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Maria Henriksson
Ordförande Mötesplats Kinnekulle

Det finns en oändlig mängd små vägar på Kinnekulle. Ibland 
roar jag mig med att testa någon ny, för att se vart den leder. 
Det intressanta är att det spelar ingen roll hur långt ut på 
grusvägarna jag kommer, så lyser det i stugorna året om. 
Det är fascinerande, då mindre platser ibland tenderar att 
utvecklas mer till pittoreska sommartillhåll för semestrande 
storstadsbor, snarare än platser där människor lever och 
verkar. 

Jag har fått förmånen att ta över ordförandeskapet för 
föreningen Mötesplats Kinnekulle, som under den gångna 
tiden drivit projektet Kultursystem Kinnekulle. Jag kom in i 
slutskedet av projektet, då säcken med erfarenheter skulle 
knytas ihop. Jag uppmärksammades direkt på engagemanget, 
energin och glädjen som fanns. Kinnekulle är en plats med 
många tillgångar. Fonden är ett bedövande vackert kultur- 
och naturlandskap. Detta förvaltas och drivs av aktörer 
som förstår dess värde. Det finns professionella konstnärer 
som lever och verkar på plats. Det finns små kulturhus/
kulturcentrum som erbjuder utställningslokaler, aktiviteter, 
försäljning och fikamöjligheter. Det finns trädgårdar, butiker, 
caféer, restauranger, föreningsliv och mycket kreativitet. 
Charmen är småskaligheten. Kultursystem Kinnekulle finns 
och har tydliggjorts under projektets gång. Nu påbörjas 
den spännande fasen med att driva arbetet vidare med 
föreslagna åtgärder. Det är inte ”någon annan” som skapar 
kultursystemet, det är vi tillsammans som gör det. 

Jag tillhör de inflyttade och ser mig som lyckligt lottad för det 
faktum att livets vägar förde mig till Kinnekulle. För platsen 
är inte bara en idyllisk fasad, den är verklig och den erbjuder 
dagligen möten med varma och engagerade människor som 
lever, verkar och bidrar till bygdens fortlevnad. 

F Ö R O R D
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Västra Götalandsregionen sökte efter platser som ville utveckla kultursystem 
under 2020. Man såg att kultur och kulturaktörer kan ha stor betydelse för 
platsers utveckling. Om många kulturaktörer verkar inom samma gemensamma 
område kan det uppstå en klusterverkan som stärker både den enskilde 
kulturaktören och hela platsen. Utlysningen vände sig till kulturorganisationer i 
Västra Götaland som i samverkan med kulturföretag, näringsliv, kommuner och 
andra organisationer vill bidra till långsiktig och hållbar utveckling av en plats 
med kulturföretagandet i centrum.

Mötesplats Kinnekulle deltog i utlysningen och genomförde en förstudie 
”Kultursystem Kinnekulle – fas 1”  som sedan fick en uppföljning med ”Kultursystem 
Kinnekulle – fas 2”.

Efter att ha sått, skördat och förädlat har vi nu format en handlingsplan med 
några grundpelare som står för kontinuiteten i kombination med en öppen dörr 
för alla aktörer som vill vara med i utvecklingen framåt. Eftersom projektet har 
genomförts parallellt som den pågående pandemin har samtliga aktiviteter ägt 
rum digitalt.

Denna rapport kommer att redovisa det arbete som genomfördes under fas 2.

B A K G R U N D
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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 ska vi dels beskriva de aktiviteter 
som genomförts under 2021 och dels visualisera 
den organisation och ekonomiska reflektion som 
vuxit fram under arbetet. Ett stort engagemang 
från ca 100 unika deltagare har gett styrgruppen 
sina idéer, önskningar och drömmar som mejslats 
ner till konkreta aktiviteter och målsättningar med 
fördelat ansvarstagande och långsiktighet.

Rapporten från fas 1 avslutades 
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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 Platåbergens geopark! Sedimentlager 
och sten har präglat Kinnekulles historia från forntid till samtid. Det är mäktigt att 
ha med sig perspektivet och scenerierna i en samtidens resa över det blommande 
bergets rika flora och kulturvänliga jord. 

Kinnekulle är Götene Kommuns främsta varumärke för besöksnäringen. Området 
är starkt förknippat med en unik natur, historia, geologi och konstnärlig verksamhet 
långt utanför kommunens gränser. För att det ska vara enkelt och roligt att vara 
företagare, bo och verka runt Kinnekulle pågår ett kontinuerligt arbete att utveckla 
genom att öka platser för nätverkande och samverkan. 

Att inkludera har varit ett viktigt ledord i arbetet och innebär att den elips som sattes 
runt Kinnekulle i Fas-1 arbetet är en grund för vårt arbete men att den som känner 
sig som Kinnekulleaktör och vill engagera sig är välkommen även om man verkar 
utanför.

