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Växande kultur
Utbudet av kulturyttringar är unikt för storstadsregioner
och en stor del av deras attraktionskraft. När Stockholms
regionen växer vidare skapas en än större potential för mång
facetterade kulturyttringar och en ökad attraktivitet.
Kulturrelaterade frågor och frågor om regionens utveck
ling har visat sig vara nära sammanflätade. Kulturen som nä
ringsgren har givetvis sin betydelse för regionens utveckling,
liksom kulturvärden i den byggda miljön. Men under senare
år har även betydelsen av en upplevelserik stadsmiljö beto
nats, och av att vara en region där alla kan känna sig hemma.
Kulturens roll för regionens utveckling blir även den allt mer
mångfacetterad.
I den senaste utvecklingsplanen för Stockholmsregionen,
RUFS 2010, betonas inte bara vikten av kultur för regionens
utveckling. I processen för att ta fram planen deltog konstnärer
och den konstnärliga kompetensen visade sig vara ett värde
fullt tillskott till de många kompetenser som sedan tidigare
engagerats i planeringsprocessen.
Mycket görs i Stockholmsregionen för att utveckla kultur i
bred bemärkelse. Transit Kulturinkubator stöttar konstnärer,
filmare, scenartister och musiker med bidrag från Landstinget.
Creative Stockholm är ett handlingsprogram som initierats
av Botkyrka kommun i syfte att stärka kulturens ställning
och att främja samarbetet regionalt och med näringslivet.
Haninges konstnärer verkar för att skapa ett nätverk mellan
konsthallarna i regionen. Den turnerande utställningen Rum
För Döden som nu pågår på Arkitekturmuseet i Stockholm
visar hur konst kan användas i vård vid livets slutskede.
Konstnärlig kvalitet är naturligtvis svår att mäta. Kulturens
uppgift kan vara att ifrågasätta och väcka nya tankar, att un
dersöka och omvärdera sin omgivning. Eller bara att reflek
tera den. Hur vi än förhåller oss till kultur handlar det alltid
om en individuell och högst personlig upplevelse vare sig det
rör sig om de så kallade sköna konsterna, nöjes
livet, ”smala” eller ”breda” uttryck, offentlig
utsmyckning eller når annat. Det viktiga är
att vi låter den blomstra (grundbetydelsen av
ordet är just att odla). Det gynnar oss alla.

Peter Haglund
direktör Tillväxt, miljö
och regionplanering (TMR)

Det viktiga är att vi låter den

blomstra. Det gynnar oss alla.
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Konsten att uttrycka sig

Att använda gatan som galleri har blivit allt vanligare och
mer accepterat även om det råder nolltolerans för olaglig graf
fiti i nästan alla Stockholms kommuner. I augusti erbjöd där
för Riksteatern alla som ville att komma och måla på deras
inplastade buss som stod parkerad under Liljeholmsbron. Det
var en brokig skara som dök upp. Alltifrån barn till medelålders
jurister tog chansen att få måla lagligt. I storstäder som London
har gatumålningar av kända graffitikonstnärer däremot gjort
att värdet på alla fastigheter i området ökar , men den trenden
har än så länge inte nått Sverige.
I Bredängsskolan har kultur en ständig plats på schemat. Elev
erna har möjlighet att uttrycka sig på olika sätt genom dans,
sång, måleri, teater och skrift. Genom regeringens satsning

Skapande skola har många spännande samarbeten uppstått,
bland annat med Moderna Museet och Nationalmuseum. Re
sultatet har blivit barn som är stolta över sig själva och det de
åstadkommer samtidigt som andelen behöriga till gymnasiet
har ökat i skolan.
I projektet Mina kvarter kombineras populärkultur i form av
dataspel med samhällsbyggnad. Ungdomar i miljonprograms
områdena kan genom Minecraft bygga upp egna modeller för
att ge förslag och visa hur de vill att deras bostadsområde ska
se ut. Samarbetet mellan ungdomar, planarkitekter och bygg
herrar har gett så bra resultat att UN Habitat vill ha med Mine
craft i 300 av sina projekt fram till 2016 och i höst går starten
för de första två pilotprojekten i Nairobi. l

Gustav Fridlund,
utvecklingsledare.
Annika Nyhlén-Marklund,
bildlärare.

Philippa Wallér, ansvarig för Kultur- och nöjesbanken
på Arbetsförmedlingen Kultur Media.
FOTO: STEFAN BOHLIN
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Anna Starbrink, kulturlandstingsråd och ordförande i landstingets kulturnämnd, vill ge förutsättningar för en god utveckling av kulturen i Stockholm.

”Jag vill ha mer av allt”

Text: Ingela Ström Foto: Stefan Bohlin

Landstingets satsning på konst och konstnärer tar
sig flera uttryck. Ett visas just nu på Arkitekturmuseet i Stockholm, medan andra pågår ständigt.
Utsmyckning av det offentliga rummet och stödet
till unga konstnärers framtid i yrket, exempelvis.
– Kulturen har jättestor betydelse för
Stockholmsregionen, både för att locka
besökare och för att vi som bor och lever
här ska ha ett gott liv och utvecklas som
människor, säger Anna Starbrink, kultur
landstingsråd och ordförande i landsting
ets kulturnämnd.
Hon skulle gärna vilja ha mer, av allt,
Stockholm växer ju.
– Här finns många kreativa människor
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och det händer mycket på kulturområdet,
men visst behöver de kulturella och krea
tiva näringarna ännu mer vind i seglen.
Det är dock inte helt lätt att fatta de
politiska besluten, konstaterar hon.
– Politiskt känns det orimligt att pum
pa in pengar i kommersiell verksamhet,
däremot ska vi ge förutsättningar för en
god utveckling. Dit hör att skapa ett bra
kulturellt klimat, att fördela våra resur

ser på ett utvecklande sätt, att se till att
vi har en infrastruktur som fungerar och
att vi har bra utbildningsmöjligheter och
platser att verka på.
SATSAR PÅ KONST

Landstinget satsar stort på framför allt
konst i vårdmiljöer.
– Detta arbete har vi bedrivit i många
år. Det ger både jobb och möjligheter för
konstnärerna att synas i det offentliga rum
met, och det skapar en bra och trevlig miljö
för oss stockholmare, säger Anna Starbrink.
Hon nämner Stockholms konserthus
som utvecklat en stark internationell
profil på hög konstnärlig nivå, det lyckade
samarbetet med konstnärer i RUFS-proces
sen, och berättar om ”Konst och hemslöjd
i vårdmiljö”, ett liknande, men mindre,

Gustav Fridlund, utvecklingsledare i Botkyrka kommun, framför den lagliga graffitin på kommunens kulturskola.

Handlingsplan ger skjuts
åt kulturliv i världsklass

I våras gick den ut på remiss, ”Kreativa Stockholm”
– en handlingsplan för hur samarbete i regionen
ska stärka och utveckla kulturella och kreativa
näringar. Text: Ingela Ström Foto: Ulf Lodin

projekt som Kulturförvaltningen genom
förde i samarbete med Stockholms sjuk
hem förra året.
– Det var ett utforskande projekt där
konstnärer, slöjdare och formgivare arbe
tade tillsammans och skapade personliga
förslag till rum för samtal och vård i li
vets slutskede. Under året har projektet
vidareutvecklats och sammanställts till
en turnerande utställning, ”Rum för dö
den”, med start på Arkitekturmuseet där
den pågår till och med 23 september.
Ett initiativ Anna Starbrink gärna vill
lyfta fram är Transit Kulturinkubator
som kulturnämnden är huvudfinansiär
för och som arbetar med att stötta unga,
färdigutbildade konstnärer att komma vi
dare – formulera sin affärsidé och skapa
sitt kontaktnät.
– Det finns många aspekter på hur kul
turen och kreativiteten kan utvecklas i
regionen. Det måste vi angripa kulturpo
litiskt men också inom en mängd andra
politiska fält. l

