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INLEDNING 
 
Under fortsatt pandemi har projektet Kultursystem Kinnekulle – fas 2 genomförts via webben. 
Webbinarie med workshops • Tankesmedja • Strategisamtal • Konstnärssamtal • Pilotprojekt • 
Handlingsplan • Organisation • Ekonomi. 
 
Efter att ha sått, skördat och förädlat kan vi nu börja arbetet med att paketera ett innehåll att utveckla 
under lång tid framåt. Kanske en lokal paradigm av ökat samarbete, bättre kommunikation, förståelse 
och tillvaratagande av alla de olika färdigheter som utkristalliserats under projektet. 
 
Rapporten från fas 1 avslutades följande: 
 
Med syftet att: 
• utveckla verksamhet hållbar under hela året. 
• skapa möjligheter för bo-leva-verka i cirkulära system. 
• omsätta projekt till processer. 
• skapa ett gemensamt smörgåsbord av enskilda tjänster. 
• att stärka områdets befintliga KKN-näringar genom crossovers. 
 
För målbilden med till exempel: 
• gemensamma verkstäder med avancerad utrustning för konstnärligt arbete. 
• verkstadspool – nätverk med utifrån befintliga verkstäder – modell för landsbygdens  
  kollektivverkstad. 
• produktionssamverkan med övrig näring och aktivt föreningsliv. 
• bygdekluster eller mixad företagsbank för varierad efterfrågan av specifika uppdrag. 
• nischade events för att marknadsföra särart och innovation. 
 
 
I denna rapport skall vi dels beskriva de aktiviteter som genomförts under 2021 och visualisera den 
organisation och ekonomiska reflektion som vuxit fram under arbetet. 
 
Projektet har nått ca 100 unika deltagare som varit med att forma en målbild. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLATSEN 
Kinnekulle är en plats som uppstått genom kollisioner av kontinenter, stelnad magma, istider och 
Baltiska issjöns jättelika flodvåg som formade platåbergens landskap. Ett av femton berg i den 
framtida Geoparken! Sedimentlager och sten har präglat Kinnekulles historia från forntid till samtid. 
Mycket mer finns att botanisera i på https://www.platabergensgeopark.se/ 
 
Det är mäktigt att ha med sig perspektivet och scenerierna i en samtidens resa över det blommande 
bergets rika flora och kulturvänliga jord.  
 
Kinnekulle har en unikt tät population av verksamma konstnärer och kulturskapare och med läge 
utmed södra Vänern är platsen välbesökt av många. 
 
Tätorten Hällekis är levande med en välförsedd livsmedelsbutik, dagis, skola och äldreboende. 
Möjligheter att uppleva, äta och övernatta finns utbrett över hela Kinnekulle. 
 
Med anslutning till Göteborg i ena änden och via Hallsberg, Stockholm i den andra, går 
Kinnekullebanan. Dessutom utsedd till Sveriges vackraste tågsträcka. 
  
 
 
AKTIVITETERNA UNDER PROJEKTET 
 
Engagemanget utifrån den enskilda individen till organisationen  
 
En av projektets viktigaste aktiviteter är att bjuda in till delaktighet med fokus på vad kopplingen 
mellan den enskilda individens utgångläge och ett övergripande nätverk kan innebära för både person 
och plats. Den pågående diskursen utgår från hur kulturen i många skepnader kan utgöra en 
gemensam brygga som kitt för boende och näring och dragningskraft för besökare och nyetableringar. 
Genom Kultursystem Kinnekulle har samtal över sektorer startats som i dagsläget kan sia om 
morgondagens dialoger och aktiviteter. Detta är bara början! 
 
Under våren 2021 har en webbinarieserie med nio workshops genomförts. Det övergripande temat har 
varit Kulturdriven plats- och företagsutveckling – kultursystem. Workshopsen har bjudit på fördjupande 
samtal utifrån frågeställningar i små grupper där varje individ har fått utrymme till både presentation, 
idéer och synpunkter. Samtliga workshops har genomförts digitalt under ca tre timmar. 
 