Kinnekulle har en unikt tät population av verksamma konstnärer och kulturskapare 
med läge vid innerhavet Vänern. Tätorten Hällekis är levande med en välförsedd 
livsmedelsbutik, förskola, skola och äldreboende,  båthamn, Falkängens hantverksby, 
tågstation mm

Möjligheter att uppleva, äta och övernatta finns utbrett över hela Kinnekulle. Med 
anslutning till Göteborg i ena änden och Stockholm, via Hallsberg i den andra, går 
Kinnekullebanan som dessutom är utsedd till Sveriges vackraste tågsträcka.

P L A T S E N
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Utvecklingspotential

Kinnekulle är sedan århundrade besökt av många, men inte tillräckligt många 
under tillräckligt lång tid på året, för att vara levebröd för befintliga aktörer. 
Småskalighet och personliga besöksmål är ett lockande signum som dock inte 
ger de ekonomiska kraften som krävs för att utveckla verksamheter. 

Varje år genomförs besöksundersökningar och analyser av besökarnas bild 
av Kinnekulle. I den nationella underökningen ”Resa i Sverige” med över 7000 
svarande 2021 får Kinnekulle högst betyg av alla medverkande destinationer vad 
gäller atmosfär, bemötande och sevärdheter, vilket visar på platsens potential 
och styrkor.

Aktörer i kreativa näringar kan utvecklas och växa om det finns anledning och 
möjlighet att besöka Kinnekulle under hela året. Med ett förstärkt nätverkande 
kan man hitta sätt att växa tillsammans.
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M E T O D  O C H 
O R G A N I S A T I O N

Grunden för projektets aktiviteter har varit 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. Diskussionen utgår från hur kulturen 
i många skepnader kan utgöra en gemensam brygga som kitt för boende och näring 
och dragningskraft för besökare och nyetableringar.

Under våren 2021 har en webbinarieserie med nio workshops genomförts där 
deltagarna engagerat bidragit till hur det fortsatta arbetet skulle föras. För mer 
specifik kunskap har möten med yrkesverksamma kulturutövare och kommunens 
representanter genomförts. 

Med det så kallade ”Penta helix” perspektivet har representanter från offentlig 
verksamhet, näringsliv, utbildning, sociala entreprenörer och medborgare som vill 
medverka för en kulturdriven platsutveckling bjudits in till Tankesmedja med samtal 
och aktiviteter under både vår och höst.

Under sommaren genomfördes som resultat av vårens webbinarier två aktiviteter 
där det sociala mötet mellan aktörer stod i fokus.

Styrgruppen samlade in åsikter från vårens olika digitala möten och har från dessa 
under hösten arbetat fram en handlingsplan som presenterades vid Kulturting 
Kinnekulle den 24 november. 

Det fortsatta arbetet under 2022 kommer att ledas av Mötesplats Kinnekulle i 
samverkan med destinationsbolaget och Götene Kommun. Som extra aktör under 
2022 medverkar Kreativa Aktörer Skaraborg i styrgruppen.

Genom Kultursystem Kinnekulle har samtal över sektorer startats som i dagsläget 
kan sia om morgondagens dialoger och aktiviteter. Detta är bara början!

Föreningen Mötesplats Kinnekulle initierade en styrgrupp för att 
formulera uppdraget och styra projektet.  Tillsammans med Helena 
Larsdotter och Nina Bergqvist som genomförde Kultursystemarbetet i 
Fas 1 har arbetet fortskridit och en handlingsplan tagits fram. 



Organisationsmodell
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VGR – stödjande funktion Karin Lundmark och Anders Nilsson

Mötesplats Kinnekulle - projektägare - styrelsen

Styrgrupp - Formulera uppdraget - Styra projektet - Återrapportera till styrelsen 
Eva Maria Friberg - ordförande, Juliane Thorin, styrelse Mötesplats Kinnekulle, 
Therese Engdahl, konstsmed, Emelie Thim, näringslivsstrateg, Ann-Sofie Andersson 
- kultursamordnare och Anna Ohlin Ek Vd Destination Läckö-Kinnekulle

Processledning Helena Larsdotter och Nina Bergqvist

Delprojekt: Workshops, strategisamtal och Tankesmedja

Digitala workshops i samverkan
Det övergripande temat vid de digitala workshops tillfällena har varit Kulturdriven 
plats- och företagsutveckling – kultursystem. Workshops 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 processledarna. För att få bredast möjliga inspel 
genomfördes webbinarierna i samverkan mellan PS studios – kreativa Aktörer 
Skaraborg och Mötesplats Kinnekulle. 

KICKOFF – 2021 03 24 – Kulturdriven platsutveckling och Kultursystem Ett möte 
fyllt av energi där ett 60-tal aktörer delade med sig av förväntningar och drömmar 
till både systemet och sina egna verksamheter. Vilket blir vårt manifest? Vad vill vi 
kunna lova besökare, varandra, lokalbefolkningen osv?  