Målet är att planen ska bli en del av RUFS 2010 och ge ytterligare skjuts
åt regionens kulturliv. Gustav Fridlund, utvecklingsledare i Botkyrka kommun,
har fått in ett trettiotal yttranden.
– Nu ska vi gå igenom dem och göra eventuella justeringar. Under hösten
lämnar vi vårt förslag till regionalt partnerskap till landstinget med en ansökan
om att handlingsplanen ska få status som en del i RUFS 2010.
Bakom planen ligger ett gediget arbete.
– Det är olika utredningar och kunskapsunderlag där vi tittat på allt ifrån
hur finansieringsmöjligheterna ser ut för företagen inom kreativa näringar i
Stockholm till deras möjligheter att jobba internationellt, säger Gustav Fridlund.
Vi genomförde ett antal nätverksaktiviteter och seminarier och nådde cirka 400
företag och 400 beslutsfattare.
Med vetskap om hur regionens kommuner jobbar i dag har så handlings
planen formulerats. Den har två övergripande mål ur två olika perspektiv.
Kulturperspektivet sätter fokus på att skapa förutsättningar för att regionen
fortsätter att utvecklas som en plats med kulturdynamik grundad på en bred
kompetens. Näringsperspektivet ser på tillväxtmöjligheter för nya, växande
och etablerade företag.
– Båda perspektiven är viktiga, understryker Gustav Fridlund. I Botkyrka har
vi jobbat i många år med kultur och kreativa näringar som en del i vårt lokala
utvecklingsarbete. Vi ser det både som en demokratifråga och en tillväxtfråga.
Botkyrkas erfarenhet är dock att även lokalt arbete tjänar på samspel med
kommuner, företag och andra aktörer i regionen. Det handlar inte bara om att
bedriva verksamheter ihop, säger han, utan också om att man kompletterar
varandra på ett smart sätt.
– Vi hoppas att RUFS ska bli ett värdefullt bidrag till styrningen av den här
sektorn. Får vi därtill en samordningsfunktion så har vi en utmärkt plattform
för utvecklingen i regionen. l
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Med RUFS 2010 inbjöds för första gången konstnärer att
medverka i framtagandet av en regionplan. Det visade sig
vara ett mycket lyckat initiativ. Text: Ingela Ström

Huset på
Sjödalstorget 17
i Huddinge.
FOTO: JAN NA
HO LMSTEDT
WA ERN DT

FOTO : NATA SJA JOVIC
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Den svartmålade
lägenheten gav
associationer till
en svart låda.

Från början visste ingen vart samarbe
tet skulle leda eller hur det skulle se ut,
inte ens konstnärerna själva. Målet var
dock tydligt: att vidga kunskapsbredden
och kompetensen när den nya regionpla
nen skulle tas fram.
Susanne Andersson Kopp, projektle
dare på Kulturförvaltningen:
– Dåvarande Regionplanekontoret tog
kontakt med oss angående de medel vi
har för konstnärlig medverkan. Vi har
lång erfarenhet av att samarbeta med
konstnärer i olika utvecklingsprojekt.
Från hösten 2007 till 2010 beviljade
Konstnämnden medel till projektet med
målet att visa hur konstnärlig kompetens
kan bidra till den regionala utvecklings
planeringen. De fyra konstnärerna Janna
Holmstedt, Anna Högberg, Johan Tirén
och Johan Waerndt handplockades för
projektet.
De inledande diskussionerna handlade
om att hitta en fungerande arbetsrelation
mellan Regionplanekontoret och konst
närerna.
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– En omfattande regional planprocess
handlar till stor del om att säkra kom
petens kring de många frågor som han
teras i planarbetet, säger Peter Haglund,
huvudprojektledare för arbetet med en
ny RUFS. Vi landade i att konstnärernas
arbetssätt framför allt kunde användas
för att utveckla perspektiv och process
former som kan fånga aktörernas upp
märksamhet och engagemang.
RADIKALT MILJÖOMBYTE

En vanlig lägenhet i Huddinge blev första
tummelplatsen för nya former i RUFS-ar
betet. Att under samrådsperioden träffa
länets politiker i en lägenhet, i stället för i
en vanlig konferenslokal, gav en otraditio
nell inramning och erbjöd ett annorlunda
sätt att samtala om framtidsfrågor. Något
som politikerna själva uttryckt önskemål
om – att skapa miljöer som är friare både
formellt och partipolitiskt.
Så vanlig var nu inte lägenheten. Den
var helt inredd i svart där väggarna
tjänade som ytor för att dokumentera

arbetet i olika workshops.
–Vi tänkte oss att lägenheten kunde
ses som ”den svarta lådan”, laddad med
viktig information från detta skede i
RUFS-arbetet, beskriver konstnären Anna
Högberg.
Politikerna tillbringade en hel förmid
dag i lägenheten, i mixade grupper både
vad gäller politisk färg och kommuntill
hörighet. Mångfalden i dialogen ökade
och responsen var mycket positiv.
RUFS PÅ KULTURHUSET

Under utställningsperioden 2009 när
made sig konstnärerna en mer eta
blerad scen för konst och kultur. Med
utställningen ”Att dela ett samhälle” i
Kulturhuset öppnades gränssnittet mel
lan regionens planerare, kulturens rum
och medborgarnas ytor. Den svarta matta
som prydde lägenheten i Huddinge blev
en installation på Sergels torg och lä
genhetens väggar som fotats i full skala
återuppbyggdes i Kulturhuset. Varje dag
under utställningen fick vem som helst

Anna Högberg
och Johan Tirén
fortsätter
att bidra med
sin kompetens i
RUFS-arbetet.

FOTO : BJÖRN LARSS ON
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Förberedelser inför utställnin
gen ”Att
dela ett samhälle” på Sergels
torg.

OM SVARET ÄR JA, VARFÖR ÄR DET SÅ?

– Det är svårt att generalisera, men det
ligger i den konstnärliga utbildningen att
hela tiden tränas i att ifrågasätta, omvär
dera och reflektera över sitt eget arbete,
säger Ann Magnusson som samordnade
konstnärernas arbete. Att arbeta under
sökande, kort sagt. Det tänkandet är en
stor tillgång i samhällsplanering, ja i sam
hället överhuvudtaget. I dag förväntas vi
främst vara extremt förändringsbara och
anpassningsbara och här sticker konstnä

rer ut som yrkesgrupp. De är inte rädda
för att också ställa krav, kritisera och
ifrågasätta.
FRÅN VISION TILL VERKLIGHET

Två av konstnärerna Anna Högberg och
Johan Tirén, har fortsatt att bidra med
sin kompetens i RUFS-arbetet. Efter det
att planen antogs i maj 2010 inreddes den
så kallade RUFS-bussen som åkte på turné
till länets alla kommuner, angränsande
län och till flera andra aktörer. Konstnä
rerna ansvarade för att visualisera pla
nens 6 strategier och 54 åtaganden på en
stor magnetisk tavla som varje kommun
och aktör kunde arbeta med.
Det senaste projektet har genomförts
i samarbete med Haninge kommun och
presenterades i en utställning på Haninge
Konsthall under försommaren.
– I arbetet med sin översiktsplan kände
kommunen behov av diskussioner kring
de värden som gör Haninge attraktivt
som regional stadskärna, säger Anna
Högberg. Tanken är att resultatet från

FOTO: JOHAN WAERNDT

chans att läsa högt ur utställningsförsla
get av RUFS.
I boken ”Att dela ett samhälle” beskrivs
hela projektet, som avslutades med ut
ställningen på Kulturhuset. I det inledan
de kapitlet ”En process att lockas av och
minnas” skriver Peter Haglund: ”Aktivite
terna har kännetecknats av otraditionella
upplägg och byggt på förmågan att inspi
rera, väcka nya tankar och att visualisera.
Är det detta som är den konstnärliga kom
petensen?”

Deltagarna
försökte koka
soppa, såväl
i teorin som i
praktiken.

