

Kan för lite 2005: 20,1%                 2015: 35,3%



Workshopfrågor

•Är vi beredda att bjuda in unga till inflytande på 
riktigt?

•Varför vill vi att unga ska vara delaktiga?

•Till vilken grad ska unga vara delaktig? (i en 
särskilt fråga eller mer omfattande/långsiktigt?)

•Vilka resurser krävs?

•Kommunikation/ungdomsråd?



Grundläggande förutsättningar 
för KISAM/ungas delaktighet & inflytande i Smedjebacken

Förarbete beslutsfattare och unga – SKAPA FÖRUTSÄTTNINGARNA; Kunskapsinhämtning, skapa 
representantgrupp av unga, besluta syfte, mål, målgrupp,  Resurser (tid, pengar, personal).

1. Kunskapsbas:

Tvärsektoriell grupp = KISAM-gruppen och ungdomsgruppen
•Få förståelse av varandras förutsättningar: beslutsfattare – ungdom

•Goda exempel och samverkan

•Demokratikunskap – Redskap för påverkan och inflytande

2. Hur skapar vi organisationen för inflytande/delaktighet?
•VAD vill vi påverka? Vad KAN vi påverka? HUR kan vi påverka?



PIZZAMÖTET = Beslutsfattare + ungdomar träffas

Workshop 
Vad vill ni vara med och påverka och i vilken form, sociala medier, film, fler möten, annat 
sätt?

• Behöver en bra plats att hänga på
• Fler möten med politiker, kom till klasserna, lärare och elever förbereder frågor
• Återkommande möten
• Kanske ett ungdomsråd
• Viktigt med ungdomssamordnare
• Vill ha en mysig plats nära centrum, nu hänger vi på ICA 

ibland!
• Mycket för killar, men inte för tjejer om man inte är 

intresserad av idrott
• Vi behöver en fritidsgård

Det är skillnad mellan killar och tjejer







Vad har hänt i Smedjebacken?
• En tvärsektoriell arbetsgrupp har bildats med representanter från beslutsfattare, kultur, 

verksamheter och där man samlats kring frågan om ungas delaktighet och inflytande. 
• Återkommande tillfälle till att diskutera frågan, men även samtal kring allas ansvar i arbetet.

• En ungdomssamordnartjänst har tillsats
• Medborgarcenter ska inrättas i kommunhuset

• Beslutsfattarna i KISAM-gruppen har träffat elevrådsrepresentanterna från högstadieskolorna
• Under vecka 44 beslutsfattare träffade ungdomar i  fd Tobaksaffären
• Beslutsfattare/KISAM-gruppen har fått ökad kunskap i hur man kan använda kulturen som metod
• Beslut om att satsa på och tillsätta resurser på ungdomsjobb inom demokrati och kultur inklusive arvoderat arbete för 

professionell konstnär
• Kommunen har inlett förarbete för ungdomsgård 
• Inledande kontakter om samverkan med högstadieskolor har tagits



Skriv på ROSA post-it-lapp

1.Vem har bildningsansvaret för demokrati, delaktighet och inflytande?

2.Vad skulle du kunna göra i din roll?



Bengtsfors – Integration och platsutveckling



Bengtsfors - Platsutveckling och integration är den prioriterade frågan

Billingsfors – Vårat Angered, kan vara en krutdurk!



Förstudie i Billingsfors - genom Fyrbodal och KISAM



Arbetslösheten skenar – trots att företagen behöver personal
FUCKING DALSLAND
EN AV SVERIGES MINST SMARTA KOMMUNER 
”MINA FÖRÄLDRAR JOBBADE I INDUSTRIN. DERAS FÖRÄLDRAR JOBBADE I INDUSTRIN” 







Billingsforslyftet
Kultur & medborgardialog Friluftsteatern i Billingsfors





• Kommunen har köpt 2 fastigheter vid genomfarten
• En av fastigheterna kan bli en gemensam mötesplats
• Kommunen kommer att satsa på lekplats och multiplan i Billingsfors
• Upprustning av utomhusområdena vid hyreshusen i Billingsfors pågår
• Idéer om att mötas i berättelserna om Billingsfors
• 2-årigt utvecklingsarbete på särskilt boende inklusive upprustning av utemiljö ska 

påbörjas
• Upprustning av förskolans utemiljöer ska påbörjas
• Ideer för attraktivare genomfart
• Intresse finns från Bruket/Munksjö paper att delta i utvecklingen av sin bygd

Vad händer i Billingsfors?



Nu kraftsamlar vi för Borlänges hållbara samhällsbygge!

Borlänge



Hållbar samhällsutveckling
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Om kulturens roll i den hållbara 
staden och kultur som en fjärde 
hållbarhetsdimension

PLATSAR  KULTUREN  I  DEN NYA  STADEN?
fria kulturutövares perspektiv på kulturens och kulturarvets roll i den hållbara staden Niklas Sörum 
Ylva Berglund Helene Brembeck (2017)



PLATSAR  KULTUREN  I  DEN NYA  STADEN?
fria kulturutövares perspektiv på kulturens och kulturarvets roll i den hållbara staden 
Niklas Sörum Ylva Berglund Helene Brembeck

Många röster argumenterar för kultur och kulturarv som 
centrala aspekter för att förstå hur vi kan och bör ta oss 
an frågan om urban hållbarhet och agerar för att de 
kulturella dimensionerna bör få en mer framskjuten plats 
i stadsomvandlingsprocesser.