För inspiration, erfarenhet och problematisering har upplevelse- och innovationsbyrån We are Laja, 
https://wearelaja.com/, engagerats för några workshops, andra har letts av projektledare som 
arrangerat webbinarieserien. 
 
Närmare hundratalet unika individer har deltagit i webbinarieserien och aktivitetsdeltagandet genom 
återkommande workshops har nått ca hundrafemtio. Stort tack till alla som engagerat sin tid. 
 
Ordmolnens återkommande topplista är; samarbete – festival – företagsutveckling – mötesplats – 
näringssamverkan – kulturarvsresurser – gemenskap – året runt - mm. 
 
För den enskilde har det inneburit; nya kontakter – nya idéer – startat upp – klarhet – fokus – struktur 
– kunskap – mm. 
 
 
AKTÖRER SOM SAMVERKAT 
 
Samverkan och spridning utgår från ett Penta Helix-perspektiv där representanter från offentlig 
verksamhet, näringsliv, utbildning, sociala entreprenörer och medborgare som vill medverka för en 
kulturdriven platsutveckling bjudits in till samtal och aktiviteter. 
 
Aktörerna har delvis träffats i två stora workshops av crossover-karaktär. Ett avslappnat forum för 
möte utifrån individnivå oavsett tillhörighet. Dessa workshops har genomförts under ledning  av We 
Are Laja. Fem workshops har vänt sig till kulturföretag och enskilda kulturaktörer med syfte att få 
fördjupande samtal i mindre grupper, tre-fem personer.  
 



I en av dessa återupptogs aktiviteten utifrån Thorsbys solsystem som 
påbörjades under fas 1 och som påverkades av Corona-utbrottet. 
 
En workshop har vänt sig till representanter från offentlig verksamhet, 
näringsliv, sociala entreprenörer och utbildning och en explicit till 
yrkesverksamma konstnärer i området Kinnekulle. 
 
De samtliga workshopsen har som ramverk haft olika aktiviteter och 
frågeformuleringar vilka följande presenteras övergripande och 
fördjupande som bilagor: 
 
 
KICKOFF – 2021 03 24 – Kulturdriven platsutveckling och kultursystem  
För kulturföretag/aktör, uppdragstagare och intressenter. 
 
• Incheckning – vem är jag och vilken är min förväntan? 
• Drömresan - skapa visionen för det här området. Det som finns i mellanrummet.  
  Det som inte ägs av någon och som skapas och förvaltas av alla.  
• Manifest - Vad vill vi kunna lova besökare, varandra, lokalbefolkningen osv?   
• Vilka nya möjligheter kan detta innebära för min egen verksamhet? - Individuell reflektion. 
 
WORKSHOP 1 – 2021 04 07 / 04 14 / 04 28 – Individuell affärsutveckling utifrån Thorsbys 
solsystem 
För kulturföretag/aktör 
 
• BEHOVSKARTAN - Hur skulle du beskriva din verksamhet och dess innehåll? Vilka tjänster och/eller  
  produkter erbjuder du? Vad behöver/önskar du från övriga områden (cirklar) för att kunna utveckla  
  din verksamhet vidare? 
• INVENTERINGSKARTAN - Av de behov du identifierat, vad finns i ditt närområde idag? Vad finns  
  inte?  
• VISIONEN - Vad ser du för möjligheter i din verksamhet, försök formulera din vision och vilja framåt? 
  Vad ser du för utmaningar/utvecklingsområden framöver? 
 
WORKSHOP 2 – 2021 05 12 / 05 19 – Målbild och aktiviteter  
För kulturföretag/aktör 
 
• Vad önskar du av kultursystemet? - Vilken roll kan bli din? - Vilka vill du samverka med? 
• Hur kan du öva och öka din sårbarhet för att bli en modigare människa i ditt kultursystem? 
• Vem är din kund/målgrupp - Hur kan du testa dina idéer/produkter? 
• Dags för konkreta idéer i relation till den insats du kan tänka dig att medverka i ett kultursystem? 
 
