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Följeforskare Annika Wik har anlitats av Film Capital Stockholm för att  
bistå med lärande utvärdering under hela projekttiden. Det innebär att  
hon finns med som diskussionspart under projektutveckling, att hon  
bidrar med utifrånperspektiv, utvärderar enskilda insatser, bistår med 
dokumentationsarbete och spridning av resultat. Hon föreslår hur resultat 
kan implementeras, hur diverse aspekter bör tas i beaktande för det 
fortsatta arbetet.

Utvärderingsrapport

Smart Kreativ Stad är ett EU-projekt som drivs av Film Capital  
Stockholm under perioden 2015-2020. Syftet är att undersöka  
hur de kreativa näringarna kan ta plats som ett rörligt 
laboratorium för stadsutveckling i regionen.



I Smart Kreativ Stads mål- och resultatdokument står som övergripande 
och långsiktigt mål att man med projektet ska skapa innovationer med film 
och digitala media för att bidra till en hållbar stadsutveckling i Stockholms-
regionen. En förväntad effekt av detta är att Stockholmsregionen är en mer 
attraktiv region att bo, verka i och besöka.

I samma dokument står om projektets horisontella kriterier att dessa ska 
fungerar som ett integrerat verktyg för att nå projektets mål och resultat. 
De horisontella kriterierna är: Bättre miljö, lika möjligheter och icke -
diskriminering. Dessa ska som det står ”tydligt ingå i testlabbens uppdrag 
och andra projektaktiviteter”. Begreppet testlabb användes i mål- och 
resultatdokumentet, men kom när projektet startades att kallas för  
pilotstudier. Under rubriken ”konkret och kontinuerligt interagerade  
i aktiviteter” förtydligas att testalabben bland annat ska arbeta med  
”medborgardialog” och andra ”interaktiva” metoder för att ”inkludera”  
de som bor och arbetar i närområdet samt bidra till en positiv och hållbar 
utveckling av området.

Under projektets gång har åskådar- och medborgarperspektiv kommit  
att forma en framträdande röd tråd. Detta för att dess pilotstudier utifrån 
projektmålen fäster mycket vikt vid de horisontella kriterierna för att nå 
projektets övergripande mål att utifrån film och digital media bidra till 
hållbar stadsutveckling utifrån innovativa metoder. I dessa metoder spelar 
regionens invånare den mest centrala rollen som publik; som åskådare/
deltagare, som kreatörer samt som besökare. Här är det på sin plats med ett 
förtydligande om att kreatörer är de som i den första ansökan refereras till 
som små- och medelstora företagare. Denna benämning visade sig miss-
visande på grund av att kreatörerna ofta arbetar på projektbasis.

Denna rapport, Rapport #4, för samman tre pilotstudier för att visa på olika 
metodtillämpning för att nå effektmålet: en mer attraktiv region att bo, 
verka i och besöka. Pilotstudie #3, #6 och #8 är alla intressanta exempel  
på metodutveckling utifrån invånarna och därmed hållbarhetsperspektiv 
ifråga om stadsutveckling. Studierna som ingår i utvärderingen är:

• Pilotstudie #3, Fisksätra Vibes

• Pilotstudie #6 Åskådarperspektiv

• Pilotstudie #8 Queer Bergman Cinemaoke

Tillsammans ger pilotstudie #3, #6 och #8 en palett av åskådarperspektiv 
bestående av: medborgardialog, inkludering och interaktion/delaktighet, 
och de riktar sig till boende, kreatörer och besökare. Utvärderingens fokus 
ligger på vilka metoder som har använts för att uppnå projektets horisontella 
kriterier samt resultaten i relation till dess långsiktiga och övergripande 
effektmål. Enligt projektets utvärderingslogik och utformning av innovativa 
mätmetoder betyder detta att frågeorden Hur? och Vem? särskilt lyfts fram 
i denna utvärdering.



Följeforskningen har genom projektet sin metodologiska grund i observerande 
och deltagande, en metod som går i linje med den som Annie Dell’Aria 
arbetar efter. Dell’Aria är konsthistoriker verksam vid Miami University i 
Oxford, Ohio, som studerar former av åskådarskap av rörlig bild i offentliga 
rum och när hon redogör för sin metod för att förstå åskådarupplevelser 
understryker hon, förutom observation och samtala med åskådarna på 
plats, vikten av att bli en av dem. Hon kallar det en ”förbipasserande” eller 
en ”passerby”.1 Hon betonar sin egen närvaro på platsen. Detta har visat sig 
vara den metod som fungerat bäst i utvärdering av pilotstudierna genom-
förda inom Smart Kreativ Stad. Så också genom dessa tre studier, även om 
omfattningen av publik närvaro och delaktighet eller insats har skiljt sig 
ganska mycket åt.