Haninge ska tas till andra kommuner i
den form som passar respektive lokala
förhållanden. Utställningen är en del i ett
mobilt handlingsutrymme som vi skapat
tillsammans med TMR.
– Styrkan med vår medverkan i den här
typen av processer tror jag är att vi kom
mer in med nya perspektiv och metoder,
säger Johan Tirén. Som konstnär är man
som regel van att arbeta undersökande.
Att leta och formulera frågor är lika vik
tigt som att ge svar.
Under hösten startar Anna Högberg och
Johan Tirén ett projekt i dialog med TMR
och med ekonomiskt stöd från Innovativ
Kultur för att ta fram en sociotopkarta i
den regionala stadskärnan Haninge.
– Det finns behov av att kunna beskriva
immateriella värden runt stadsbyggnad,
säger Anna Högberg. Vilka värden har
betydelse för att människor ska trivas i
ett område, hur används platsen och vad
är viktigt att bygga vidare på? Vi ska för
djupa oss i hur man kan utveckla verktyg
kring processer som ger svaren. l
7

Gerillakonst

Gatukonsten har flyttat in på gallerierna, och gallerier har flyttat ut på gatan med mobila utställningar.
I Stockholm är synen på gerillakonstnärerna delad: Är
gatukonst ett tecken på förslumning, eller ett uttryck
för en kreativ stad? Text och Foto: Linda Nordlund
Anonyma konstnärer tar plats i det of
fentliga rummet med allt från instickade
gatlampor till graffiti. Det är egentligen
ingenting nytt - redan 1891 publicerades
en insändare i Västerås Läns Tidning där
signaturen ”Husegare” beklagade sig
över de ungdomar som ägnade sig åt ”rit
konst” på husväggar och portar.
– Graffiti är visuell gatukultur, berättar
Jacob Kimvall som doktorerar på ämnet
vid Konstvetenskapliga institutionen vid
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Stockholms universitet.
– I New York utvecklades graffitin från
vanligt ”klotter” till en konstform under
1970- och 80-talen, när sprejfärgen gjorde
entré och skapade en ny stil influerad av
hiphopkulturen. Samtidigt växte street
art fram i Europa. Det är ett annat ut
tryck där konstnären främst använder sig
av stenciler och affischer, snarare än att
måla på fri hand direkt på väggen, fortsät
ter Jacob Kimvall.

I Stockholm gick debattens vågor höga.
Hur skulle samhället ställa sig till graffi
tin? Ledande socialdemokrater, däribland
Bosse Ringholm, protesterade utanför
Riksdagen för att ge polisen möjlighet att
kroppsvisitera misstänkta på jakt efter
sprejburkar. Michael Odevall, folkpartist
i landstingsfullmäktige, ville i en motion
1987 istället att unga skulle få måla på
tunnelbanan ”under ordnade former”.
NOLLTOLERANS

I New York infördes ”zero tolerance”
1994, en polisiär metod som innebär att
polisen riktar in sig på synliga småbrott
och ordningsstörningar för att öka käns
lan av social kontroll. Hypotesen utgår
ifrån att olaglig graffiti sänder en signal
om att detta är en plats där man ostraffat
kan bryta mot lagen, och därför lockar
till sig andra former av kriminalitet. Me
toden omfamnades snart av nästan alla
kommuner i Stockholm - enbart Botkyrka
och Sigtuna står utanför nolltoleransen i
dagsläget.

Laglig graffiti utförs på inplastad
buss i Riksteaterns regi.

– Skillnaden mellan nolltolerans i
Stockholm och i New York är att där finns
möjligheten att måla graffiti lagligt, men
här hindras fastighetsägare som vill ha
muralmålningar utförda eftersom kom
munerna menar att förekomsten av lag
lig graffiti uppmuntrar till olaglig, säger
Jacob Kimvall.
Trots att det finns få lagliga möjlighe
ter att ägna sig åt graffiti och street art i
Stockholm har fenomenet vuxit på senare
år. En augustikväll i år ställde Riksteatern
upp en buss under Liljeholmsbron, linda
de in den i plast och bjöd in intresserade
att måla. De förväntade unga männen i
hoodies var på plats – men långt ifrån en
samma. Alla generationer hade samlats.
En pojke i tioårsåldern hade tagit med sig
en skiss, och hans syster som var så liten
att hon inte förmådde hålla burken i en
hand gjorde sitt bästa för att hjälpa till.

Bredvid dem målade en man i trettio
årsåldern en färgsprakande piece. Till var
dags arbetar han som jurist, och eftersom
de lagliga väggarna är få i Stockholms län
målar han sällan. Han tycker att bilden av
graffitikonstnärer ofta blir väldigt enkel
spårig, unga killar på glid, när hans egna
erfarenheter visar att det lika gärna kan
vara akademiker och art directors bakom
artistnamnen. Jacob Kimvall håller med:
– Ibland undrar jag om graffiti verklig
en är en subkultur, eller en motarbetad
mainstreamrörelse.
HÖJER HUSVÄRDET

Men kanske är det på väg att ändras. Den
brittiske gatukonstnären Banksy ställer
ut på gallerier över hela världen och på
marknaden i Camden finns stånd efter
stånd som säljer böcker, tröjor och tavlor
med hans alster. I London har gatukon
sten blivit en del av den myllrande sam
hällsekonomin.
– Nolltoleransens förespråkare menar

Jacob Kimvall doktorerar i graffiti.

att gatukonst är ett tecken på förslum
ning, men i London har Banksymålning
ar istället lett till gentrifiering, berättar
Jacob Kimvall. Grannskapsgrupper har
förstört Banksyverk för att förhindra att
fastighetspriserna stiger i området.
– Under 1980-talet var graffitin på
Berlinmuren en symbol för friheten i Väst,
för en plats där allmänheten hade möj
lighet att synliggöra sin åsikt. Jag hoppas
att vi ska få fler sådana platser i Stock
holm, varför inte under någon motorvägs
viadukt? frågar sig Jacob Kimvall. l
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Bredängsskolan har länge arbeta
annat haft lyckade
sammanhang. Eleverna har bland
m och Moderna Museet
samarbeten med Nationalmuseu
Wandrell Foto: Stefan Bohlin
genom Skapande skola. Text: Karin
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Skapande skola är regeringens sats
ning för att stärka arbetet med kultur i
årskurserna 1–9. Målet är att lyfta fram
barns och ungdomars rätt till kultur och
eget skapande men också att utveckla
kontakten mellan skola och kulturliv.
Överallt i Bredängsskolan syns spår av
elevernas konstnärliga arbeten. Väggarna
lyses upp av väggmålningar av klassiska
konstverk med en personlig touch. Här
finns allt från Mona Lisa till Lilla My. I
montrarna står miniutställningar av
olika slag och i entrén är det första som
möter elever och besökare ett träd vars
färgrika ”blad” består av elevernas egna
bokrecensioner.
– Det har slagit ut i takt med årstiderna,
säger Lennart Östman, biträdande rektor.
Genom att uttrycka sig på olika sätt går
det att lära sig mer. Kulturen ska vara där
barnen är. Vi vill engagera våra elever och
få dem att känna sig hemma och förtrogna med kulturlivet.
FRÅN ELDSJÄLAR TILL
ORGANISERAT SAMARBETE

Muralmålningarna kom först till på
initiativ av en bildlärare som tidi
gare arbetade på skolan. Andra
lärare inledde samarbeten
med författare, anordnade
teaterbesök och före
läsningar och
satte upp egna
teaterpjäser.
– Allting
En elevs
tolkning av
byggde
på
konstverken
eldsjälar,
på Moderna
Museet.
det fanns
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ingen koordination, säger Lennart Öst
man. Det var som vackra blommor som
växte utan att ansas. Tack vare Skapande
skola har vi fått möjlighet till ett mer
organiserat samarbete med olika kultur
organisationer, även om intresset och
engagemanget fanns redan innan. För
delen nu är att skolan måste göra upp
en handlingsplan för hur vi vill jobba. På
så sätt blir det en naturlig del av undervis
ningen. Genom handlingsplanen går det
att styra hur kulturen ska nå alla delar.
SPÄNNANDE MÖJLIGHETER