WORKSHOP 1 – 3 gånger i april med individuell affärsutveckling utifrån 
Throsbys solsystem Här möttes kulturföretag och aktörer som tänkte till på 
befintliga erbjudanden och vad ett samarbete över cirklarna skulle kunna leda till. 
Vad finns idag och vad saknas? Vilka utmaningar har vi?
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DIGITALA WORKSHOPS I SAMVERKAN

WORKSHOP 2 – 2 möten i maj – Målbild och aktiviteter: I fortsättningen på WS 
1 jobbade samma aktörer vidare med att forma sin egen roll i systemet. 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 och målgrupp? Hur kan du testa dina 
idéer/produkter?

FÖRDJUPNING – i maj för uppdragstagare och intressenter med tema 
kunskapsspaning och fördjupning av Throsbys solsystem 
Vad är min organisation villig att satsa för att skapa kulturdriven platsutveckling? 
Vad innebär det och vad vill vi se mer av? Vad är min roll och mitt bidrag? Vem kan vi 
samverka med utanför vår egen cirkel? Vilka mål vill vi sätta för att få det att hända 
och vad behövs för att det ska hända?

SAMTAL med yrkesverksamma kulturföretag – juni  För att få en förståelse 
för behovet hos de yrkesverksamma konstnärerna genomfördes ett samtal med 
några av dessa där diskussion fördes om konstnärens roll 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 evenemang 
runt Kinnekulle? Vad är (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?

KICKOUT & NEXT STEP –juni – Kulturdriven platsutveckling och Kultursystem 
Med samma energi som på Kick-outen ledde We are laja aktörer och intressenter till 
en önskad framtid.  
Efter gruppdiskussioner fick vi förslag på hur vår gemensamma berättelse kan låta. 
Hur, varför och på vilket sätt ska vi träffas? Vem är ansvarig för att det blir av?  
Närmare hundratalet unika individer har deltagit i webbinarieserien och 
aktivitetsdeltagandet genom återkommande workshops har nått ca hundrafemtio. 
Stort tack till alla som engagerat sig.

Resultat av Workshop och enkäter  
När samma människor träffas med intresse för att utveckla något åt 
samma håll – då händer det något. Ett starkt engagemang, delade insikter 
och sprudlande idéer gav oss ett fyrverkeri av inspel till den handlingsplan 
som kommer att leva vidare efter projektets slut. Det 100-tal aktörer som 
medverkat kommer i första hand från de kreativa och kulturella näringarna 
men aktörer från besöksnäringen, kommuner, sociala organisationer mm har 
också varit med.  
Varje workshop har avslutats med enkätfrågor, svaren har kompletterats med 
frågor till aktörer inom Kultursystemet som ej medverkade på Workshop.   
Här följer en sammanställning av svaren
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Nätverkande 
Det absolut mest återkommande svaret var glädjen, nyttan och energin som väcks 
när man möts. Med nya kontakter skapades redan under våren nya samarbeten 
och idéer till nya aktiviteter togs fram. Så gott som alla vill ha fortsatta samtal och 
forum att träffas, kanske i en Facebookgrupp men man vill också träffas på riktigt 
och det kan ske både för nytta och för nöjes skull. Att besöka varandra och göra 
studiebesök och studieresor var önskemål från många liksom att träffas på en 
Kulturpub – After Work

Eget engagemang 
Eftersom det är enkelt att önska men svårare att ta steget och verkligen medverka, 
fanns också frågor om vad man själv kan vara med att genomföra och vad det är 
som gör att man stannar kvar i en grupp. Här kommer åter energi, att vara med i 
ett sammanhang som är större än mig själv och lära av varandra högt upp bland 
svaren. Men det är också viktigt att det är värdefullt för det egna företaget och att 
mötena lede till utveckling 
Flera visade intresse av att själva ingå i grupper som ordnar framför allt de 
sociala mötesplatserna. Det finns också enskilda förslag att arbeta mot specifika 
målgrupper, en året runt grupp, vassa föreläsningar

Medvetenhet om Kinnekulle 
Många vill se en större tydlighet om platsen och verksamheterna som finns här och 
vilken identitet den har. Man vill se en destination för konstbesökare där Kinnekulle 
naturligt kopplas samman med konst och kultur. Det sker genom att aktörerna 
agerar tillsammans och har kunskap om varandra. En podcast är ett förslag för att 
synas och tydligare marknadsföring om just det kreativa.

Företagsutveckling 
För att kunna driva ett ekonomiskt livskraftigt företag behöver man arbeta för en 
högre omsättning och aktiviteter under en längre säsong. Konkreta förslag som 
kom fram är att ordna fler aktiviteter, t.ex öppet söndagar i advent och att ha 
gemensamma öppettider under sommaren. En utveckling för KKN på Falkängen och 
konceptet Burnin Hill i Stenbrottet är två namngivna verksamheter som står högt på 
aktörernas önskelista. 