I #3 har följeforskaren deltagit under stor del av den långa processen. 
Förutom att närvara som ovan beskrivet vid publika tillfällen, då 
Fisksätraborna bjudits in till utställning i biblioteket, vernissage, före-
ställningen Reflect – Fisksätra Stories (som var en performativ vandring  
i området) och besök i området för att ta del av miljön när gestaltningarna 
realiserats, har följeforskaren suttit med på möten, lyssnat under urvals-
processer, dokumenterat processens olika skeden tillsammans med  
Xenter, talat med konstnärer, räknat röster i röstningsförfarandet och  
följt upp reaktioner efter pilotstudiens slut.

1 Annie Dell’Aria, ”Spectatorship in Public Space”, The Moving Image in Public Art, CarrieLynn D. Reinhard, Christopher J.Olson (reds.), New York, London: Bloomsbury Academic, 2016, s.18.

2 Se: https://smartkreativstad.com/pilot/askadarperspektiv/ För länk till samtliga dokumentationsfilmer, se: https://vimeo.com/smartkreativstad 

3 Begreppet och konceptet cinemaoke etablerades av Ingrid Ryberg, Ulrika Bandeira och Annika Wik, 2016. 

I #6 ledde följeforskaren workshopen om åskådarperspektiv. Sedan inspel  
i upplägg och enkätutformning, intervjuer i dokumentationsfilmer2 som 
spelades in i kreatörernas miljö, presentation av resultat för publik och 
samtal med kreatörerna när de presenterade resultat av sitt utveckling s-
arbete i publika sammanhang.

I #8 var följeforskaren delaktig i interaktivitetsutvecklingsarbetet tillsam-
mans med föreställningens två konstnärliga ledare.3 Under föreställningen 
hade följeforskaren en aktiv roll i publikflödet, både som guide i vissa lägen, 
som deltagare och som den som stod vid utgången när besökarna lämnade 
föreställningen – allt för att ta så stor och aktiv del som möjligt av den egna 
och framför allt av besökarnas upplevelser. 



UTVÄRDERING AV PILOTSTUDIE #3: 

FISKSÄTRA 
VIBES
AV: ANNIKA WIK



Pilotstudie #3 Fisksätra Vibes

Inför pilotstudie #3 Fisksätra Vibes fanns redan en historia av att arbeta 
med medborgardialog kring konstnärlig gestaltning i området. När 
miljonprogramsområdet i Fisksätra rustades upp 2007 gick tre aktörer, 
Stena Fastigheter, Statens konstråd och Nacka kommun, samman i ett 
projekt med syfte att stärka identiteten och bidra med gemenskap hos  
de boende i Fisksätra. Med sina drygt 7000–8000 invånare är Fisksätra 
Sveriges mest tätbefolkade tätort, en befolkning som kommer från mer  
än 125 nationer talandes motsvarande antal språk. I nära dialog med 
invånarna startades ett projekt där konstnärerna Katarina Wiklund och 
Susanna Wiklund arbetade i en konstnärlig process som bland annat  
ledde till Fisksätra mönsterarkiv. Då som nu har Fisksätra Museum varit  
en viktig resurs för att förstå och komma nära de boende. 2015 publicerade 
Museet en rapport om hur det går till att fånga ett lokalsamhälles inre liv.4 
Här skriver redaktörerna Amelie Tham, Ida Madsen om en inre och en yttre 
blick på samhället, om samhällspolitiska utmaningar, om makt och om 
vardagsliv. Fisksätra Museums roll i området var central om inte avgörande 
för att nå lokalsamhället, likaså kyrkans, bibliotekets och Fisksätravärdarna. 
Utifrån rapporten stod det klart att begreppet medborgardialog blir miss-
visande i ett område där medborgarskap är komplext och inte en själv-
klarhet. Boendedialog blev begreppet som användes.

När det blev dags för nya konstnärliga gestaltningar 2016 ingick två av 
aktörerna, Stena Fastigheter och Nacka kommun/Konsten att skapa stad 
tillsammans med Smart Kreativ Stad. I en utlysning till kreatörer 

4 Vad är Fisksätra? Vardagsliv Maktperspektiv Rörelser, red. Amelie Tham och Ida Madsen, Fisksätra Museum, 2015.

5  Se rapporter som “Främjande av hållbar stadsutveckling” – slutrapportering av ett regeringsuppdrag till Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet (Boverket 2013) och ”Hållbar stadsutveckling”, Formas, 2:2011 
och Statens konstråds rapport “Den offentliga konstens roll i boendemiljöer (2017). 

6   På Göteborgs universitet ges kurserna ”Att beställa och curera samtidskonst i det offentliga rummet” och ”Konstnärlig arbete i det offentliga rummet, på Konstfack i Stockholm ges kursen Konst i det öppna – Sociala dimensioner, 
ekologier och förvandlingar” och på Kungl. Konsthögskolan i samarbete med Statens konstråd har konstnären Jonas Dahlberg just bjudits in som gästprofessor för att nämna några utbildningsmöjligheter inom konstområdet.

specificerades att den inte bara riktade sig till konstnärer med erfarenhet 
av offentlig gestaltning utan att kreatörer i bred bemärkelse var välkomna 
att inkomma med skissuppdrag. Förutom yrkesverksamma konstnärer 
bjöds för att inkomma med skissuppdrag var genom Smart Kreativ Stads 
närvaro även ”kreatörer från filmbranschen som arbetar med rörlig bild, 
ljud, ljus, media, scenografi mm” det. Här vidgades alltså utlysningen av 
konstnärlig gestaltning till att inkludera kreatörer från filmbranschen. 