Lennart Östman berättar att det övergri
pande målet för skolan är att öka barnens
möjligheter i livet och höja deras resultat.
För att nå detta mål menar han att det
behövs olika sätt att ta till sig, uttrycka
och minnas kunskap. Vissa gör det ge
nom att röra sig, andra genom att måla,
skriva eller läsa.
– Vi vill skapa alla dessa möjligheter
för våra elever och genom Skapande
skola får vi kontakt med professionella
aktörer som kan hjälpa oss flera steg till.
Våren 2011 fick sju klasser i årskurs
4–6 chansen att skapa egna verk inspi
rerade av konstverk på Moderna Mu
seet. Projektet kallades ”Bildspråk” och
var en kombination av ämnena svenska
och bild. Barnen fick besöka museet tre
gångeroch titta på och ta bilder av olika
konstverk för att sedan göra egna tolk
ningar av dem. Museipedagoger kom
också till skolan för att samarbeta med
lärare och elever.
– Sedan avslutade vi med en vernissage
på museet med alkoholfritt bubbel och

snittar. Nästan alla föräldrar kom och för
många av dem var det första gången de
var där, säger Lennart Östman. Idén till
projektet bottnade i att öka tillgänglig
heten till konst och att få barnen och
deras föräldrar att besöka muséer.
Nationalmuseum tyckte att projektet
var intressant och tog kontakt med sko
lan vilket ledde till projektet ”BredängBlasieholmen: Vem äger det offentliga
rummet?” för årskurs 8 och 9. Utgångs
punkten var de väggmålningar som redan
fanns i skolan. Eleverna fick bland annat
diskutera vad som kan vara offentlig
konst och vem som beslutar vad som ska
visas på olika offentliga platser.
De besökte Nationalmuseum fyra gång
er för att prata om Carl Larssons vägg
målningar och annan offentlig konst och
gjorde egna väggmålningar och vid tre
tillfällen hölls konstnärsledda workshops
på Bredängsskolan. Projektet avslutades
med en fyra månader lång utställning av
väggmålningarna på Nationalmuseum i
Minigalleriet. En japansk turist som be
sökte utställningen blev så imponerad att
han ville köpa en av dem.
FANTASIFABRIKEN – EN EXTRARESURS

På Bredängsskolan finns även Fantasi
fabriken, en verksamhet som funnits i
tio år. Här finns modern digital utrust
ning för att producera film, multimedia,
musik och trycksaker samt utrymme för
det traditionella måleriet, skulpturen
och dansen. Det är en extraresurs för att
förverkliga tankar, idéer och drömmar
och ett sätt att åskådliggöra det barnen
lär sig.

Bildlärare Annika
Nyhlén- Marklund visar
upp övningsexempel
på kolorerade foton.

Tavlorna på bilden är
utdrag ur elevernas
väggmålningar från
Nationalmuseum, berättar Lennart Östman.

– Att ge eleverna olika sätt att uttrycka
sig är oerhört betydelsefullt. De ska få
med sig förståelsen för hur viktigt det är
med kultur och kulturliv. Många av dem
lämnar skolan med en ökad medveten
het om sin egen betydelse och vikt, säger
Lennart Östman. De vet att de är duktiga
och har haft möjlighet att visa upp det

gång på gång. Barn som är stolta över sig
själva och det de åstadkommer har också
större möjligheter att lyckas i skolan.
Han tycker att elevernas kunskaper
och insikter har utvecklats i en positiv
riktning.
Andelen behöriga till gymnasiet har
ökat och det genomsnittliga meritvärdet

ligger inte långt ifrån innerstadsskolorna.
– Vi har barn från 40 olika nationalite
ter i skolan. Bredäng ligger på sjätte plats
räknat från botten när det gäller socio
ekonomisk status i Stockholmsregionen.
Vi måste ge eleverna förutsättningar uti
från deras egna förutsättningar, samtidigt
som de duktiga ska lyftas. l
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Fisksätra ungdomsråd har vunnit pris
för sitt engagerade arbete. På bilden
syns från vänster; Roble Hussein,
Ugab Ugab Harbii och Marad Mour.
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Utblick

Genom workshops och dataspelet Minecraft kan ungdomar i miljonprogramsområden vara med och påverka hur deras boendemiljö ska se ut. Nu flyttar projektet
även utomlands. I Nairobi planeras två pilotprojekt
som beräknas dra igång under hösten. Text: Karin Wandrell Foto: Stefan Bohlin

Mina kvarter
Det är informationsföretaget Svensk
Byggtjänst som ligger bakom projektet
Mina kvarter som ett försök att få till en
bättre dialog i miljonprogramsområdena.
– Hållbar upprustning av miljonpro
grammet är en väldig utmaning som
rymmer fantastiska möjligheter, säger
Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst.
Nyckeln till framgång är ökad samverkan
mellan de boende, inte minst ungdomar,
och fastighetsbolagen. Vi vill bidra till att
ungdomarnas idékraft tas tillvara. Därför
startade vi Mina kvarter hösten 2011.
Konceptet går ut på att använda sig
av workshops där ungdomsgrupper får
vara med och påverka såväl stadsplane
ring som ny- och ombyggnader i sitt eget
bostadsområde. Ett lite oväntat grepp är
användandet av spelsuccén Minecraft,
som fungerar som ett digitalt lego där
det snabbt och tredimensionellt går att
skissa upp områden.
– Det var min son Fredrik, 12 år, som
kom med idén, säger Jörgen Hallström,
projektledare för Mina kvarter. Jag ringde
till Mojang, som ligger bakom spelet, och
de förstod direkt att det här var något
som passade dem.
Via Mojang fick Jörgen Hallström kon

takt med två erfarna Minecraftspelare,
David Bergström och Emil Andersson,
som skapade en ny version av spelet
anpassad efter Mina kvarters behov. De
olika tävlingsmomenten är borttagna
och det går enbart att bygga upp eller
om olika typer av bostadsmiljöer. Fokus
ligger på funktion och struktur istället
för på detaljer vilket gör att modeller
na som byggs ligger på rätt nivå för en
dialogprocess, något de stadsplanerare
och arkitekter som varit inblandade i
projektet uppskattar.
POSITIV UTVECKLING I HOVSJÖ

– Minecraft har vuxit till något mycket
större än ett dataspel, säger Carl Manneh,
vd på Mojang. Det är ett globalt fenomen
som engagerar miljontals människor och
används redan som ett pedagogiskt verk
tyg i skolor i länder världen över. I Mina
kvarter hoppas jag att Minecraft kan
fungera som ett verktyg för ungdomar
att visualisera hur de vill se sin framtida
hemort.
Hovsjö i Södertälje var tidigare känt
som ett problemområde med hög krimi
nalitet och hög arbetslöshet. Tack vare
bostadsbolaget Telge Hovsjö och dess vd

Patrik Derk, som tidigare
var rektor för Hovsjöskolan,
har området genomgått en
fantastisk utveckling de se
naste åren. I dag finns det
behov av fler bostäder. För Jörgen Hallström
att området ska kunna växa på ett po
sitivt sätt har Telge Hovsjö velat föra en
dialog med de boende.
– För att få värdefull input genomför
vi ett Mina kvarter-projekt redan innan
planarbetet påbörjas. Med workshops
och Minecraft som stöd vill vi få med
de ungas idéer från allra första skedet i
byggprocessen,säger Patrik Derk.
Med hjälp av foton, kommunens kar
tor och Google Maps togs en Minecraft
modell av det aktuella området fram där
ungdomsgruppen sedan har byggt upp en
fullödig modell som nu finns att beskåda
på ungdomsgården.
– Vi vill skapa en dialog mellan ung
domar, planarkitekt och byggherre, säger
Jörgen Hallström. Hur ska området dis
poneras? Var vill man ha kvar skog och
backar? Var ska bostäder, vägar och andra
funktioner ligga?
Ungdomsgruppen har fått komma
med egna idéer och kommer också att
13
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Ungdomarnas förslag till nya bostadshus som bryter mot de annars orangefärgade huskropparna som Fisksätra består av i dag.

