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Att låta de som omtalas i samhällsdebatten ta makten över sina egna berättelser 

 

 

 

 

Remiss. Kulturrådets delrapport ‘Kulturverksamheter i vissa bostadsområden’ 

 
Förorten i Centrum välkomnar det starka fokuset på medborgarinflytande i Kulturrådets nya 

satsning i socio-ekonomiskt utsatta områden. Det rimmar väl med de projekt som Förorten i 

Centrum driver och med de metoder som utgör kärnan i vår verksamhet. Alla de projekt och 

metoder som vi använder har för avsikt att stödja de som omtalas i samhällsdebatten att ta makten 

över sina egna berättelser. Det gör vi genom kollektiva medborgarprocesser som resulterar i 

muralmålningar i det offentliga rummet. 

Under våra processer har vi dock sett svårigheten i sådana metoder. När tiden pressar, är det lätt för  

projektledare och inblandade konstnärer att bytta fokus från dialog och medborgarinflytande till 

slutprodukt. I den stund som det händer har man återigen skapat de maktförhållande som man så 
gärna ville övervinna. 

Vi stödjer därför målet och formuleringarna i Kulturrådets förordningen i stort, men vi skulle vilja 

lyfta upp vikten att lägga fokus på “metoder för medborgarinflytande” samt att träna aktörer i 

sådana processer. I synnerhet, vill vi lyfta tre punkter att förstärka: 

1. Om rådets utgångspunkt är att sökande ska engagera medborgare i kulturella uttryck i 

deltagarnas bostadsområde, krävs det att man kan ge aktörer som söker bidrag, stöd med 

metoder för att fördjupa medborgardialogen. Bristande metoder för medborgarinflytande 

riskerar att leda till större frustration hos deltagarna då de känner sig “använda” av 

projektledarna för att uppnå projektledarnas egna intresse. 

2. Då det är få aktörer som behärskar metoder för djup medborgarinflytande, lyfter vi upp vikten 

för Kulturrådet att etablera ett samarbete med organisationer som bär sådana metoder. På så sätt 

ska metoderna kunna erbjudas och spridas. 

3. För att kunna följa, träna upp, och förbättra olika aktörers arbete med medborgarinflytande, 

borde det skapas en expertgrupp med aktörer som bär sådana metoder. 
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