
Sammanfattning av de dialogmöten 
som genomförts med Norrköpings 
kulturliv under 2021



Dialogmöten 2021

• Inledande digitalt dialogmöte med kulturlivet 17 mars
• 11 digitala dialogmöten: 

• Musik
• Dans
• Teater
• Hemslöjd/design
• Kulturarv/arkiv
• Bibliotek/läsfrämjande
• Film
• Bild och form
• Cirkus
• Spel
• KLG



Musik – vad krävs för att åstadkomma en 
positiv förändring de närmsta fem åren?
• Samverkan: 

• Dialog med invånare, med fler grupper
• Bygga nätverk för samarbete
• Samverkan mellan olika idéburna organisationer och kommunen

• Lokaler: 
• Rimliga hyror 
• Olika lokaler för musik, rep-lokaler 
• Olika scener för alla nivåer

• Kommunikation: 
• Bra kommunikationsvägar mellan aktörerna 
• Marknadsföring, webbportal

• Resurser: pedagogiskt stöd och budget för att stärka utvecklingskurva

• Politisk prioritering: Kunniga och nyfikna politiker som ger tydliga uppdrag

• Evenemang: större satsningar





Dans – vad krävs för att åstadkomma en 
positiv förändring de närmsta fem åren?
• Lokaler: 

• Scenlokaler och repetitionslokaler
• Ett rörelsens hus 
• En utedansbana

• Synliggöra och sprida dansen i hela kommunen: 
• Marknadsföring och sponsring

• Skapa plattformar som gynnar samarbete inom kulturlivet i samarbete med 
kultur- och fritidskontoret 

• Önskemål till kommunen: 
• Inventering av dansområdet
• Styrning kring kommunens inköp av dans till barn och unga på skolor
• Öronmärka pengar till dans och cirkus
• Samordnare/kontaktperson på kultur- och fritidskontoret 



Dans – Hur får vi den kulturella själen i 
Norrköping att lysa starkt 



Teater – vad krävs för att åstadkomma en 
positiv förändring de närmsta fem åren?
• Ändamålsenliga och tillgänglighetsanpassade lokaler

• Samverkan:
• Plattform för att synliggöra utbud

• Skapa tydlig mötesplats för kultur

• Teater i hela kommunen: 
• Tillgänglighet, geografiskt och språkligt

• Mångfald

• Mer resurser:
• Stöd till fria grupper





Hemslöjd och design – vad krävs för att 
åstadkomma en positiv förändring de närmsta fem 
åren?
• Öka kunskapen om hemslöjden:

• Föreningsform
• Kulturarv
• Textilhistoria är kvinnohistoria

• Hemslöjden som del i integrationsarbetet, nätverken leder till jobb.

• Öka synligheten av hemslöjd som konstform

• Samverka:
• Plattform att mötas, gärna på Stadsmuseet
• Kulturnatten viktig 
• Kultur och slöjdmässa



Arkiv, kulturarv och kulturmiljö – vad krävs för att 
åstadkomma en positiv förändring de närmsta fem 
åren?
• Öka synligheten - marknadsföring:

• Samla arkiven under norrkoping.se
• Påvisa arkivens existens
• Öka kulturarvets synlighet, lyfta det unika

• Öka tillgängligheten: fysiskt och digitalt. Gärna samarbete kring det digitala.

• Öka samarbetet med skola:
• Enklare kommunikationsvägar till skolorna
• Utveckla samarbete med skolor och universitetet

• Samverka:
• Aktörer emellan
• Med kommunen
• Samarbetsorgan med institutioner, företag och föreningar - Stadsmuseet sammankallande
• Arkivens hus





Bibliotek, läs och litteraturfrämjande – vad krävs 
för att åstadkomma en positiv förändring de 
närmsta fem åren?
• Mötesplatser:

• Offentligt vardagsrum för ung som gammal
• Relevanta och relationsskapande mötesplatser på andra ställen än biblioteken
• Satsa på barn och familjer
• Jobba utifrån invånarnas behov

• Biblioteken har ett ansvar för den digitala mognaden

• Ökade anslag: 
• Resurser är förutsättningar; pengar och personal

• Litteraturen som konstform:
• Biblioteken kan stötta lokala författare
• Internationellt perspektiv, hela världen finns i Norrköping





Film – vad krävs för att åstadkomma en 
positiv förändring de närmsta fem åren?
• Samverka – nätverk: 

• Utveckla filmbranschdagen, bjuda in fler externa produktionsbolag
• Mötas, lära av varandra och fånga in drivet