intervjuaandra i området för att få fram
förslag som speglar en större krets bo
ende.
– När det sedan är dags att visualisera
tankarna och idéerna i Minecraft väcks
andra diskussioner till liv kring till ex
empel lagar och regler. Det väcker ett
samhällsintresse hos ungdomarna. De
ställer många frågor eftersom de vet att
de har möjlighet att göra ett avtryck och
kan påverka strukturen och utförandet.
Det ska gå att spåra inslag av deras idéer
i detaljplanen.
Nästa fas inträder i höst när detalj
planen är bestämd och en husarkitekt
utsedd. Ett krav från byggherren är att

arkitektbyrån ska föra en dialog med och
ta intryck av ungdomarnas idéer.
ENGAGERAT UNGDOMSRÅD

I Fisksätra har Nacka kommun påbör
jat arbetet med att förnya detaljplane
programmet på längre sikt. Fokus ligger
på de centrala delarna kring skolan och
köpcentrumet. För att se vilka förvänt
ningar de boende hade genomförde kom
munen en enkätundersökning. För att för
ädla resultatet fick Fisksätra ungdomsråd i
uppdrag att tolka enkäten och addera sin
egen kunskap och engagemang. Kommu
nen involverade en konsult som använde
sig av en workshopmodell för att ta sig

mina kvarter
Projektet ”Mina Kvarter” bygger på väl genomtänkta workshops och dataspelssuccén Minecraft. I workshops på tre dagar får ungdomar vara med och
påverka stadsplanering, ny- och ombyggnation av deras egna kvarter. Dessa
workshop leds av representanter från Svensk Byggtjänst och från det bostadsbolag eller den kommun som är uppdragsgivare. Efter ett inledande idéarbete
byggs ungdomarnas konkreta förslag upp i Minecraft. Minecraft fungerar
som ett digitalt lego där man snabbt och enkelt kan skissa upp områden i 3D.
Förslagen kan sedan föras vidare genom bilder och filmer. I nästa steg är det
viktigt med tydlig feedback från uppdragsgivaren.
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från vision till konkretisering och Mina
kvarter-verktyget användes som avslut
ning.
Ungdomsrådet delades in i tre grupper
som fick hand om varsitt område: idrotts
platsen, centrum och tågstationen och en
vildvuxen obebyggd tomt som i folkmun
kallas för ”soptippen”.
– De var väl förberedda, säger Jörgen
Hallström. I visualiseringen hade de
bland annat förslag på att bygga omkläd
ningsrum och grillplatser vid idrottsplat
sen, att skapa en mer välkomnande och
informativ tågstation och att bygga ut
centrum så att det blir plats för fler bu
tiker och offentliga aktiviteter. Gruppen
som hade hand om den obebyggda tom
ten bestod till största delen av tjejer som
såg ett behov av en mötesplats i form av
ett kvinnohus där kvinnor av olika natio
naliteter kan träffas och stötta varandra.
För att få feedback har Minecraft-
modellerna, filmer och bildserier visats
för de boende. Nacka kommun har se
dan bearbetat förslaget till detaljplane
program och kan nu göra korrigeringar
utifrån den feedback de fått.
– De tre digitala modellerna kommer
att vara en del i samrådsutställningen.
Det känns bra att man kan använda det

Utblick

Minecraftmodellen visar hur morgondagens Fisksätra skulle kunna se ut med bland annat en större centrumbyggnad, ett centrumtorg och nya bostäder om ungdomarnas förändringsförslag blir verklighet.

ungdomarna har skapat i en offentlig
demokratisk process, tycker Jörgen Hall
ström.
Fisksätra ungdomsråd fick Svensk Bygg
tjänsts nyinstiftade Minecraft-pris på Nord
bygg i april och var också med och berätta
de om sitt arbete på konferensen ”Hållbar
upprustning av miljonprogrammet”.
– Pilotprojekten avslutas i höst. Vi ville
se om metoden gick att använda och har
redan delvis presenterat resultaten för
branschen. Det är många kommuner och
fastighetsbolag som är intresserade av att
genomföra samma process, säger Jörgen
Hallström.
NAIROBI NÄSTA

Det lyckade resultatet väckte tanken
att Mina kvarter kunde fungera även i
andra länder. Via Sida fick Jörgen Hall
ström kontakt med Thomas Melin, chef
för avdelningen Urban Development vid
UN Habitat i Nairobi som direkt tände på
idén. Sudnet (Sustainable Development
Network) stod just i begrepp att göra en
storsatsning och starta ett stort antal ut
vecklingsprojekt i stora städer i tredje
världen med fokus på offentliga platser
som är dåligt utnyttjade eller till och med
farliga. Mina kvarter, eller Our Blocks

som är arbetsnamnet internationellt,
passade utmärkt in i detta.
Nu planeras två pilotprojekt i Nairobi.
Grundbulten är att tillsammans med
ungdomar/boende systematiskt ringa in
behoven och hur det ska gå att förverk
liga idéerna kring offentliga områden.
– Det första området är Silanga Sport
field i området Kibera, även känt som
världens största slumområde, säger Jör
gen Hallström. Idrottsplatsen består i
princip av en dammig plan med skjul
runt omkring och ligger i anslutning till
en skola. Det har redan börjat hända po
sitiva saker där. Man har bland annat
byggt en förskola och ett litet växthus.
Sudnet har redan startat arbetet ge
nom att låta en ungdomsgrupp komma
med förslag på vad som kan göras om
man får finansiering. Tanken är att byg
ga en modell i Minecraft och sedan se
hur man kan gå vidare med planerna.
Det andra pilotprojektet är en centralt
belägen park i Nairobi centrum som är
ganska nergången. Om den utvecklas i
rätt riktning kan parken istället bli till
en positiv centralpunkt.
– Vi har precis börjat se över förutsätt
ningarna och startat workshops. Mojang
kommer inte bara att stötta den inter

Gångbron och centrum som

det ser ut i dag.

nationella förlängningen ekonomiskt,
de kommer också att bli sponsorer för
projektet och planerar att avsätta ganska
stora summor för detta fram till år 2016.
UN Habitat vill ha med Minecraft i 300
projekt fram till år 2016, för att sedan
kunna presentera resultaten under den
stora FN-konferens om urbana frågor som
då ska hållas. Svensk Byggtjänst kommer
att medverka som stöd.
Under World Urban Forum i Neapel
första veckan i september i år hölls en
ceremoni då Mojang, Svensk Byggtjänst
och UN Habitat signerade avtalet. l
mina kvarter på tekniska muséet
Från och med mars 2012 och tre år framåt
genomför Tekniska Muséet sin största utställning någonsin – ”100 innovationer”.
I avdelningen om dataspel finns Mina
Kvarter Minecraft med som ett exempel
på hur dataspel kan användas på nya
sätt. Här kan besökarna prova hur det går
till att bygga och visa förslag på förbättringar i den bebyggda miljön.
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VARDAGEN FÖR
KULTURARBETARE
Philippa Wallér, ansvarig för Kultur- och nöjesbanken på Arbetsförmedlingen
Kultur Media, vill motsäga myten om att kulturarbetare inte vill ta andra jobb.
– De flesta har flera arbeten för att överleva. Text: Karin Wandrell Foto: Tillhör Philippa Wallér
Philippa Wallér har arbetat som regis
sör sedan 1985. Parallellt med regiupp
dragen har hon också undervisat vid de
konstnärliga högskolorna i regi och scen
framställning samt personlig marknads
föring och presentationsteknik.
Det är många nyexaminerade kultur
arbetare som undrar varför de inte får
några jobb efter sin högskoleutbildning.
– Jag tror att skolorna måste upplysa
om hur arbetsmarknaden ser ut redan
i början av utbildningen. Det är lika för
alla. Det gäller att ständigt marknadsföra
sig, till exempel genom att vara på rätt
plats vid rätt tillfälle vilket kan upplevas
som besvärligt av många.
ÖPPEN FÖR ALLA