Medan konsten har en lång historia av offentlig gestaltning i Sverige så har 
inte alls filmen det. På konstfältet finns det väl fungerande strukturer för 
hur detta går till och det finns lång yrkeserfarenhet och specialkompetens 
inom offentlig gestaltning, inom forskning förankrad i hållbar stadsutveck-
ling.5 Det finns dessutom, numera, utbildningar inom konstfältet med 
inriktning på offentlig konst.6 



Smart Kreativ Stad gick in i projektet tack vare möjligheten att pröva 
utrymme för filmkreatörer att ta plats i gestaltningsuppdrag i boendemiljö 
som utformats av och har lång tradition inom konstfältet.7 Genom sam-
verkan kunde Smart Kreativ Stad komma in i ett sammanhang som annars 
förbehålls konsten, i vilken rörlig bild kan ingå som uttryck, men utifrån 
den offentliga konstens och samtidskonstens konstnärliga ramar. Ett 
exempel på ett hinder för filmkreatörer är att en förutsättning för att 
komma ifråga för ett gestaltningsuppdrag är tidigare meriter av offentligt 
konstnärligt uppdrag, och eftersom det saknas strukturer för detta utanför 
konsten så når inte uppdragen kreatörer från filmområdet som inte är 
inriktade mot rörlig bild inom offentlig gestaltning. Det ingår heller inte 

samma utvecklade utbildningsstrukturer för filmområdet.8 Den offentliga 
miljön har helt enkelt inget eller ytterst begränsat utrymme inom filmen 
förutom publika visningar av film i stadsrummet. Nu prövades om aktörer 
från mellanliggande konstområden skulle kunna komma in på en arena  
där tidigare konstnärlig gestaltning i offentlig miljö är avgörande för att få 
uppdrag. Smart Kreativ Stad ville undersöka om till exempel verksamma 
inom gränsöverskridande fält, kreatörer med scenografi med mer eller 
mindre koppling till filmskapande som verksamhetsområde kunde komma 
in i konstnärliga processer i boendemiljö. För att uppnå projektets över-
gripande mål med att utöka och vidga arbetsmöjligheter för kreatörer 
behövde både bevisas att det finns ett arbetsområde för kreatörer inom  
film och media inom offentlig gestaltning samt väcka intresse bland 

7  Se ”Rapport – Den offentliga konstens roll för boendemiljöer”, Statens konstråd, Dnr 1.1./2016:385, 2017. En uppföljning av forskningsöversikten: ”Hållbar stadsutveckling”, Formas, Rapport 2:2011, Text Lena From, Stockholm 2011.

8  Akademin Valand på Göteborgs universitet erbjuder konstnärligt magisterprogram i film med inriktning mot curator för film och video. Ett annat intressant initiativ att nämna i sammanhanget är den mobila och internationella 
akademin: Urban Media Art Academy, se: http://urbanmediaart.academy/

kreatörer och bransch för strukturer inom andra konstområden, såsom 
inom konst i offentlighet som arbets- och kunskapsområde.

De kreatörer som lämnade in skissuppdrag var trots uppmuntran från 
Smart Kreativ Stad i första hand konstnärer. De som hade beröringspunkter 
med filmbranschen och som ansökte och fick uppdrag var scenografer och 
modellbyggare. En slutsats från denna del av pilotstudien är att man, bland 
annat från den egna organisationen Film Capital Stockholm, inom ramen 
för studien gärna hade sett en tydligare koppling till filmbransch. Offentlig 
gestaltning med hjälp av film och filmiska praktiker tycks väldigt främmande 
för filmbranschen men intressant för enskilda aktörer. De filmkreatörer 
som än så länge visat sig öppna för denna typ av uppdrag verkar i mellan-
liggande fält där film och rörlig bild som uttrycksform möter konst. Smart 
Kreativ Stads pilotstudie med samverkan med alla aktuella parter i Fisksätra 
pekar med all tydlighet på att här finns ett område för filmkreatörer att 
utforska och ta del av men att verksamhet av det slaget än så länge knappt 
är i sin linda. Här kan Smart Kreativ Stads arbete bidra till en utveckling för 
att öppna upp för filmens roll för stadsutveckling tillsammans med eller 
som komplement till redan etablerade aktörers verksamhet.