• Mer resurser: 
• Fortsätta satsa ekonomiskt, höj budgeten i Filmfonden
• Stötta de unga talangerna inom filmbranschen

• Utbildning: 
• Yrkesutbildning
• Utveckla kurser, utbildningar på olika nivåer, praktikplatser

• Skapa stabilt ekosystem: utbildning, stöd till företag, samverkan, 
filmproduktion

• Mångfald: bredda genre, vara mer nationella, över hela kommunen





Bild och form – vad krävs för att åstadkomma 
en positiv förändring de närmsta fem åren?
• Stärka villkoren för konstutövare:

• Fler uppdrag, både offentliga och privata, gärna till Norrköpingskonstnärer  

• Lägre hyror för ateljéer och lokaler

• Plattform för kulturskapare

• Synliggöra konsten i det offentliga rummet och konstens betydelsen 
för staden Norrköping:
• Fler konstaktiviteter i hela kommunen

• Konstaktiviteter även i naturen

• Ökade anslag:
• Stöd postcorona





Cirkus - Vad krävs för att åstadkomma en positiv 
utveckling inom kulturen de närmsta 5 åren?

• Bättre struktur/ organisation

• Behov av lokaler för träning och scen som är anpassad för cirkus och 
publik. (Ungdomscirkusen är i Butängen, vuxengrupper idag i 
Hallarna) Cirkusens hus – möjlighet för möte.

• Synliggöra cirkusen

• Mer anslag – bidragen måste förändras - grundfinansiering för 
NycirkusÖst

• Eftergymnasial för pedagogutbildningar och professionell cirkusartist

• Cirkuskluster



Cirkus - Vad kan ni åstadkomma med goda 
förutsättningar:

• Ta in turnerande produktioner, folk skulle vallfärda hit

• Fantastisk cirkus som skulle locka en stor publik.

• Cirkuskompani med bas i Norrköping

• Ungdomscirkusfestival som märks i hela stan



Spel – Vad krävs för att åstadkomma en 
positiv förändring inom spelkulturen?
• Synlighet – för att öka medlemsantalet för att kunna få bidrag

• Samarbete 

• Folkbildning genom spelkultur

• Utbildning – gymnasieutbildning, E-sport

• Fokus på ungdomar – ta vara på gymnasieungdomar

• Öka kunskapen bland vuxna om spelkulturen

• Spelkonvent

• Hänga på stora evenemang, Kulturnatten, Augustifesten.



Spel – Hur ska vi få den kulturella själen att 
fortsätta lysa starkt?

• Fokus på ungdomar – ta vara på gymnasieungdomar

• Öka kunskapen bland vuxna om spelkulturen



KLG - Vad krävs för att åstadkomma en positiv 
förändring inom kulturen de närmaste åren? 
• Stabila förutsättningar

• Ekonomi och lokaler

• Tydliga spelregler för aktörerna från kommunens håll – vad är kommunens 
uppdrag, ansvar, mandat?

• Tydliga spelregler från politiken till kontoret – hur ser uppdraget ut? Hur ser den 
politiska viljan ut?

• Ge förutsättningar för att kulturen ska kunna agera oberoende utifrån sin ram

• Hur använder vi kommunens pengar, till vad och varför? 

Bidragen: hur fördelas verksamhetsstöden i kommunen?

Scenkonst Öst: 66 miljoner kronor 

• Hur konsumerar vi kultur idag? Var ska kommunen in och stötta? 

• Mångfalden behövs och ska värnas



KLG - Vad krävs för att åstadkomma en positiv 
förändring inom kulturen de närmaste åren? 
• Institutionerna – viktiga som en bas i kulturlivet, mycket av det fria kulturlivet är 

beroende av institutionerna

• Arenor – viktigt att det finns arenor för de fria kulturaktörerna

• Visualisera och marknadsföra – lyfta fram det starka kulturlivet i Norrköping, allt 
från brandkårsmuseet till våra egna museer

• Utbildningar - lobba för, starta, möjliggör utbildning på nationell nivå inom 
musikområdet. Ska vi vara musikhuvudstad så behövs det. 

• Fler arenor med möjlighet till spontanitet - musiken har hittat fina scener i 
Knäppingsborg, 

• Öka tillgängligheten i hela Norrköpings kommun; mindre elitistiskt: 
ljuspromenaden, tänk om den gick förbi Konstmuseet, 

• Kulturskolan viktig, lägger grund hos barn och unga

• Delaktighet –en del känns alltför exklusivt – ska vara öppet för alla 