Belysa kulturens roll i hållbar stad, det estetiska 
hållbarhetsbegreppet och vad möjligheten att själv utöva 
konst och kultur innebär för människors identitetsbildning, 
syn på kulturarv, historia och relation till plats och 
byggnader



Det omfattande bostadsbyggandet vi står inför är ett exempel på en fantastisk möjlighet till att gemensamt kunna 
minska klyftor, skapa en bra livsmiljö och ett långsiktigt hållbart samhälle. Möjligheten kommer inte tillbaka inom vår 
livstid – ta den. 

Betänkande av Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design Stockholm 2015

Christer Larsson



Foto: Jonathan Näckstrand, Jessica Gow, TT

Totalt sett har segregationen ökat i 209 kommuner de senaste tio åren 



Dagens Samhälle 12 maj 2016



Städerna liknar allt mer delade städer.

• Inte längre en storstadsföreteelse.

• Till viss del är den ökade etniska 
segregationen driven av en socioekonomisk 
segregation. Vissa områden blir dyrare och 
mindre tillgängliga

• Svenskfödda flyttar från
miljonprogramsområdena och de 
utlandsfödda flyttar in.  

Martin Grander, som forskar i Urban integration på Malmö högskola  Dagens Samhälle 12 maj 2016



Linköping Vallastaden. Vilka flyttar hit? 



Skriv på GRÖNA post-it-lappar
Var finns de gemensamma mötesplatserna? 



Och vad händer när man gör tvärtom 
och börjar i det praktiska?



Nyanlända kvinnor får mindre, sämre och senare stöd än män. Samtidigt går de stora och 
dyra satsningarna till mansdominerade branscher och yrken. Det visar en granskning av 
etableringssatsningar i statsbudgeten för 2017.
Om utvecklingen inte vänds riskerar en stor grupp kvinnor att aldrig bli ekonomiskt självständiga. 

För att rätta till snedfördelningen krävs riktade satsningar till nyanlända kvinnor i 
regeringens vårbudget och att kraven på Arbetsförmedlingen skärps. 

SVERIGES KVINNOLOBBY, 6 APR 2017 | DEBATT: NYANLÄNDA KVINNOR 
MISSGYNNAS AV REGERINGENS 
ETABLERINGSSATSNINGAR



När BVC i Motala slog larm om att det var många mammor som inte kom utanför 
hemmet..... 
Startade vi konstprojektet Världens mammor i Motala. 



Syftet:
Är att mammor, med barn från 0-6 år, ska få verktyg till att 
med konst/kultur berätta om sig själva, sin samtid och framtid.

De fick prova på olika tekniker som kollage, målning, lera, 
hantverk och foto. Samtidigt lärde de sig svenska, 
fick kunskap om varandras kulturer och traditioner och 
fick såväl nätverk som nya vänner. 

Det handlar i grunden om delaktighet, 
inflytande och demokrati.



Kvinnor  från olika delar av världen träffades för att skapa tillsammans i 
öppna förskolans lokaler på Ekön. Det handlar  om att lära av varandra och bli 
stärkt i rollen av kvinna och mamma och om att förenas i våra personliga 
berättelser som kvinnor, mammor och Motalabor. ”Det ’är enda stunden på 
veckan som inte tänker på kriget”. 



SVT Nyheter Öst, 17 maj 2017

https://www.svt.se/videoplayer-embed/13720060?cmpid=del:pd:pl:20170526:konst-som-dorroppnare:pla/



Tvärsektoriell samverkan  
och samtal 
• Svenska kyrkan
• Förskolan
• Arbetsförmedlingen
• SFI
• Kommunen
• Nyföretagarcentrum
• Studieförbund
• Röda korset
• BVC
• Integrationsenheten bryggan
• Hermods
• IKF – internationella kvinnoförbundet
• Konstnärer
• Biblioteket



Under kärleksveckan bjöd Konstprojektet in ALLA till att 
delta i de skapande aktiviteterna!

Ombytta roller när kvinnorna delade med sig av sitt
hantverkskunnande.



tställningar har visats på (bild från utställningar + filten) 

Ge en röst genom media och utställningar: Motala Konsthall, Stadsmuseet i Norrköping, Motala Bibliotek, Konsert och Kongress



Tidningsartiklar + media



Intresset för konstprojektet är högt över förväntan!  
På 1 år har vi träffat ca 200 kvinnor! 
På varje träff deltar ca 20-30 personer!

. 



VAD har hänt?
• 1 kvinna har fått anställning på förskolan
• 4 kvinnor har kommit ut i praktik på förskolor
• Flera kvinnor har uttryckt att de lärt sig svenska och 

att de fått vänner
• Projektet ska bli till en ordinarie verksamhet
• Kvinnorna har fått en röst genom media och utställning
• Arbete pågår med att starta upp Världens mammor i 

Linköping
• Intresse finns även i Norrköping



Det är deltagarna själva och deras behov 
som gjort att vi nu vill vidareutveckla arbetet till en integrations-/arbetsmarknadssatsning. 

Målsättningen är att hitta metoder och tvärsektoriella samverkansformer som främjar nyanlända kvinnors integrering och 
sysselsättning. Kulturen är en viktig del i utvecklingsarbetet. 

Genom att stärka mammorna stärker vi även barnen. 



Skriv på GULA post-it-lappar
Var/hur ser du att kulturen kan göra skillnad? 



Eftersom kultur är något som alla är berörda av skulle vi kunna 
argumentera för att kultur är samhällets mest basala behov, 
ett slags samhällets ryggrad eller infrastruktur.

Jon Hawkes (2001)



MOD & MOTSTÅND
MOD att MÖTAS och MEDVERKA

till en hållbar samhällsutveckling

Och i detta..... Måste Kulturen Med!!!

Sira Jokinen Lisse                      
Mobil 0706-235739         
E-post sira@zagawebb.se
www.kisam.se

Eva Fornåå
Mobil 0730971160
E-post eva.fornaa@gmail.com
www.kisam.se