Viktig i insikt är behovet att bygga struktur kring öppen verksamhet eftersom 
konstnärer måste kunna fokusera på sitt arbete och det finns en oro för att bli 
avbruten om man ska ha öppet för turister. 

Digitalt vill man se kommunikation mellan aktörer och en företagsbank. Det i 
särklass största hindret för utveckling är brist på 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.
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G Ö T E N E  K O M M U N  
S T R A T E G I S A M T A L
’

Tjänstemän från samhällsutveckling, kultur och näringsliv samt kommundirektör i Götene 
kommun bjöds in till strategisamtal för att lyfta 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 ska kunna docka in i 
kommunens pågående och framtida utvecklingsarbete för en starkare implementering av 
befintliga kulturaktörer på Kinnekulle, både som varumärke och långsiktigt strategiarbete. 

Strategisamtalet mynnade ut i en enighet att kulturfrågorna ska upp tydligare på den politiska 
agendan och prioriteras bland beslutsfattare i Götene Kommun. Det formulerades ett mål att 
samverka tvärsektoriellt så kulturfrågorna kommer upp mer tydligt på allas agenda.

Fotograf: Jonas Ingman - vastsverige.com



Ytterligare samverkan

Ett samverkande möte med representanter för GöteneBostäder, Fastighetsägarna, Götene 
kommun och Biosfär Vänerskärgården med Kinnekulle är i pipeline. Ambitionen är att på mycket 
tidigt stadie utforska hur kulturaktörer skulle kunna samverka med dessa aktörer i den planerade 
utemiljön. Ett eventuellt trepartsprojekt mellan offentlig verksamhet (Götene Kommun/
GöteneBostäder), social entreprenör (Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle) och 
kulturföretag kan nu bli möjligt genom Kultursystem Kinnekulle

Kultursystem/kulturdriven platsutveckling 
- hur definierar vi begreppen för Götene/
Kinnekulle?

Arbetet med kultursystem har fått Götene 
kommun att arbeta mer tvärsektoriellt för 
att hitta vinster i samverkan. Deltagarna 
upplever en viss spretighet på Kullen 
kring det konstnärliga utbudet och att 
kvalitetskonsten skulle kunna utgöra en 
större dragare till event. Flera saknar 
en samlande punkt för konsten för att 
nå ut. Men också för att kunna mötas i 
diskussioner, utställningar, seminarier osv. 

Vad skulle ett manifest, one page paper, 
innehålla för långsiktiga målbilder?

Denna smedja gästades av Miljöpartiets 
nationella kommunikatör, kollega till en av 
de lokala konstnärerna. Hon satte fingret på 
vikten av att skriva fram ett manifest med 
viktiga frågeställningar; för vem? för vad? när? 
för att lyfta fram utifrån-perspektivet.

Idéer kring samverkan IRL (in real life). Pi-
lotprojekt, erfarenhetsutbyte, mentorskap? 
Hur kan vi samverka i skarpa projekt? Kvali-
tetspolicy - konst & kultur - vad? 

Här deltog bl a VD för GöteneBostäder 
och engagerade i projektet ”Drömmen om 
Götene”. Det finns en framtida tanke om 
att utemiljön i bostadsområden ska kunna 
öppna för någon form av samverkan mellan 
kulturutövare/konstnärer och boende. Detta 
kan bli konkret först 2023 men behöver börja 
planeras redan nu. Även Fastighetsägarnas 
ansvariga för näringspolitik i Skaraborg är 
intresserad av projektets fortsättning.

Hur kan vi samverka i skarpa projekt? Kva-
litetspolicy - konst & kultur - vad? 

Här deltog bl a VD för GöteneBostäder 
och engagerade i projektet ”Drömmen 
om Götene”. Det finns en framtida tanke 
om att utemiljön i bostadsområden ska 
kunna öppna för någon form av samverkan 
mellan kulturutövare/konstnärer och 
boende. Detta kan bli konkret först 2023 
men behöver börja planeras redan nu. 
Även Fastighetsägarnas ansvariga för 
näringspolitik i Skaraborg är intresserad av 
projektets fortsättning.

13

Tankesmedja 

Möten utifrån ett Penta Helix-deltagande där gränsöverskridande möten lett till nya tankar. 
Deltagare bjuds in från näringsliv, utbildning, offentlig verksamhet, sociala entreprenörer och 
medborgare Formen är elastisk vilket lett till att det varit olika antal deltagare från varierande 
grupper vid de olika mötena.  Vid varje möte har en specifik fråga varit i fokus:
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R Ö S T E R  F R Å N 
K I N N E K U L L E
Alla har något att säga om vårt gemensamma berg. Här är några röster 
från aktörer och andra med gemensamt att de alla vill vara en del av 
utvecklingen av Kinnekulle.