SAMTAL – 2021 06 02  – Konstnärer i kulturdriven platsutveckling 
För yrkesverksamma kulturföretag 
 
• Kan du se din roll som konstnär i en lokal platsutveckling med kulturen som drivande faktor?  
  Hur vill du som konstnär bli marknadsförd? 
• Har du idéer om finansiering för ditt deltagande som ”dragare” till event, festivaler eller för 
  sammanhang där konsten är tongivande? Ateljébesök, arttalk, performance mm. 
• Det pratas mycket om (konstnärlig) kvalitet. Hur ser du på kvalitet utifrån ditt perspektiv? Kriterier? 
• Kan du se någon nytta för dig och din verksamhet med ökad lokal samverkan kring uppdrag, 
  produktion, tjänster mm? 
 
FÖRDJUPNING – 2021 05 05 – Kunskapsspaning. Fördjupning av Throsbys solsystem 
För uppdragstagare och intressenter. 
 
• Så vad är vi villiga att satsa/integrera för en kulturdriven platsutveckling? 
• Vad innebär detta - vad talar till mig - vad vill jag se mer av?  
• Vad är min roll och mitt bidrag? 
• Samverkan och tillit till andra som inte riktigt är som mig 
• Vad av det vi gör idag kan visualisera vår gemensamma rörelse framåt?  
  Vilka aktiviteter och mål vill vi sätta för att få det att hända? 
• Vad vill vi testa? Hur kan vi testa? Var finns medel för att testa? Vad tar vi var och en ansvar för? 



KICKOUT & NEXT STEP – 2021 03 24 – Kulturdriven platsutveckling och kultursystem  
För kulturföretag/aktör, uppdragstagare och intressenter. 
 
• Hur låter vår gemensamma berättelse? Vad vi vill fylla vår nya gemensamma berättelse med och hur 
  låter vi i text?  
• Hur vill vi organisera oss och hur ser framtida digitala och fysiska mötesplatser ut? I vilken form skall 
  vi ses? Hur ofta ska vi ses? Vem är ansvarig för vilket spår? 
• Hur ser Burning Hill ut - vår nästa festival vi skapar tillsammans? Ett genomförande inför 2022?  
  Vem är delaktig, vem leder, vem bidrar och med vad? 
• Hur skapar vi pengar och finansiering till idéer vi har idag och kommer att få framöver? Olika 
  finansieringsinstrument som kan hjälpa till att få nya framtida initiativ att lyfta. Initiativ som vi redan 
  känner till och genererar nya kreativa finansieringslösningar.  
• Utforska möjligheten som uppstår när kommunen säljer Falkängen. Vem vill driva Falkängen och hur 
  ska det drivas? 
 
Streamade föreläsningar 
Under Webbinarieserien fanns också ett smörgåsbord med streamade föreläsningar att aktivera sig 
med inför workshopsen. Därtill en tutorial för arbetskompendie utifrån Throsbys solsystem till 
workshop 1 för kulturföretag/aktörer, samt själva kompendiet. Producent och finansiering PS studios. 
 
• OM BERÄTTELSER, SAMARBETE OCH KULTURENS KRAFT - We are Laja 
• KREATIVA KRAFTFÄLT - Kulturens betydelse för utveckling - Föreläsare © Magnus 
  Fredricson 
• BILDNING I DEN DIGITALA ERAN - Föreläsare © Lars Strannegård - Professor och 
  Rektor, Handelshögskolan Stockholm.  
• VAD ÄR CIRKULÄR EKONOMI? - Föreläsare © Tobias Jansson - Föreläsare och 
  omvärldsbevakare inom cirkulär ekonomi 
 
 

För att genomföra ett omfattande program både med återkommande träffar och välmatat innehåll har 
Kultursystem Kinnekulle samverkat med två andra pågående projekt (med stöd av VGR och Leader) i 
närområdet med fokus på kulturnäringar. Denna satsning har bjudit på reell samverkan som stärkt ett 
större område än Kinnekulle, vilket är gynnsamt för ett fortsatt arbete med kulturnäringen i Skaraborg. 