Från Smart Kreativ Stads håll lades minst lika mycket arbete på att få in 
ansökningar från filmkreatörer som att få lokala aktörer från Fisksätra-
området att söka skissuppdrag. Några förslag kom in och någon gick vidare, 
en person fick genomföra sitt projekt. Men man hade gärna sett fler 
inskickade förslag. Detta var också något som framgick som en återkom-
mande fråga i samtalen med Fisksätraborna, om lokala konstnärer kände 
till projektet.



Förutom möjligheten att pröva utrymme för filmkreatörer att ta plats i 
gestaltningsuppdrag i boendemiljö och stadsmiljö gick också Smart Kreativ 
Stad in i projektet utifrån intresse att samarbeta kring boendedialog, lära 
och i bästa fall bidra till utveckling på området. De konstnärliga gestalt-
ningarna i Fisksätra hade som mål att vara en unik del av Fisksätra, en 
mötesplats, och stimulera till samtal och reflektion för boende och besökare 
i alla åldrar och från olika kulturer. Platserna för gestaltningar var i 
Fisksätra på platser som Fisksätraborna hade varit med och föreslagit: den 
trasiga fontänen, fasader ut mot tåget, gångtunneln som upplevdes mörk 
och bron från Saltsjöbanan. Gestaltningarna skulle förhålla sig till 
Fisksätras miljö och arkitektur och bidra till platsens identitet på ett 
nytänkande sätt. För att åstadkomma bästa möjliga resultat utifrån med-
borgarperspektiv ledde Smart Kreativ Stad en process som bestod av ett 
röstningsförfarande.

I det grundliga förarbetet hade det framkommit att en röstning med hjälp 
av digitala verktyg – som Nacka kommun provat i andra sammanhang 
– sannolikt inte skulle leda till det största deltagandet. Alltför många i 
området saknar dator. Det visar sig till exempel genom att många använder 
sig av bibliotekets digitala utrustning och tjänster. Möjligheten att nå ut 
med information om att gå in på webben för att rösta var små, inte minst 
med tanke på att det talas så många olika språk. Istället för digital enkät 
utformades därför tryckta röstkort som delades ut i samtliga Fisksätrabors 

brevinkast, ett röstkort per familj. Röstkortet utformades med stor visuell 
tydlighet så att de språkliga aspekterna inte skulle leda till för stora hinder. 
Urvalet av konstnärer för skissuppdrag gjordes av en jury bestående 
bestående av Geska Helena Brečević, konstnärlig ledare Smart Kreativ Stad, 
Fredrika Friberg, ansvarig för Konsten att Skapa Stad, Nacka kommun samt 
Karin Linander, fastighetschef Stena Fastigheter. För skissuppdrag 3 och 4 
har även Lena Lagerlöf/Nacka kommun deltagit. Sakkunnig expertis 
bestående av Anna Ellare, planarkitekt Fisksätra, Nacka kommun och 
Sukina Hussain, kalkylingenjör vid enheten för anläggningsprojekt har 
bistått juryn. Annika Wik, följeforskare Smart Kreativ Stad var observatör 
under juryöverläggningarna. Konstnärerna som hade valts ut i en första 
omgång fick i uppgift att förutom att skissa på ett förslag också bidra med 
en modell och en presentation av gestaltningen i en utställning av modeller 
i Fisksätra bibliotek. I samband med utställningens öppnande fanns 
konstnärerna på plats för att prata om sina förslag och Fisksätraborna 
kunde ta ställning till om de valde förslag A eller B i vart och ett av de fyra 
gestaltningsförslagen. Efter utställningsperioden samlades alla röstkort in 
och räknades. 

Det är högst ovanligt att medborgarnas röst är allenarådande för utfall i en 
sådan här process. Och det ställer stora krav på förmedling. I det fall 
medborgare får rösta så är det vanligt att deras röst är rådgivande, men inte 
beslutande. 



Antal ifyllda och inlämnade röstkort blev långt över förväntan. Fyra 
konstnärliga förslag vann och tre av dessa kunde förbereda sig inför det 
konstnärliga arbetet. Den fjärde gestaltningen var endast utlyst som 
skissuppdrag (och vidare process har inte inletts i dags dato).

Sammanräkningen ledde till resultat och när de som vann fick besked och 
klartecken att förverkliga förslaget var Smart Kreativ Stads insats färdig. I 
fasen som följde samarbetade Stena Fastigheter med Nacka stad/Konsten 
kring genomförande och installationer. Det blev, vilket inte är ovanligt i den 
här typen av projekt med många leverantörer (bygg) och många moment 
som innehåller beslut av olika slag (försäkringar, kontraktering, säkerhet, 
tillstånd), en utdragen process där slutdatum sköts fram.

Pilotstudie #3 Fisksätra Vibes riktade sig till boende i Fisksätra. De 
konstnärliga gestaltningarna producerades för att bidra till platsens 
identitet och uppmuntra till möten mellan människor. Den riktade sig 
också till de som inte brukar stanna eller lägga märke till Fisksätra, de som 
passerar förbi. Det fanns alltså också ett syfte att synliggöra platsen. 