Tina Frausin, Kinnekulle Tuftakademi 
Jag tror det är viktigt med en mötesplats för de som driver kulturföretag på Kinnekulle. En plats 
där kollegor kan mötas och utbyta erfarenheter. Ett paraply som hjälper till med marknadsföring 
och sammanhang. Som litet kulturföretag tar den biten mycket resurser, kraft som egentligen 
bör gå till kärnverksamheten. Då är det bra att hjälpas åt och dela på arbetet.

Pia Törnell & Hans-Jörgen Lindquist Studio Kinnekulle
Vi ser gärna att det natursköna Kinnekulle blir ett än mer attraktivt och välkänt besöksmål. Det skulle 
bidra till att  vi i större grad kan ta emot och få direktkontakt med kulturintresserade besökare.

Therese Engdahl på Smedja Therese AB och Skulpturpark Ouroboros 
Ofta jobbar vi ”kulturfolk” mycket ensamma. Man sköter allt själv i det lilla företaget. 
Kundkontakter, reklam, ekonomi etc. och så givetvis grunden i verksamheten: produktionen, det 
är ett tungt lass att dra. Att ha någon att ”bolla idéer” med, få tips ifrån mm är något man saknar. 
På en liten ort är det extra viktigt att kunna finna samarbetsformer och möjligheter att nå ut i 
”bruset”. Att jobba tillsammans innebär att man måste lära känna varandra och verksamheterna, 
på så sett bli starkare. Därför är detta projekt så viktigt och även roligt att få ta del av och 
utveckla för en hållbar, stark gemensam framtid. 
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Isabella Carlén, ordförande i nämnden utbildning, kultur och fritid 
Jag anser att kulturfrågorna ska ha en betydande plats när det gäller framtidsvisioner och 
tilldelade medel. För mig är kulturfrågorna allt från kulturskola till vandringsleder.  Jag önskar 
att Götene med Kinnekulle ska få vara en plats där våra barn och ungdomar får möjlighet till 
naturupplevelser och kreativa aktiviteter där fysisk aktivitet och kunskapsinlärning bidrar till ett 
intresse för Kinnekulle som plats.

Jytte Rixman -Svantesson, sektorchef för kultur o fritid 
Kulturella och kreativa näringar är viktiga ur flera aspekter, det handlar om utveckling av platsens 
attraktivitet, såväl som individer, företag och samhällsstrukturer. Kulturen har en viktig roll i en 
hållbar samhällsutveckling. Därför ser jag att det är viktiga mål att uppfylla att Det finns aktiv 
samverkan mellan kultur besöksnäring, civilsamhälle och övrigt näringsliv som bidrar till platsens 
hållbara utveckling. Genom att lyfta upp frågorna till politik och kommunens ledningsgrupp kan 
jag bidra till detta.

Anna Ohlin Ek, VD Destination Läckö Kinnekulle AB
Kinnekulle är en plats som särskiljer sig från andra där den höga koncentrationen av 
kulturverksamheter sticker ut och bidrar till att skapa en attraktiv plats både att bo på och 
att besöka. I genomförda analyser kan man utläsa att en stor del av de som är verksamma 
inom konst- och konsthantverksområdet på Kinnekulle är inflyttade och nationella 
besöksundersökningar visar tydligt att de som besöker området upplever Kinnekulles atmosfär 
och utbud som ett av de högst rankade i landet.  Genom det gemensamma och tvärsektoriella 
arbetet framåt skapas bättre förutsättningar för de kreativa entreprenörerna att utveckla sina 
verksamheter och det i sin tur stärker attraktionskraften, skapar fler reseanledningar och bidrar 
till en långsiktig hållbar besöksnäringsutveckling.

Handlingsplanens framtagande

Styrgruppen har haft regelbundna möten med start direkt efter webbinarieseriens 
avslut. Till gruppens första fysiska möte hade webbinariedeltagarnas synpunkter 
samlats och ledde till ett första utkast till en handlingsplan. Detta har bearbetats 
och formats under hösten med stöd av Västra Götalandsregionen. Vid Kulturtinget i 
Stenhyveln den 24 november, på samma plats som Kultursystem Fas 1 presenterades, 
deltog ett drygt 20-tal aktörer för att ta del av handlingsplanen och ge sina inspel till 
den och fortsatt arbete. Synpunkter från detta redovisas efter handlingsplanen.
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H A N D L I N G S P L A N  F Ö R 
K U L T U R S Y S T E M  K I N N E K U L L E 
Målbild
Kinnekulle ska vara känt som ett blomstrande berg för kultur- och naturintresserade personer i 
Sverige som anledning för besök och för boende. Kunskapen om kulturens styrka runt Kinnekulle 
är välkänd bland medborgarna. Aktörer i kulturella och kreativa näringar runt Kinnekulle ska 
ha möjlighet att driva ekonomiskt livskraftiga företag.  Det finns aktiv samverkan mellan kultur, 
besöksnäring, civilsamhälle och övrigt näringsliv som bidrar till platsens hållbara utveckling. 
Götene Kommun inser värdet av kulturfrågorna och är aktiv i dess utvecklingsarbete. 