Själv började hon som jobbcoach på Ar
betsförmedlingen Kultur Media 2009 då
hennes uppdrag vid Stockholms drama
tiska högskola tog slut och sedan januari
2012 är hon ansvarig för Kultur- och nöj
esbanken. Här kan företag och andra
som ska arrangera olika evenemang boka
professionella artister, musiker, konfe
rencierer och föreläsare som har ett eget
programutbud.
– Det är en fantastisk tjänst som Ar
betsförmedlingen erbjuder och den är
kostnadsfri både för företag och kreatörer,
säger Philippa Wallér. Banken är öppen
för alla professionella kulturarbetare och

de behöver inte vara inskrivna på arbets
förmedlingen.
Philippa Wallér hade tur under sina
många år som frilans. Hon hade jobb
nästan hela tiden inom tv, teater, radio
och som lärare. Även om hon har varit
arbetslös i perioder har hon aldrig blivit
utstämplad från a-kassan.
– Jag har alltid haft möjligheten att ta
pedagogiska uppdrag vid sidan om. Själv
brukar jag uppmana alla att tänka på ett
kompletterande arbete i tid och välja ett
jobb som de också tycker om, eftersom det
kan vara svårt att börja om för sent i livet.
De flesta kulturarbetare i dag har någon
form av extra jobb.
Kulturarbetare har många talanger
som kan användas även inom närings
livet, vilket Kultur- och nöjesbanken är
ett exempel på. En undersökning genom
förd av Arbetsförmedlingen Kultur Media
visade också att kulturarbetare är de som
i högsta grad tar extrajobb och komplet
terande arbeten.
KULTUR KOSTAR

Att stötta kulturutvecklingen ingår i
samhällets roll. Om det statliga stödet
helt skulle tas bort skulle det påverka
det konstnärliga uttrycket i en negativ
riktning.
Det finns en obehaglig syn som menar
att kultur bara handlar om bidrag, men vi

måste som samhälle inse att kultur kos
tar pengar. För att främja kulturen måste
utövarna få möjlighet att jobba mer lång
siktigt så att de vågar misslyckas utan att
förlora möjligheten till fler uppdrag.
BYGGA BROAR

De positiva aspekterna, som gör att så
många kreatörer fortsätter att kämpa,
är att de får göra det de brinner för och
skapa något eget. Som frilans styr de ock
så över sin egen tid. De negativa sidorna
är bristen på trygghet och dålig ekonomi.
– Jag tänkte bara wow när jag fick hel
tidsjobb med betald semester, flextid och
andra förmåner. Det var en stark känsla,
jag har aldrig känt mig så trygg. Där
emot tyckte jag att det var konstigt att
arbetskamraterna aldrig ville prata jobb
på lunchen, det är det enda man gör som
frilans, säger Philippa Wallér.
Hon tycker det är synd att det anses
vara skämmigt att gå till Arbetsförmed
lingen. Hennes mål är att bygga broar
mellan branschen och Arbetsförmed
lingen Kultur Media.
– Som kulturarbetare lever du för ditt
jobb, men ibland tar ett projekt slut eller
så befinner du dig mellan uppdrag. Till
Kultur- och nöjesbanken är alla välkomna
som har ett programutbud. Det är ett bra
exempel på hur kreatörer och uppdragsoch arbetsgivare kan samarbeta! l
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kontroversiell konsthistoria

Konstverken som
Illustration: Anna Ågrahn

1957 det entomologiska kvinnorovet

1996 dog house

Det entomologiska kvinnorovet är en skulptur av Eric
Grate, som står vid entrén till Karolinska Institutet i
Solna. Skulpturen föreställer tre kubiserade personer,
en kvinna och en man som springande för bort en
kvinna utan lemmar. Konstverket orsakade protester
när det skulle uppföras 1957, bland annat röstade
Karolinska Institutets lärarkollegium mot förslaget
med 19 - 6. De menade att det var olämpligt att
utsmycka den medicinska högskolan med ett verk,
”vars motivval mer för tanken till fysiska och psykiska
sjukdomars och lytens nedbrytande krafter än till
läkekonstens helande förmåga”. Ärendet fick slutligen avgöras vid regeringskonselj.

En av Rysslands mest kända
samtidskonstnärer, Oleg Kulik,
deltog i utställningen ”Interpol”
på Färgfabriken - som hund.
Kulik var naken så när som på
ett hundhalsband, fastkedjad i
väggen invid en skylt med texten ”dangerous”. Polisen ingrep
när konstnären bet en man i
benet, och en internationell
skandal följde.

1985 grafitti

Med hip-hopens ankomst till Sverige i mitten
av 80-talet kom också graffitin. Över en natt
sprayades hela tunnelbanetåg av gäng som
VIM eller STM. Under flera år kunde man se
målade tåg i trafik. Först i början av nittiotalet
skapade SL en samordnad plan för att komma
till bukt med skadegörelsen som ännu idag
kostar miljonbelopp varje år.

1971 du gamla, du fria

Performancekonstnären Öyvind F ahlström
chockade Sverige när han lät en grupp
unga skådespelare utföra olika aktioner
som dokumenterades och visades i filmen
”Du gamla, du fria”. Två aktioner var särskilt
provokativa. I den ena smetade skådespelarna (däribland nuvarande Dramatenchefen Marie-Louise Ekman och Hans
”Ica-Stig” Mosesson) in sina overaller med
mänsklig avföring och skanderade ”Känner
ni stanken från Enskilda banken” utanför
bankens huvudkontor i Stockholm. I den
andra eldade de upp miniatyrer av världens
alla flaggor, ett tilltag som slutade med
polisingripande.
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skakat Stockholm
2009 okänd, kvinna 2009-349701

På kvällen den 21 januari 2009 spelade konstfackstudenten
Anna Odell självmordsbenägen och psykotisk på Liljeholmsbron. Förbipasserande slog larm och Odell hämtades av
polis och fördes till psykakuten på S:t Görans sjukhus, där hon bältades och tvångsmedici
nerades. Efteråt förklarade Odell att
hon var frisk och att det var en
del av hennes examensarbete
vid Konstfack. Syftet var att visa
på maktstrukturer inom vården, samhällets syn på psykisk
sjukdom och den offerroll som
den sjuke pådyvlas. Anna Odell fick
massivkritik från politiker, vårdpersonal och polis, och dömdes senare till
50 dagsböter för oredligt förfarande.

1998 ecce homo

Ecce Homo består av tolv fotografier av olika bibliska situationer,
tolkade i modern tappning av fotografen Elisabeth Ohlson Wallin.
Utställningen invigdes i Stockholm i juli 1998 och uppfattades av
många som kontroversiell. Kristna grupper menade att Ohlson
Wallin framställde Jesus som homosexuell. Själv menade konst
nären att hon använt homosexuella modeller och miljöer för att
visa Guds allomfattande kärlek. På bilden Nattvarden avbildas
transvestiter, som en kommentar till att Jesus enligt bibeln ofta
bröt bröd med de utstötta. I dag hänger Nattvarden i EU-minister
Birgitta Ohlssons rum på Rosenbad.

2012 painful cake

När Konstnärernas Riksorganisation firade 75-årsjubileum
på Moderna Museet med tårtkalas
hade Makode Linde bakat en av tårtorna som
bjöds. Hans tårta hade formen av en svart Venus från
Milo där Linde stack upp sitt huvud genom bordet och
fungerade som tårtans ansikte, sminkad som en negerkarikatyr i samma stil som på amerikanska minstrelshower under tidigt 1900-tal. När kulturminister Lena
Adelsohn-Liljeroth skar i tårtans underliv (som en
symbol för kvinnlig könsstympning) skrek Linde högt.
Det hela filmades, och väckte stor uppmärksamhet
även internationellt. Afrosvenskarnas riksförbund
krävde kulturministerns avgång och tidningen Rodeo
utsåg ”Painful cake” till årets konsthändelse.
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TA PLATS!