 
UTVÄRDERING 
Att nå varje deltagande individ har varit viktigt ur flera perspektiv. Dels för att alla deltagare skall känna 
sig inkluderade, få tid att berätta, lyssna och få feedback. Att skapa ett djupare kitt av förståelse för att 
alla har sin roll och är avgörande för genomförande. För att nå ett hållbart deltagande över tid. 
 
Varje workshop har avslutats med en utvärdering kring aktuell workshop utifrån ett antal 
frågeställningar. Deltagandet i utvärderingarna skiftar i antal och är från olika workshops. Utvärdering 
av webbinarieserien skulle behöva göras i flera faser. I direktanslutning till en workshop är den 
dagsfärsk och mer emotionell. Vilken påverkan aktiviteten kommer att ha framöver kan vi spekulera i 
och förstå mer av framåt genom nya frågor. Upplevelsen är att aktiviteten lagt en grund av delaktighet 
som banar väg för framtida nätverk som kan utveckla kultursystemet. 
 
Nedan visar en kategoriserad sammanställning med frågeställningar, procent och grafer. 
Grundmaterialet utgörs av enkäter och chattar från zoomdokumentation: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAD GAV WORKSHOPEN? 50 DELTAGARE – 270 VAL 
 

Ny bekant   19% 
Erfarenhetsutbyte    15% 
Energi   14% 
Konkreta idéer   13% 
Mersmak   11% 
Tydlig riktning   7% 
Nya idéer   6% 
Glädje   6% 
Kunskap   6% 
Nya nätverk   4% 

 
 

FÖRSTÅELSE FÖR KULTURDRIVEN PLATSUTVECKLING/KULTURSYSTEM? 
 – 53 DELTAGARE – 6 NIVÅER 

 
 
 
 
 
 Mycket väl   16% 
 Väl  50% 
 Ganska väl   28% 
 Någorlunda   3% 
 Inte alls  3% 
 
 
 

FEED-BACK – 34 DELTAGARE – KATEGORISERADE SVAR 
 
  
       
 
 
  Allmänt positiv   35% 
  Nätverksfokus   26% 
  Konkret    15% 
  Uppmaningar   9% 
  Svävande   9% 
     Allmänt kritisk  6% 
 

 
TRÄFFAS I MINDRE GRUPP? – 50 DELTAGARE 

 Ja  82% 
 Kanske  8%
 Nej 10% 
  
OM VAD? – KRITERIER 
 Samverkan 
 Utveckla 
 Crossovers 
 Hållbart 
 Platsutveckling 
 Digitala kanaler 
 Innovationer 
 Ekonomi 
 Manifest 

    Spretigt 
    Utmana 
    Befintligt format 
 



MÖTESFORUM – 20 DELTAGARE – 89 VAL – KRITERIER  
   
 
 
  After Work  20% 
  
 Crossovers  19% 
  Affärsutveckling  18% 
  Gemensamma aktiviteter  17% 
  Möten med kollegor 15% 
     Lokal kulturutveckling 11% 
 

TYP AV MÖTEN? - 22 DELTAGARE 
 
 
 
 
 Digitala  17% 
 Fysiska 15% 
 Hybrid 11% 
 
 
 
 

SKÄL TILL ENGAGEMANG? - 21 DELTAGARE – KATEGORISERADE SVAR 
 
 
  
 Samverkan och utbyte 38% 
 Kunskap och utveckling 29% 
 Inspiration 10% 
 Platsutveckling 10% 
 Befintligt engagemang 5% 
 Oklart 5% 
 Reservationer 5% 
 
  

VAD BEHÖVER JAG? – 19 DELTAGARE – KATEGORISERADE SVAR 
 

 
 
 Intressegrupp 26% 
 Nätverk 26% 
 Aktivitet 21% 
 Kunskap 16% 
 Svävande 11% 
 
 
 