De samtal som fördes med boende under närvaron i Fisksätra skiljde sig åt 
mellan olika tillfällen. Rollen som följeforskare och ”passerby” skiljde sig 
inför och under projektet och efter projektet. De samtal som fördes slump-
mässigt under projektets gång var betydligt mer positiva innan och under 
än efter. Utifrån dessa samtal kan några reaktioner lyftas fram. 



På ett antal punkter var resultaten framgångsrika:
•  Intresset för vad som var på gång i och med projektet var stort.

•  Intresset för utställningen var stort.

•  Det visades stort intresse för alla former av konstnärliga uttryck  

och förslag under utställningsperioden.

•  Intresset för röstningsförfarandet var stort.

•  Antalet inlämnade röstkort var många.

•  Under processens gång framstod det som att boendedialogen  

fungerade väl, att det fanns en känsla av inkludering.

På ett par punkter var resultaten mindre framgångsrika:
•  Några boende uttryckte försiktigt ifrågasättande huruvida  

Fisksätras kreatörer kände till utlysningen.

•  Efter uppförande framkom kritik att gestaltningarna inte  

stämde med förväntat resultat. 

•  När verken var på plats uttryckte boende att det i efterhand kändes som  

det kanske varit för svårt att förstå hur en modell skulle bli i realiserad form. 

•  Delar av gestaltningsförslagen stämde inte med modell och presentation. 

Detta gällde framför allt fontänen, till exempel färg och material, fontänens 

uttryck, men också den utlovade effekten av solljus. Det gällde också bron 

som enligt modellen gav ett mer omfattande intryck. Detta tycktes inte gälla 

gångtunneln som var den gestaltning som boende verkar ha tyckt stämde 

bäst med modellen.

•  Det framkom starka åsikter om att fontänen har för vassa kanter och att  

i kombination med hala ytor är man orolig för att barnen ska göra sig illa.

•  Under sommaren hade fontänen läckt vatten och detta sades ge ett skräpigt 

intryck till torget (Stena Fastigheter kontaktades av Smart Kreativ Stad och  

de lovade att åtgärda problemen).

9 Rapport – Den offentliga konstens roll för boendemiljö, Public Art Agency Sweden, Dnr 1.1.1/2016:385, s.6.

Några reflektioner från följeforskaren:
•  Den positiva responsen i projektets inledande fas kan sannolikt härledas till 

gedigen research om, genom och med samtliga tänkbara aktörer i området, 

de som arbetar och verkar i området, såsom bland annat Fisksätravärdarna, 

bibliotekspersonal, kyrkan, föreningslivet, Fisksätra museum. De kreatörer 

som gjorde skissuppdragen sattes i kontakt med organisationer och personer 

för att förstå platsen. 

•  Projektledare från Smart Kreativ Stad som fanns med i projektets inledande 

fas har erfarenhet av att samverka, att arbeta platsspecifikt, att arbeta med 

konstnärlig offentlig gestaltning. Detta, tillsammans med kunskap om vikten 

av att komma in tidigt i byggprocessen och erfarenhet av medborgardialog 

är praktiker som återkommer som avgörande för arbete med konstnärliga 

gestaltningar i boendemiljö.9

•  I projektets genomförandefas, när Smart Kreativ Stads insats i projektet var 

avslutad, hade Stena Fastigheter för avsikt att anlita en konstkonsult för att 

leda genomförandefasen, vilket inte skedde. Det saknades därmed expertis 

varpå länken mellan konstnär och fastighetsbolag blev för stort. Det saknades 

alltså en processledare under den senare delen av projektet.

•  Byggprocessen kring fontänen, genomförande och resultat behöver utvär-

deras separat. Det låg utanför Smart Kreativ Stads uppdrag, men projektet 

har förmedlat följeforskarens observationer och kritiska kommentarer under 

samtal med boende, till fastighetsbolaget. 

•  Det finns en stor risk att när något problem inte hörsammas eller åtgärdas 

minskar förtroendet bland boende snabbt. 

•  Den dialog som upprättades med boende borde ha följts i form av information 

och kanaler för åsikter parallellt med genomförande och installation. Här var 

det olika parter som stod för medborgardialog i form av röstningsförfarande 

och information i projektets inledande del och senare under genomförande, 

installation och under tid för åtgärdande.





I Smart Kreativ Stads utforskande arbete var det ena syftet att pröva och 
lyfta fram filmens roll i stadsutveckling i lokal boendemiljö. Det andra var  
ett utforskande av metoder för av hur gestaltning kan ske i dialog med 
boende.10 Röstningsförfarandet var ett exempel på dialog med boende. 
 I det arbetet ingick dialog innan, utställning med modeller och skisser  
och möjlighet att träffa konstnärerna för att ställa frågor om verken.  
Den andra metoden byggde på mer djupgående samtal, enskilda samtal  
med en person. Ansvarig för detta arbete var Lena Lagerlöf. 