Genom mentorsprogram, nätverkande
och seminarier ska kvinnor som är nya i
yrkeslivet eller i Sverige få de verktyg som
krävs för att kunna kliva fram – på scenen
såväl som i kulturlivet. Projektet startade
2008 och är ett samarbete mellan Mång
kulturkonsulenten i Stockholms län, Riks
förbundet för folkmusik och dans (RFoD),
Musik i Syd samt Kultur i Väst med stöd
av Statens Musikverk. I höst startar den
tredje omgången, och intresset är stort.
– Det är fler och fler som anmäler sig
för varje år. Den här gången fick vi in
många ansökningar redan innan vi hade
gått ut med information på hemsidan,
säger Moa Danielson.
Varje deltagare får en etablerad och yr
kesverksam kvinna inom sitt område som
mentor. Att mentorerna själva har erfaren
het av att vara kvinna i en mansdominerad
bransch är viktigt för Moa Danielsson.
– Jämställdhet är ingen kvinnofråga,
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men kvinnliga mentorer har insikt i de
dolda uppförsbackar som finns i bran
schen. Dessutom finns det en poäng i att
mentorerna blir förebilder för adepterna.
SKRÄDDARSYTT MENTORSKAP

Mentorn och adepten träffas sedan vid sex
tillfällen under året för coaching.
– Mentorskapet skräddarsys efter adep
tens behov, berättar Moa Danielsson. Det
kan vara allt ifrån att få hjälp med ett
specifikt projekt till att formulera stipendieansökningar på svenska, ta del av
mentorns kontaktnät eller bolla konstnär
liga idéer.
Utöver mentorsträffarna anordnas före
läsningar med diskussionsteman där kun
niga och inspirerande gästerdelar med sig
av sina erfarenheter. Här diskuteras till ex
empel att marknadsföra sig själv som ar
tist, eller hur rollen som artist kan förenas
med rollen som egen företagare.

FOTO: STIAN GRIMSTAD

”Det finns många duktiga kvinnor inom
världsmusik och dans, men det är fortfarande männen som bestämmer och sitter på pengarna” säger Moa Danielson,
projektledare för ”Ta Plats!” ett jämställdhets- och mångfaldsprojekt som
riktar sig till artister, dansare och producenter inom världsmusik. Text: Linda Nordlund

Moa Danielsson är producent och slag
verkare inom indisk klassisk musik och
deltog själv i projektet för ett par år sedan.
Hon tycker att en av projektets styrkor är
att deltagarna bygger upp ett kontaktnät
över hela Sverige, eftersom både adepter
och mentorer kommer från hela landet.
– Kontakter är allt i den här branschen,
förklarar hon. Det som är unikt med ”Ta
Plats!” är att vi samlar alla yrkesgrupper
inom världsmusik och dans i ett nätverk,
och det betyder att vi kan ge varandra
jobb. En dansare kanske behöver hitta
musiker, eller så letar en musiker efter en
skicklig producent. Det gör nätverkandet
uppskattat och fruktbart.
Eftersom intresset för ”Ta Plats!” nät
verk är så stort arbetar Moa Danielsson
nu med att bygga upp EPOS (Equality and
Plurality On Stage), ett bredare nätverk där
även de kvinnor i branschen som inte del
tagit i ”Ta Plats!” är välkomna. l

Miljö- och skärgårdsbidrag

En skärgård för alla
Stockholms skärgård behöver locka fler besökare.
Kultur i form av olika evenemang är ett sätt att förlänga säsongen. Text: Karin Wandrell Foto: Henrik Trygg

Erika Rosander är projektledare för
förstudien ”Skärgårdsstrategin” som arbe
tar för att hitta nya vägar för en stärkt be
söksnäring i skärgården och för att skapa
långsiktig tillväxt och ökad sysselsättning
under hela året.
– Skärgården är en speciell del av Stock
holm. Vi tittar på vilka förutsättningar
det finns och hur man kan hjälpa skärgår
den att utvecklas. Dagens problem är till
exempel transporter, korta sommartid
tabeller och gamla boendeanläggningar.
I förstudien vill vi hitta synergier mellan
Stockholms stad och skärgården för att
se hur de kan hjälpa varandra.
Målet är att få fler besökare och att
kunna förlänga säsongen är därför vik
tigt. Erika Rosander menar att det redan
finns ett stort intresse och sug att enga
gera sig hos dem som är i gång.
– Utgångspunkten är att de som redan
fungerar som ”draglok” i utvecklingen
ska sätta exempel och inspirera andra att

följa efter. Vi vill sätta Stockholms skär
gård på kartan och göra att den får en
starkare position.
Många har uttryckt en rädsla för att
skärgården ska invaderas av besökare,
men det kommer inte att ske.
– Länsstyrelsen är en viktig aktör som
bland annat har till uppgift att skydda
miljöintressen. Hållbarhetsfrågan är
mycket viktig för oss.
LOCKA INTERNATIONELLA BESÖKARE

Skärgården består heller inte bara av öar
utan är också en del av fastlandet som
till exempel Vaxholm, Nynäshamn och
Norrtälje.
– Vi har internationella besökare som
målgrupp. De stora besöksvolymerna
skulle främst besöka fastlandet komplet
terat med utflykter till öarna, säger Erika
Rosander. Vi vill skapa en mix av resmål
för olika målgrupper.
En stark trend är att kombinera

r esandet med upplevelser. Skärgården
kan förutom sol, bad och fiske också er
bjuda kultur i olika former.
– Det finns en stor potential i såväl
kulturturism som rundtursturism, säger
Erika Rosander. Kultursatsningar för att
förlänga säsongen är något som har vun
nit gehör. Det skulle till exempel kunna
vara en operafestival i Finnhamn i augus
ti eller kulturveckor av olika slag. Om det
finns stöttning på säljsidan kommer fler
att våga satsa.
Stockholms skärgård är utvald som
en av fem destinationer i Sverige som re
geringen vill satsa lite extra på. Tillväxt
verket har fått i uppdrag att dra i gång
ett fortsättningsprojekt när förstudien
är avslutad för att realisera de idéer som
kommit fram.
– Förstudien kommer att fasas ut i ett
fortsatt utvecklingsarbete och jag hop
pas att de femton samarbetspartner som
är med i dag kommer att vilja fortsätta
jobba vidare. När man börjar prata ande
lar och lägga upp strategier går det att få
saker att hända och de offentliga aktö
rerna har en nyckelroll i projektet, säger
Erika Rosander. l

skärgårdsstrategin

I förstudien ingår åtta skärgårdskommuner (Haninge,
Nacka, Norrtälje, Nynäshamn,
Södertälje, Vaxholm, Värmdö
och Österåker), Stockholms
stad, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns
landsting, Waxholmsbolaget,
Skärgårdsstiftelsen, Öppen
skärgård och SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars
Kontaktorganisation). Formell
projektägare är Stockholm
Visitors Board.
I framtiden kanske idylliska Möja kommer att bli ett hett resmål för turister från hela världen.
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Rapporter och utskottsbeslut

Stockholms läns landstings Tillväxt och regionplaneringsutskott, TRU, och Miljö- och skärgårdsberedningen, MSB, bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och omvärlden. Utskottet och
beredningen tar initiativ i strukturfrågor i Stockholms län och Mälarregionen. Utskottet har nio
ledamöter och nio ersättare och sammanträder cirka åtta gånger per år. Beredningen har nio
ledamöter och sammanträder cirka tio gånger per år. På www.sll.se finns kallelser och handlingar
kopplade till utskottets och beredningens arbete. I TMR:s rapportserie presenteras kunskapsunderlag, statistik, utvärderingar, analyser och rekommendationer för regionens utveckling. På www.tmr.
sll.se/publikationer finns möjlighet att ladda hem digitala versioner och beställa en rapport.

Köttfritt?