 
 

NÄSTA STEG? – 60 DELTAGARE – KATEGORISERADE SVAR 
 

 
 Konkret aktivitet 33% 
 Nätverka 22% 
 Allmänt aktivt 17% 
 Svävande 17% 
 Eftertanke 7% 
 Kunskap 5% 
 
NÄTVERK UTIFRÅN PENTA HELIX 



 
Tankesmedja 
 
Under våren startade projektet en tankesmedja utifrån ett Penta Helix-deltagande. Formen är elastisk 
vilket innebär att deltagande kan variera både genom antal och representant. Det går utmärkt att bidra 
i en träff som flera. 
 
Ambitionen med tankesmedjan har främst varit att projektet skall påverkas av de erfarenheter, 
synpunkter och nätverk som deltagarna kan bidra med. Den tjänar även kultursystemets arbete och 
målbild med ett ambassadörskap cross-over. 
 
Fokusfrågor för de olika smedjorna är följande: 
 
• Kultursystem/kulturdriven platsutveckling - hur definierar vi begreppen för Götene/Kinnekulle? 
Axplock från smedjan: 
Arbetet med kultursystem har fått Götene kommun att arbeta mer tvärsektoriellt för att hitta vinter i 
samverkan. 
 
En av deltagarna uttrycker att hon upplever en viss spretighet på Kullen kring det konstnärliga utbudet 
och att kvalitetskonsten skulle kunna utgöra en större dragare till event. Hon saknar en samlande punkt 
för konsten för att nå ut. Men också för att kunna mötas i diskussioner, utställningar, seminarier osv.  
 
En annan uttrycker att det är bra med bredd, men man måste även lyfta spetsen. Man efterlyser 
gemensam information och marknadsföring. 
 
• Vad skulle ett manifest, one page paper, innehålla för långsiktiga målbilder? 
Axplock från smedjan: 
Under tankesmedja manifest… gästade Simone Duvander, kommunikatör på Miljöpartiet riks och 
kollega till Tina Farusin, konstnär och bosatt i Trolmen. Simone satte fingret på vikten av att skriva 
fram ett manifest och tryckte också på en del frågeställningar som; för vem? för vad? när? och hur 
kommunikationen skall formuleras kring platsen och dess utbud. Kanske till synes självklara 
frågeställningar, men oerhört viktiga att penetrera då dessa lyfter fram utifrån-perspektivet. 
 
• Idéer kring samverkan IRL (in real life). Pilotprojekt, erfarenhetsutbyte, mentorskap?  

Hur kan vi samverka i skarpa projekt? Kvalitetspolicy - konst & kultur - vad?  
Axplock från smedjan: 
Under tankesmedja Idéer kring samverkan… deltog Martin Sohlberg, VD för Götene bostäder. Han 
berättade om projekt ”Drömmen om Götene” och en framtida planering av bostadsområde där 
utemiljön skulle kunna öppna för någon form av samverkan mellan kulturutövare/konstnärer. 
 
Vid ny kontakt mitten på augusti bekräftades tankarna och ny kontakt och möte planeras i mitten av 
september, efter projekteringsmöte. Utemiljön blir konkret aktuell först 2023 men Martin underströk 
vikten av att starta samtal om ev samverkansprojekt nu i höst för långsiktig implementering i 
processen. 
 
Det eventuella samverksprojektet är inte tänkt att ersätta traditionellt upphandlade 
utsmyckningsuppdrag, utan vill gripa an utemiljön med ett socialt utvecklingsarbete där de boende kan 
interagera med och i miljön. 
 
Vid samtal med Alma Ohlin, ansvarig näringspolitik på Fastighetsägarna GRF, informerade hon om att 
ingen medlem drev något aktuellt projekt i Götene för närvarande. Men visade stort intresse för 
samverkan och erbjöd sig att finnas med på ev möten även med Götene bostäder framöver. 
 