Lena Lagerlöf, skådespelare och kulturgeograf, hade under processen med 
röstningsförfarandet ansvar för bland annat utställningen. Under sin 
praktik på Nacka kommun föreslog hon ett konstnärligt arbete som gick  
i linje med Smart Kreativ Stads önskan om att lära mer om boendedialog.  
I Reflect – Fisksätra Stories var Lena Lagerlöfs ambition att spegla Fisksätra 
och de som bor där, deras historier om platsen, minnen och erfarenheter. 

Verket bestod av två delar. I den första tog Lagerlöf med invånare och 
besökare på en performance-föreställning som samtidigt var en vandring 
till olika platser i Fisksätra. Under vandringen framfördes de berättelser 
som Lagerlöf samlat under sin vistelse i Fisksätra. Under ett par månaders 
tid etablerade Lagerlöf relationer med boende, arbetade utifrån sin dubbla 
kompetens på att skapa tillit och dialog. Tillsammans med boende sam-
talade hon och de sig fram till vilka berättelser var och en ville förmedla. 
Hon var noggrann med att märka ut berättelsernas ursprung, vilka platser  
i området som utgjorde berättelsernas fundament. Under föreställningen 
fick publiken följa Lena Lagerlöf som genom bara små förskjutningar i 
kroppshållning och röst gav sken av att vara en hel palett av människor  
och upplevelser. Som deltagare fick man tillträde till upplevelser och 

10  På Decodes hemsida finns en sida där filosofen Jonna Bornemark ger korta introduktioner i filmer som handlar om filosofi och stadsplanering, om vetande och icke-vetande, medborgardialog och tankar om processer och  
metoder. Se: http://www.decodeprojektet.se/publicerat/filosofi-i-stadsplaneringen-filmer/ Decode är ett forskningsprojekt, som verkar inom Vinnovas utlysningsområde Utmaningsdriven innovation – hållbara städer.

erfarenheter som för den som berättat hörde ihop med platser runt om i 
Fisksätra, en lekplats, torget, vid tåget. Verket var som sagt tudelat, och i  
del två producerades en podwalk av Fisksätrabornas berättelser framförda 
av skådespelaren Lena Lagerlöf, hon som under månaders arbete byggt upp 
förtroende och tillit så att de människor hon talade med ville dela med sig 
av historier från sitt liv.

Lena Lagerlöf fick återkoppling från både boende och besökare. Ett exempel 
på återkoppling som bekräftar att tid och tillit är avgörande för att få till 
dialog som leder till förståelse av människors livssituation är ett inlägg i 
sociala medier från en Fisksätrabo som skriver: ”You never understand a 
person until you consider things from his point of view… until you climb 
into his skin and walk around it.” Ett citat från Atticus Finch, huvudpersonen  
i boken To Kill a Mockingbird. Safejourney om citerade dessa rader skriver 
till Lena Lagerlöf (@makkelikk): 

Citatet som Harper Lee skrev i sin bok To Kill a Mockingbird är på 
många sätt tidlös och än idag relevant. Jag tycker att @makkelikk  
har fångat just den andan i sitt projekt ”Reflect/Fisksätra stories” där 
man med hjälp av en app kan gå en vandring i Fisksätra och lyssna  
på berättelser som folk delar med sig utav. Givetvis går det även att 
lyssna på dessa berättelser utan att gå till varje punkt. På appen 
Podwalk så går det att lyssna på samtliga delar. Personligen finner  
jag att man upplever historien som starkast genom att gå till platserna 
för att ta in det visuella intrycket. @makkelikk förtjänar en stor eloge 
för detta fantastiska initiativ 



Och vidare skriver Safejourney:

Jag har nu gjort vandringen (bättre sent än aldrig) och vill tacka dig 
för denna upplevelse. Att använda alla sinnen både i det visuella och 
auditiva för att ta in platserna och använda känslorna när man hörde 
historierna var något jag knappt kan beskriva med ord. Stort tack!

Noggrann research för förståelse av platsen, samverkan på många nivåer, 
långsiktigt tänk, förankring i det lokala och med boende är en förutsättning 
för ett projekt som detta. Den stora lärdomen och utvecklingsmöjligheten 
ligger i det uppföljande arbetet. Det finns ett stort intresse för det lokala i 
Fisksätra. Hur det lokala behandlas speglar förtroendet till beslutsfattare 
och förtroende och tillit är en förutsättning för känslan av inkludering.  
Den fysiska miljön speglar och förståelsen för hur det är att bo på platsen 
och den är av största vikt för förståelse av andras behov.11

Boendedialogen i gestaltningsuppdragen tycktes fungera väl. Röstkorten 
gav lärdomar om vad som bör beaktas i valet av en metod som även om  
den bestod av blandformer var av mer kvantitativ karaktär. Med fokus på 
röstning och val mellan olika förslag så fick de boende som önskade vara 
med och tycka om sin närmiljö. Det skapades förutsättningar för inklude-
ring kring konsten i området, en metod med grund i ett demokratiskt 
perspektiv. Det som sedan saknades var en kanal för boendes åsikter om 
resultat och uppföljning i form av eventuella åtgärder.