1. Kinnekulle ska vara känt som ett blomstrande berg för kultur- och naturintresserade 
personer i Sverige som anledning för besök och för boende.  Kunskapen om kulturens styrka 
runt Kinnekulle är välkänd bland medborgarna.

Storytelling för att bli mer kända 

a. Marknadsföra Kinnekulle som ett kulturens berg för besökare
Ansvar: Destination Läckö-Kinnekulle
När: kontinuerligt 
Hur: Destinationsbolaget skriver handlingsplan (magasin och digitala medier)
Finansiering: inom bolagets budget
Mätbart mål: mäta antalet besökare med kulturintresse på hemsida

b. Tillsätta ambassadörsgrupp för kultur, utforma arbetssätt och aktivera
Ansvar: Mötesplats Kinnekulle
När: april 2022
Hur: ett kunskapsunderlag med storytelling som bas tas fram som förmedlar Kinnekulle 
ur ett KKN perspektiv. Aktörer, medborgare och andra intresserade kan ansöka om att bli 
ambassadör och får certifiering genom att svara på frågorna digitalt. Aktörer kan få en 
ambassadörssymbol på sin hemsida och bli bjudna till en årlig nätverkslunch Kan på sikt 
diskuteras i förhållande till hub-generator.
Finansiering: extern finansiering, tex Sparbanksstiftelsen

c. Göra digitala personporträtt; web, film eller podd
Ansvar: Mötesplats Kinnekulle 
När: En kort neutral film produceras under hösten, resterande löpande fram till sommaren 2022
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Hur: Framtagning av filmer som utgår från storytelling om den konstnärliga kärnan. Första 
filmen görs under hösten-21, övriga filmer filmas under våren med personporträtt 
Gemensam inledning och avslut på alla filmer. 
Finansiering: finns ca 40 000 kvar för detta i projektet samt medfinansieras av de filmade 
aktörerna.

d. Knyta Kinnekulles KKN aktörer till Digital plattformen ”Kreativa Skaraborg”
Ansvar: Kultursamordnare/kommunutvecklare/Kreativa aktörer Skaraborg
När: vintern 21/22

2. Aktörer i kulturella kreativa näringar runt Kinnekulle ska ha möjlighet att driva ekonomiskt 
livskraftiga företag

Vilka aktiviteter ska genomföras på Kinnekulle för att fler KKN företag ska bli ekonomiskt 
livskraftiga?

a. Fortsatt arrangemang av Vår- och Höstrundan
Ansvarig: Mötesplats Kinnekulle

b. Etablera nya arrangemang, små och stora, te.x Burnin Hills, happy kulturdag
Ansvarig: aktörer i hub generatorn med stöd av styrgruppen
Hur: analys av ett evenemang som Burnin Hills redovisas i rapporten. Enskilda 
grupper av aktörer skapar arrangemang, vid behov med stöd av styrgruppen. 
Befintliga och nya arrangemang samordnas av Destinationsbolaget för att belysa det 
som händer 
När: små arrangemang sker löpande

c. Platser för försäljning eller presentation av aktörernas 
Pop-upp handel/marknad/utställning/aktiviteter
Ansvarig: Styrgruppen
Hur: söker finansiering för utformning
När: 2022

d. E-handel 
Ansvarig: PS-Studios
Hur: PS Studios engagerar de aktörer som vill bedriva e-handel
När: pågående

e. Matchmaking med näringsliv utifrån kulturutövarnas initiativ
Ansvarig: MPKK/delegerad till kulturhub
När: 1 gång per år
Hur: kan ske med några få eller flera aktörer, digitalt eller fysiskt möte

f. Forum – digitala eller fysiska med fokus på ökad kunskap
Ansvarig: Mötesplats Kinnekulle tillsammans med aktörer

1. Diskussioner om Kultursystemets utveckling
2. Affärsutveckling 
3. Studiebesök och studieresor

Hur: Facebookmöten, besök hos andra Kultursystem; östra Orust och Bottnafjorden 
             När: 2022

g. Extern finansiering till kulturell verksamhet
Ansvarig: Kommunal funktion 
Hur: Leader – Kreativa aktörer Skaraborg
När: Alltid aktuell beroende på de önskemål som kommer fram
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3 Det finns aktiv samverkan mellan kultur, besöksnäring, civilsamhälle och övrigt 
näringsliv som bidrar till platsens hållbara utveckling.