Ett samverkande möte med Martin Sohlberg, Alma Ohlin, Jytte Rixman och Sofia Gullbrand är i 
pipeline. Ambitionen är att på mycket tidigt stadie utforska hur kulturaktörer skulle kunna samverka 
med Götene bostäder och Biosfär Vänerskärgården Kinnekulle i den planerade utemiljön. Ett 
eventuellt trepartsprojekt mellan offentlig verksamhet, social entreprenör och kulturföretag som var ett 
av de pilotprojekt som tidigt planerades och som nu kan bli ett konkret fortsättningsarbete för 
Kultursystem Kinnekulle. 
 
Ett första möte är inbokat 1/11 och dokumentation önskas kompletteras. 
 



GÖTENE KOMMUN 
 
Tjänstemän från samhällsutveckling, kultur och näringsliv samt kommundirektör i Götene kommun har 
bjudits in till strategisamtal utifrån ett antal fokusfrågor: 
 
• Vilken nytta kan ett kultursystem för kulturdriven platsutveckling ha för Götene kommun? 
• Hur skulle en samverkan kunna utformas?  
• Vad kan implementeras i kommunens redan befintliga eller kommande utvecklingsstrategier? 
• Vad kan kommunens kulturella kapital bestå av? 
 
Samtalet syftade till att starta processen med hur ett kultursystem skall kunna dock in i kommunens 
pågående och framtida utvecklingsarbete för en starkare implementering av befintliga kulturaktörer på 
Kinnekulle. Som varumärke och långsiktigt strategiarbete. 
 
KONKRET PÅVERKAN: 
Konkret påverkan för den offentliga organisationen är att samtal över förvaltningar har ökat. Mer hos 
vissa och andra mer oberörda. Vikten av fysiska mötesplatser som smedja för spontana idéer lyftes 
under stor del av samtalet.  
 
SAMTAL MED KULTURFÖRETAGEN 
 
De yrkesverksamma konstnärerna samlades under en träff för att diskutera följande frågeställningar: 
 
• Kan du se din roll som konstnär i en lokal platsutveckling med kulturen som drivande faktor?  
 Hur vill du som konstnär bli marknadsförd? 
• Har du idéer om finansiering för ditt deltagande som ”dragare” till event, festivaler eller för 
 sammanhang där konsten är tongivande? Ateljébesök, arttalk, performance mm. 
• Det pratas mycket om (konstnärlig) kvalitet. Hur ser du på  kvalitet utifrån ditt perspektiv? Kriterier? 
• Kan du se någon nytta för dig och din verksamhet med ökad lokal samverkan kring uppdrag, 
 produktion, tjänster mm? 
 
Syftet med att träffa de yrkesverksamma konstnärerna explicit var att kunna fördjupa ett samtal utifrån 
målgruppens specifika förutsättningar. Konstnärerna på Kinnekulle lyfts ofta fram som både ”dragare” 
och exotiska inslag för platsen. Dock har flera har sin huvudsakliga försörjning utanför sin lokalitet. 
 
Inom vilka områden skulle målgruppen kunna erbjuda sina skills utöver de traditionella? Hur skapas 
ekonomi kring ett intresse för en målgrupp? 
 
KONKRET PÅVERKAN: 
Intresse uppstod för organiserade atejébesök för t ex konstföreningar och andra inköpare där 
konstnärerna och där studiebesöken också kan vara kostnadsbelagda. 
 
GEMENSAMMA MÅL 
 
Genom dokumentationen från workshops, tankesmedja och strategisamtal i styrgrupp har följande 
gemensamma mål tydliggjorts: 
 
• Digital portal för att utveckla lokal yrkessamverkan. 
• Nya gemensamma aktiviteter. 
• Fysisk mötesplats med utbud av verkstäder, residence, utställningar, försäljning, kursverksamhet, 
  events, och crossover-möten som drivande i utvecklingen av kultursystemet. 
• Behov av nischade manifestationer såsom renodlat konstnärliga event. 
• Strukturer för samverkan kring åretruntbaserad verksamhet som kan bygga mer robusta 
  kulturföretag. 
 