Miljöpartisten Raymond Wigg föreslår
köttfria dagar i landstingets verksam
heter. Han tycker att andelen ekologisk
mat kan ökas och att landstinget bör
informera om de hälsorisker en kraftigt
ökad köttkonsumtion skulle kunna inne
bära. TRU föreslog att landstingsfullmäk
tige anser motionen besvarad i och med
arbetet som pågår i verksamheterna för
ett större lokalt ansvar för mathante
ringen, minskat svinn, återvinning och

en ökad andel ekologiska livsmedel.
Utskottet ser inget behov av speciella
köttfria dagar eftersom möjligheten att
välja vegetarisk kost redan finns. En gene
rell köttfri dag skulle dessutom riskera att
vissa patienters önskemål inte uppfylls
eller att deras medicinska behov inte
tillgodoses. Södersjukhuset planerar dock
att införa klimatvänliga dagar i personal
matsalen och då utesluta rött kött.
(MP) reserverade sig

Sotpartiklar

Landstinget genom TRU beslöt att bevilja
bidrag ur miljöanslaget till ett forsknings
projekt för en kartläggning av hälsorisk
erna förknippade med exponeringen av
sotpartiklar i Stockholmstrafiken. Projek
tet, som drivs av Centrum för Arbets- och
miljömedicin SLL, anses ligga i linje med
målen i RUFS 2010 för en god livsmiljö.
Studier av hur vår hälsa påverkas av
sotpartiklar vid exempelvis gång, cykling,
bilåkning och vägtunnlar har tidigare
saknats. Kartläggningen ger värdefull
kunskap om riskerna att drabbas av hjärteller lungsjukdomar och är särskilt viktig
för barn, äldre och sjuka.
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rapporter från 2009 till 2012:
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boendeförhållanden
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2009 – 5	Stockholm – en attraktiv
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2009 – 4	Klimatförändringar –
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uppföljning
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Utfasning av hälsofarliga kemikalier

FOTO: HENRIK TRYGG

Som en förutsättning för att nå målen
i landstingets program Miljöutmaning
2016 har TRU föreslagit att landstings
styrelsen antar en uppdaterad utfas
ningslista för hälso- och miljöfarliga
kemikalier. Listan utgör en del av lands
tingets kemikaliestrategi och består dels
av avvecklingsämnen som helt ska fasas
ut till 2016, dels av minskningsämnen
som endast ska köpas in i undantagsfall
och sedan på sikt fasas ut. Några exempel
från den extensiva listan med ämnen
som ska avvecklas, med dispens för vissa
undantag, är kolofonium som är allergi
framkallande, väteflorid som är ett mycket
farligt ämne som används i tandvård och
silvernitrat som påverkar miljön. I listan
på minskningsämnen tas exempelvis
apelsinoljaterpener som används till elek
tronikspray och bensen till drivmedel upp.
Listan är framtagen av miljösamordnare,
inköpare från sjukhusen och folktand
vården samt representanter från
laboratorier, SL och Locum.
(MP) reserverade sig

läget i stockholmsregionen

Boka konferens 7:e november
Nyinvigda Friends Arena i Solna blir
platsen för årets RUFS-konferens
Läget i Stockholmsregionen. Den
årliga konferensen har etablerats för
att konkret belysa hur vår regionala
utvecklingsplan genomförs och hur
regionen utvecklas i linje med RUFS.
I år fokuserar vi på strategierna
Frigöra livschanser och Öka uthållig
kapacitet och kvalitet inom utbild
ningen, transporterna och bostads
sektorn, två omfattande strategier
med stor påverkan på invånarnas liv
och möjligheter.

Konferensen bjuder på en bland
ning av presentation av ny statistik,
konkreta projekt, panelsamtal och
fördjupningar i flera ämnen. En
konkret, konstruktiv och angelägen
dag för er alla som är mitt uppe i
arbetetmed att utveckla Stockholms
regionen.
Plats: Friends Arena, Solna.
Tid: onsdag 7:e november 2012,
klockan 9–16.
Anmäl er på TMR:s hemsida:
www.tmr.sll.se.
Vi ses där!

Utveckling i skärgården

Ett nytt skärgårdspolitiskt program antogs 2010 av landstings
fullmäktige för landstingets verksamheter. Uppföljning visar att
de flesta strategierna och insatserna har genomförts, fortsatt,
planerats eller påbörjats. Alla verksamheter har ändå bilden att
utvecklingen i skärgården visar på en nedåtgående trend och
att det är viktigt att behovet av investeringar hävdas i konkur
rensen med regionens övriga tillväxtbehov. Områden som berörs
är bland annat kollektivtrafik, transporter, service och sjukvård.
Utskottet föreslog att landstingsstyrelsen godkänner en uppfölj
ning av programmet och att den negativa trenden belyses i det
fortsatta arbetet.
(S) reserverade sig och (MP) lämnade ett särskilt uttalande
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”Kulturdebatten borde vara
mer öppensinnad”
Text: Catherina Sifaléra Foto: Anna-Lena Ahlström

Varför är kulturpolitik viktigt?
– Kultur är politik. Människor behöver
kultur för att överleva, och kulturen och
kulturarbetarna behöver kulturpolitik för
att skydda dem. Kulturens existensberät
tigande går inte att värdera så som man
oftast värderar saker i ett samhälle, och
den är sårbar för såväl konjunktursväng
ningar som totalitära tendenser. Svårig
heterna att mäta och värdera kulturen
medför ett ännu större ansvar för kultur
politiken att värna om kvalitet. Därför är
det viktigt att hålla en professionell nivå
och försvara den kompetens som finns på
kulturområdet.
Vilka kulturella aktiviteter bör man satsa på
för barn och ungdomar?
– Jag tror på att behålla biblioteken och
fritidsgårdarna, liksom att sluta avveckla
skolbiblioteken.
Du är ju förankrad i feminismen. Vilken är den
bästa satsning som har gjorts för att främja
kulturengagemanget hos kvinnor under det
senaste året?
– Alla kultursatsningar skulle på sätt och
vis kunna sägas vara viktiga för kvinnor
eftersom de flesta kulturkonsumenter
är kvinnor – men jag kan inte komma
på någon som varit särskilt bra. Ofta när
man vill bjuda in eller satsa på kvinnor
gör man det lite så där med armbågen. En

teori är att man försvårar medvetet för att
slippa beskyllningar om särbehandling.
Vänsterns ”monopol” på kulturen har varit ett
hett debattämne i media på sistone. Vad tror
du att det beror på?
– Det är delvis sant att det i kulturvärlden
kan finnas ett slentrianmässigt vänster
tänk som är irriterande, i likhet med all
ideologisk slentrian. Sedan finns det en
polariserad debatt där kultur framställs
som en onödig lyxartikel, och kultur
arbetare som en elit som inte vet hur
”vanligt folk” lever. Man talar om hyck
lande kulturkoftor som skyltar med sitt
vänsterengagemang men skatteplanerar
vid sidan om. Det är fördomar, tror jag.
Kulturdebatten borde vara mer öppen
sinnad, men den förs i medier som befin
ner sig under hård ekonomisk press och
som vill ha slagkraftiga formuleringar
och många ”klick”. Folk vill ha tydliga
åsikter, inte läsa ett resonemang som är
å ena sidan och å andra sidan. Det ska
par en rätt hård ton och ett visst mått av
underhållningsvåld, samtidigt som den
kritik som är så viktig för konsten saknas.
Vilka kultursatsningar bör Stockholmsregionen
göra för att locka till sig turister och besökare?
– I mina kvarter på Södermalm ser man
dagligen turister med kartor och guide
böcker i högsta hugg. De uppfattar kvar

Karolina Ramqvist har varit en stark röst i samhällsdebatten
sedan 90-talet.

teren som dynamiska och uppskattar
kreativiteten där. För att behålla en så
dan stämning måsta man stoppa utför
säljningen av staden, så att alla sorters
människor har råd att bo och leva där.
Dessutom behöver man sätta konsten i
ett sammanhang.
I det ingår att inte falla pladask för den
sortens kulturverksamhet som blir allt
vanligare; den som är vinstdrivande och
drar publik, men saknar förståelsen för
vilka behov som finns. l