a. Möten för aktörer med Mötesplats Kinnekulle
Ansvarig: MPKK
När: regelbundet
Hur: i anslutning till planering av vår- och höstrunda

b. Genomföra ett ”kulturting” en gång per år för aktörer och andra intresserade av 
Kulturssystem Kinnekulle.
Ansvarig: 2021 och 2022 Mötesplats Kinnekulle, därefter ansvarig aktör i styrgruppen
När: 24 november 2021, därefter en gång per år 
Hur: I Stenhyveln 2021

c. Arbeta för att representant för KKN har en plats i Näringslivsföreningens styrelse
Ansvarig: Eva Maria Friberg
Hur: prata med ordförande och valberedningen
När: vintern 21/22

d. Medverkan/presentation på Näringslivsföreningens lunchmöten
Ansvarig: Den funktion som är ansvarigt innevarande år
Hur: intressant nyhet kopplad till företagande med kultur som bas
När: 1 gång per år

e. Intern Facebookgrupp ”Kultursystem Kinnekulle” för information, frågor och 
diskussion bland KKN aktörer 
Ansvarig: roterande bland aktörer – 1 månad var
Hur: hanteras av ansvarig innevarande år

h. Kultursmedja hos Smedja Therese i Husaby
Ansvarig: Therese o Niclas Engdahl
När: vintertid, första onsdagen varje månad
Hur: utlyses digitalt på bl.a Kultursystem Kinnekulles Facebook

i. Spontana träffar med syfte att umgås och lära känna varandras verksamheter
Ansvarig: enskilda medlemmar, aktörer, hubbar inom Kultursystem med stöd av 
styrgrupp
Hur: genom utlysning i Kultursystem Kinnekulles Fb och andra sociala medier

j. Ha kunskap om och samverka med nätverk, kluster och hubbar inom KKN i på 
Kinnekulle och i Skaraborg
Ansvarig: den funktion inom kommunen som anges i organiseringen
Hur: register på aktörer med kontaktpersoner, regelbunden delning av information 
och inbjudan till aktiviteter. Till exempel Kreativa aktörer Skaraborg och PS Agentur
När: vinter 2021/22

4 Kulturfrågorna prioriteras bland beslutsfattare i Götene Kommun 

a. Försäkra att det finns tjänsteperson som har tid att arbeta med Kultursystemets 
utveckling genom dialog med kommunledning och politiker
Ansvarig: kommunutvecklare och kultur o fritid
När: kontinuerligt

HANDLINGSPLAN FÖR KULTURSYSTEM KINNEKULLE 
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b. Instifta priset ”årets Kulturföretag” som delas ut på Näringslivsgalan i Götene
Ansvarig: Mötesplats Kinnekulle
Hur: förslaget presenteras på Stortinget den 24 november, kriterier tas fram tillsammans 
med kulturaktörer
När: delas ut första gången Näringslivsgala 2022

c. Arbeta för att åter instifta kommunens kulturstipendium.
Ansvarig: Sektorchef Kultur- och fritid 
När: 2022 

Långsiktig organisering för Kultursystem
Varje aktör på och runt Kinnekulle vet att det finns ett stöd när man vill genomföra en aktivitet 
inom kulturella och kreativa näringar på hemmaplan. Till aktör räknas samtliga som omfattas av 
hubbgeneratorn ovan eller vill skapa något nytt till denna. För att säkerställa detta stöd långsiktigt 
formas en styrgrupp där Mötesplats Kinnekulle, Destination Läckö Kinnekulle, aktiva inom kultur 
och kommunutveckling i Götene Kommun finns med.

Kulturella grupperingar eller enskilda aktörer verksamma i Götene kommun kan gärna ingå i 
styrgruppen och väljs in för 1 år vid Kulturtinget. Ledarskapet roterar med 1 års cykel. Minst en 
gång per år görs avstämning och uppdatering av handlingsplanen. 

Varje år i november hålls ett ”kulturting” dit alla aktörer bjuds in . Det är önskvärt att aktörer är 
medlemmar i Mötesplats Kinnekulle. 



20

• Besöksnäring  
Ordet kulturarvet som bland annat besöksanledning bör framhållas någonstans i dokumentet 
Tydligare digital synlighet för konstnärer och besöksmål med kulturell inriktning 
Använda vår- och höstrundans programblad mer till besökare eller hänvisa till den digitala 
varianten 
Hur kan vi knyta trenden att vara ute i naturen till KKN 
Regelbundna öppettider/dagar under säsong

• Affärsutveckling  
Tydligare affärsmodell för att öka volymen under hela året 
Uppmuntra företagen att ta med sina gäster på konstnärsbesök 
Konstnärer kan slå ihop sig och erbjuda en lite mindre konstrunda, men besök hos ca tre 
konstnärer, med konstföreningar och bussbolag som målgrupp 
Samordna tematisk marknadsföring mellan aktörer i mindre grupper, såsom konst, 
konsthantverk, trädgård mm 
Lajv och/eller Kulturfestival på Kinnekulle 
Faddersystem inom KKN på Kinnekulle 
Ett gemensamt skyltfönster där aktörer kan ställa ut (Falkängen, kyrka, godsmagasin)

Kulturtinget i Stenhyveln visade än en gång att möten ger energi och många inspel till 
utveckling. Dessa konkreta tankar och aktiviteter är resultatet av Workshop arbetet under 
Kulturtinget. De har här sammanfattats tematiskt för att kunna bearbetas av  styrgruppen i det 
kommande arbetet.