FRAMTIDEN INNEHÅLLER 
 
• Ett organiserat närverk där flertalet verksamheter/föreningar/kluster kan medverka som hubbar  
  i en struktur med samlad planering och marknadskommunikation. 
• Ett system där alla bidrar till en kulturdriven platsutveckling utifrån förmåga kring delaktighet,  
  arbetsinsats och ekonomi. Hur kan bidrag omarbetas till uppdrag? 
• Ett index för det kulturella kapitalet! 



ORGANISATIONSIDÉ 
 

 

 
SAMVERKANSFORMER . . . 
 
• Samtliga verksamheter/organisationer som vill delta/ingå i kultursystemet hanterar egen  
  representant som deltar i ett organiserat nätverk med stafettledning. 
 
• Mindre och nischade intresseorganisationer för den enskilde med gemensam representant i 
  kultursystemet 
 
• Grunden bygger på fördelaktighet för alla som deltar. De som deltar bestämmer riktning på 
  gemensam verksamhet utifrån gemensamt manifest/berättelse 
 
• Nätverket planerar och organiserar en årlig agenda av gemensamma och delgemensamma 
  aktiviteter 
 
• Samtliga deltagare/organisationer bidrar 
 
• Områden - vilka? Aktiviteter - vad? för vem? 
 
• Problemformuleringar – Hur lös kan en organisation vara innan den faller samman?  
 – Var placeras firmateckningen? 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÅLVISION och FOKUS 
 
KULTURSYSTEM KINNEKULLE – kulturdriven tillväxt och platsutveckling 2030 
Beskrivning av rubricering 
 
 
KULTURFÖRETAGARE 
Företagsamverkan och produktutveckling 
Konsulterande part i privat och offentlig verksamhet 
KKV - Landsbygdsmodellen med verkstäder för mötesplats 
Kompetenshöjning, produktutveckling och uthyrning. Gästande kulturskapare 
Utveckla och arrangera kulturprojekt 
Lokala och gästande arrangemang 
Arrangera och driva kulturutbildningar 
Kursverksamhet. Fysisk eller streamad 
Evenemang och försäljning lokalt och för besökande 
Öppna verkstäder. Produktion genom KKV. Lokala uppdrag. 
 
MEDBORGARE 
Föreningssamverkan genom nätverk och engagemang 
Samverkan genom deltagande och volontärverksamhet 
Kulturprojekt utifrån kunskap och engagemang 
Kompetens- och personlig utveckling genom t ex kursverksamhet. 
Kunskapstillväxt kring natur och miljö 
Fler lokala arrangemang för deltagande och fördjupning. 
 
SOCIALA ENTREPRENÖRER 
Föreningssamverkan och nätverk  
Marknadskommunikation och gemensamma projekt 
Arrangemang för besöksnäring 
Samverkan kring besökspaket, kultur och natur 
Kulturevenemang och kurser 
Samverkan kring kompetenshöjning kring kultur och natur   
Natur- och miljövård 
Samverkan kring kunskapsutveckling 
 
OFFENTLIG VERKSAMHET 
Medarrangörer i kulturprojekt 
Kommunal kulturprofil i marknadsföringen. 
Avsiktsförklaringar kring mötesplats med verkstäder 
Stärkt kulturellt kapital. Handlingskraftig infrastruktur för kulturen. 
DLK verksamheter för turism 
Gemensam kulturprofilerad marknadskommunikation. Paketeringar 
Företagsamverkan och nätverk 
Samarbete och produktutveckling. Synergier. 
 
UTBILDNING 
Kunskapstillväxt genom kulturutbildningar 
Utveckling av kulturskola. Kultur för unga. 
Bruk av verkstäder och boendeekonomi 
Kursverksamhet och gästateljéer. Gästnätter för kulturen. 
Aktiviteter kring kulturprojekt 
Deltagande och praktikverksamhet. Volontärarbete. Skolaktiviteter. 
 