Inom ramen för Smart Kreativ Stads undersökning och prövande av 
boendedialog kom Lena Lagerlöfs verk att representera en helt annan 
metod, av kvalitativ karaktär, utifrån konstnärliga och kulturgeografiska 
praktiker. Även hon hade tillgång till all research som gjorts innan, historik 

11 På Smart Kreativ Stads hemsida finns en text skriven av Lena Lagerlöf där hon reflekterar kring sitt arbete. Se: https://smartkreativstad.com/wp-content/uploads/2016/10/SKS_REFLECT_reflektioner.pdf

och kontakter med lokala aktörer. I hennes projekt handlade dialogen inte 
om att nå ut brett till alla i och under arbetet. Hennes dialog med de boende 
handlade om att bygga förtroende och tillit med så många Fisksätrabor som 
möjligt. Med dem som det fungerade med blev dialogen ett verktyg för att 
lyssna sig fram till berättelser, berättelser som sedan i gestaltad form 
presenterades för andra Fisksätrabor att ta del av, då brett till alla. 



UTVÄRDERING AV PILOTSTUDIE #6: 
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Pilotstudie #6 Åskådarperspektiv

Pilotstudie #6 Åskådarperspektiv har sin utgångspunkt i Film Capital 
Stockholms utvecklingsarbete. I projektet STHLM Debut samarbetar Film 
Capital Stockholm (tidigare Filmregion Stockholm-Mälardalen) sedan 2012 
med Film Stockholm/Filmbasen. I ett program riktat mot långfilmsdebute-
rande producenter och regissörer i Stockholm-Mälardalsregionen skapas 
möjligheter att utveckla sin långfilm. STHLM Debut består av finansiellt 
utvecklingsstöd liksom praktiska insatser i workshopformat samt coaching. 
Under hösten 2017 fick de som ingick i satsningen vid tidpunkten för 
pilotstudien delta i en heldags workshop kring publik och åskådarskap. 
Efter en genomgång av olika exempel på publikutvecklingsarbeten innehöll 
workshopen utrymme för erfarenhetsutbyte och diskussioner om det egna 
filmarbetet gällande förställningar om de tänkta åskådarnas upplevelser. 

Workshopen följdes av en utlysning av utvecklingsstöd inriktat på publi  k-
arbete i form av utforskande och fördjupande arbete utifrån den egna 
produktionen. Tre projekt valdes ut av Beata Mannheimer från Film Capital 
Stockholm som är projektledare för pilotstudien och Anne-Marie Söhrman 
Fermelin från Filmbasen. Avsikten var att skapa utrymme för tre kreatörer 
(kreatörsteam) att arbeta med publikutveckling utifrån sin specifika metod, 
ett arbete de inte skulle kunna göra utan ekonomiskt stöd. Förutom att ge 
möjligheter till dessa tre och ta del av deras resultat fanns också som del av 
syftet att undersöka och sedan sprida resultaten från projekten till film-
branschen, vilket kunde ske genom ett samarbete med Stockholm 
Filmfestival och senare Tempo Dokumentärfestival. 

Utifrån pilotstudien formade de tre projekten, som genomfördes av kreatö-
rerna själva, underlag och empiri till pilotstudien. Istället för att utvärdera 
metoder för publikarbete projekt för projekt, kunde på detta sätt ett jä m- 
  förande material ge en större bild av möjliga sätt att arbeta framåt för att 
utveckla synen på kreatörens föreställningar om publik, filmens betydelse 
och reception, jämfört med den mer objektiva bedömningen av publiksiffror. 
Resultaten från pilotstudien kunde på detta sätt öppna för möjligheter att 
bidra till att skjuta positionerna framåt och på lång sikt utveckla nya 
synsätt för när en film ses som framgångsrik och hur detta kan få betydelse 
för hur de mätmetoder som finns idag kan förändras.

Pilotstudien handlar på ett fördjupat plan om inkludering. Att tänka 
publikarbete som något betydligt större än hur många som såg filmen på 
bio, och även bortom hur många som såg filmen överhuvudtaget – vilka 
föreställer sig filmskaparen att filmen ska nå? Fokus på vem – vem når 
filmen, vem når den inte? Vad ger filmen den som ser den? En estetisk 
upplevelse, en spegling av den egna verkligheten, en inblick i andras 
erfarenheter, kunskap, nöje, styrka, kraft, mod, tidsfördriv? Hur vill film-
skapare arbeta för att möta sin publik? Hur kan vi ta reda på att filmen är 
där den ska vara, ses av den som har utbyte av den? Vem inkluderas och 
exkluderas i olika former av publikarbete? 