TANKAR OCH KONKRETA 
FÖRSLAG FRÅN KULTURTINGET
Fotograf: Jonas Ingman - vastsverige.com
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• Identitet och Marknadsföring  
Låt ungdomar sprida ordet – ung influencer, det finns stort kulturintresse hos ungdomar 
Använda våra kulturhistoriska miljöer för att visa KKN – näringar, t.ex Stenhyveln och 
Stenhuggeriet 
De yrkesverksamma konstnärerna syns som Kinnekulle aktörer 
Välkänd målbild hos alla aktörer 
Samarbete med bl.a Vallevägen och Falbygden mfl

• Nätverkande 
Naturliga mötesplatser utan anmälan

• Koppling till övrigt näringsliv 
Företag kan starta konstföreningar för personalen 
Företagen kan köpa in konst och bruksföremål från de lokala konstnärerna för utsmyckning 
och användinng vid t ex repesenattion

• Skola och ungdomar 
Slöjdklubb, gjutkurs

• Akademi – forskning 
Forskning och högre utbildning saknas helt i handlingsplanen. Svar från MPK: föreningen ser 
ingen möjlighet att göra detta nu utan måste fokusera på att genomföra handlingsplanen. 
Forskning kan vara något för Götene kommun eller akademin som är välkomna att höra av 
sig till Mötesplats Kinnekulle för att man är intresserad av vårt kultursystemen.
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I den ibland euforiska diskussionen vid webbinarierna väcktes idén om att genomföra 
ett Burnin Hill – kanske över alla våra platåberg och då kalla det för Burnin Hills. Idén 
klamrade sig fast och öppnade för något nytt, oprövat som många skulle vilja se på 
Kinnekulle. Vi har därför skrivit en text om hur ett Burnin Hill ska kunna genomföras 
för att det ska leva kvar och förhoppningsvis en dag bli verklighet.

Idén och konceptet kommer från Burning Man, https://burningman.org, en årligt återkommande 
festival i gigantiskt format i Nevadas Black rock dessert som bygger på deltagande och samverkan. 
Den kopplar också till platåbergens uppkomst i vulkanisk mark och den planerade Geoparken som 
väntar på godkännande som Global Geopark av Unesco www.platabergensgeopark.se

KONCEPTET 
BURNIN´HILL - KINNEKULLE
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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 om det 
inte finns försäljningspotential, till exempel installationer och framträdanden, 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 ett koncept som kan genomföras med varierande innehåll, stort 
som litet. Arrangemanget kräver att man håller sig till vissa skrivna kriterier för att få 
använda konceptnamnet, men därutöver är utrymmet stort. 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.

10 principer

Liksom Burning Man I Nevada är 10 principer en god form att tillämpa. Vi uppmanar 
kommande nätverksträffar att formulera och kategorisera innehållet

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 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.
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Tack! …

Här har det hänt grejer i 250 miljoner år. Med respekt för traditioner, 
kultur och historiens vingslag får alla sinnen sitt. Hantverksskicklighet 
varvas med konst- och naturupplevelser. Alla platser i vårt stora 
område har en egen, unik berättelse men vi kan röra oss mellan dessa 
platser och genom historien, från förr till idag och in i framtiden. 

Kulturen ger Skaraborg näring och växtkraft med människorna som 
kittet. Här finns till exempel Kreativa Kinnekulle, vårt eget heliga mini-
Fuji, med tusen år av skaparkraft. Där blomstrade stenindustrin och 
idag är det en given plats för skapande människor. En skattkammare 
full av forna och nutida berättelser, konst, levande fossil om man så 
vill. Här gick munkar längs pilgrimslederna och njöt av varsitt gott 
äpple – kärnorna de hystade längs vägen ger oss mat än idag. 

Välkommen hit och så ett frö!

S L U T O R D

Arbetet och rapporten har med glädje tagits fram av:
Eva Maria Friberg - ordförande styrgruppen 
Helena Larsdotter - processledare 
Nina Bergqvist - processledare 
Maria Henriksson - ordförande Mötesplats Kinnekulle 
Therese Engdahl - Smedja Therese AB 
Anna Ohlin Ek - VD Destination Läckö Kinnekulle  
Elin Sjöstedt & Maja Wellner - destinationsutvecklare Destination Läckö Kinnekulle  
Ann-Sofie Anderssson - kultursamordnare Götene kommun  
Emelie Thim - näringslivsstrateg Götene kommun 
Juliane Thorin - kommunutvecklare Götene kommun- Sekr Mötesplats Kinnekulle 
Anders Karlsson - ledamot och fd ordförande för Mötesplats Kinnekulle 
Nils Engström, Martin Hansson,  Johan Thorn - ledamöter Mötesplats Kinnekulle 
Rana Mohanna - grafisk formgivning & ledamöt Mötesplats Kinnekulle 
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                                           Forvältningen för kulturutvekling Västra Götalandsregionen 
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