ÖVRIGT NÄRINGSLIV 
Företagsamverkan och produktutveckling 
Kompetensutväxling och profilering. 
Sponsring av kulturprojekt 
Goodwill och kulturellt kapital. Marknadskommunikation genom storytelling. 
 
 
 



 
 
 
KONCEPTET - BURNIN´ HILL - KINNEKULLE 
 
Idén, begreppet, namnet har flera bottnar. Influens: Burning Man, https://burningman.org/, årligt 
återkommande festival i gigantiskt format i Nevadas Black rock dessert som bygger på deltagande, 
samverkan och givande samt platåbergens uppkomst i vulkanisk mark, 
https://www.platabergensgeopark.se/en/start-2/. 
 
EN SCEN FÖR DET LOKALA OCH DEN SMALA KULTUREN MED VARIERANDE INNEHÅLL 
SOM BÄRARE AV MANIFESTETS 10 PRINCIER 
 
En scen för det lokala 
Burnin Hill kan bli en scen för en återkommande sammankomst/manifestation för det lokala utbudet på 
Kinnekulle med spektakulära inslag av konstnärliga uttryck. Med vissa riktlinjer uppmuntras deltagare 
att presentera sig på ett expressivt vis. Kulturskaparna kan vara assisterande part om så önskas. 
 
Eventet bygger på eget deltagande. Ett publikt sammanhang där kontakter kan knytas, nätverk kan 
uppstå och en show-off för att manifestera mångfald. En berättelse om individen, verksamheten och 
gemenskapen. Även som yta för beställning och försäljning. 
 
Och den smala kulturen 
De konstnärliga uttrycken skall ha en central plats som attraktionsvärde och då det inte finns 
försäljningspotential, t ill exempel installtioner och performence, behövs extern finansiering. 
Naturligtvis kan försäljning vara möjlig för de kulturskapare som arbetar produktinriktat. Viktigt är att 
det ges utrymme för den smala kulturen för att skapa kontraster i färgpaletten. Övergripande riktlinjer 
och visioner kan behövas för hela konceptet. 
 
Varierande innehåll 
Burnin Hill utgör konceptet och kan variera innehåll. Att arrangera ett Burnin Hill skall innehålla visa 
kriterier för att få använda konceptnamnet, men det kan vara ett mindre arrangemang som ett större. 
Ett kriterium kan vara att man vill prova något oprövat, en scen för experimentet. Utveckling kan ske 
över tid. I ett sådant koncept är manifestet viktigt. 
 
Bärare av manifestet 
Platsen med sin fantastiska och miljonlånga historia är svindlande. Som metafor skapar den en stark 
känsla av ödmjuk osjälviskhet över att vara en del av, i ett sammanhang. Under webbinarieserie 2021 
har ett dokumenterat manifest dykt upp i flera sammanhang. Några har påbörjats och ett med 
avslutningen; ”Vi vill att du skall känna en närvaro som gör att besöket aldrig tar slut. Vi lovar att du 
kommer tillbaka.” 
 
Platsen måste skriva sitt manifest och vi förmedlar innehållet som en guideline för oss själva och för 
de som besöker. Det skall få oss att inte glömma vad vi vilar fötterna mot och vad vi har att förvalta. 
 
Vad kan vara bättre än att manifestera starten av ett manifest! 
 
10 principer 
Liksom Burning Man I Nevada är 10 principer en god form att tillämpa. Vi uppmanar kommande 
nätverksträffar att formulera och kategorisera innehållet 
 



HANDLINGSPLAN 
Digital yrkesplattform… 
Fysisk mötesplats och gemensamma verkstäder (KKV-landsbygdsmodellen) 
Kompetensutveckling av olika slag för olika målgrupper på årsbasis 
Strategiplan för samverkan mellan övrigt näringsliv och kulturföretag 
 
 
 
EKONOMISK REFLEKTION 
Intäkter för kulturutveckling. Vem betalar för vad? 
Utmärkelse för ett (årligt) stöd av Kultursystem Kinnekulle (plakett) 
Kulturellt kapital?  
HAPPY INDEX 
 