Pilotstudien var ett försök att få syn på och utveckla metoder för hur man 
mäter en films framgång. Att utmana den traditionella synen på en films 
framgång. Omvärldsanalysen kommer dels från projektets tidigare resultat 
från pilotstudier och utvärderingsarbetet av desamma, dels från bransch-
kompetens och kännedom om hur eftersatt metodarbetet är för att mäta 
filmframgång i filmvärlden. Hur man mätt en films framgång har fram till 
dags dato varit genom publiksiffror, dvs. antal köpta biobiljetter, festival-
deltagande och antal vunna tävlingar. Från att pilotstudien initierades till 
att den avslutades våren 2018 tycktes det som att intresset för nya mät-
metoder inom filmvärlden synliggjorde från flera håll och aktörer.  



”The Impact Guide & Toolkit”12 är ett exempel som när det uppmärksam-
mades inspirerade flera aktörer att utveckla sina metoder för att mäta 
filmers framgång. I och med digitalisering, utveckling av nya visningsformer, 
förändrad syn på relationerna producent och konsument och, centralt, ny 
filmpolitik, uppstår behov av att föra in nya parametrar och att pröva nya 
perspektiv såsom kvalitativa metoder som komplement till kvantitativa 
mätmetoder. Resultaten från pilotstudierna flätas därmed i utvecklings-
arbetet samman med bristfälliga och förlegade mätmetoder i filmbranschen, 
och visar på ett intressant sätt hur resultaten från pilotstudierna i Smart 
Kreativ Stad på ett konkret sätt kan spilla över i Film Capital Stockholms 
kärnverksamhet, kanske som ett sätt att tänka innovativt kring indikatorer. 

Tre av STHLM Debut-projekten fick alltså genom utlysningen i pilotstudie 
#6 sina utvecklingsförslag beviljade. Den av kreatörerna som ligger närmast 
pilotens ambition att utveckla mätmetoder är producenten Anna Weitz 
arbete med filmen Silvana – väck mig när ni vaknat i regi av Mika Gustafson, 
Olivia Kastebring och Christina Tsiobanelis. Anna Weitz på Mantaray Film 
hade länge känt att filmens verkliga värde inte kommer fram tillräckligt 
mycket i mätningar. ”Jag har väl ganska länge känt en frustration över att  
det man mäter när man bedömer om en film varit framgångsrik eller inte 
det är inte alltid det som korresponderar till de målen eller de syften som jag 
har, utan traditionellt så tittar man ju på biosiffror och på recensionsindex 
kanske” säger Anna Weitz i en dokumentationsfilm gjord för Smart Kreativ 
Stad. Hon förtydligar där att hon vill att man inte bara tittar på biovisning 
utan tittar på alla visningsfönster. Hon vill synliggöra filmens verkliga värde 
och fånga dess långsiktiga betydelse. Genom att samla in publikreaktioner 
från filmen önskar hon att fånga in och sedan förmedla filmens kvaliteter 
– något om hur den som sett filmen har påverkats. 

12 Se: https://impactguide.org/

I och med utvecklingsstödet kunde Weitz genomföra en fallstudie för att 
utforska flera av de aspekter hon i sin roll som producent önskar utveckla 
inom ramen för publikarbeten. Syftet med detta är att hon vill kunna bidra 
till en strukturell förändring inom filmbranschen – att vidga publikarbetet 
och både utmana det kvantitativa arbetet och visa på potentialen att lägga 
till kvalitativa inslag. Fallstudien genomfördes med hjälp enkäter som både 
var utformade för att få in kvantitativa resultat och för att få in reaktioner 
från publiken i form av öppna frågor, plats för egna kommentarer. Den typ 
av återkoppling som kom igenom utrymme för egna kommentarer kunde 
låta såhär:

Silvana inspirerar mig på ett sätt som få gör. Hon ger mig kraft  
genom sin musik, stärker mig och ger mig känslan av ren och skär 
kraft. Vi kan krossa strukturer, liksom hon inspirerar mig kan jag 
fortsätta inspirera andra.

Jag kände mig alldeles drabbad av Silvana Imams energi och vilja  
att förändra. Jag tänkte väl mycket på att kamper kan föras på olika 
sätt och att jag skulle vilja vara mer engagerad, i aktion, på riktigt.



Den sortens feedback är förstås ovärderlig för kreatörer och producenter. 
Men de borde också vara viktiga för betydelsen av reception inom film-
produktionsstrukturen. Det är den inte i dagsläget. Kopplingen mellan film 
och människors liv hamnar utanför filmens ”resultat”. På så sätt går branschen 
och kulturpolitiken miste om kvalitativa resultat. Det går att hävda att 
filmbranschen går miste om själva underlagen som kan visa att filmens  
och kulturens värde för människor, de värden som ofta hörs pratas om  
i filmpolitiska debatter. Att finna större variation i val av indikatorer för 
filmens framgång, utifrån stor försiktighet gällande instrumentalisering, 
kan leda till nya strukturer som gagnar film som har svårare att visa stort 
antal sålda biljetter. Utifrån ett regionsperspektiv är dessa aspekter,  
kulturens värde för människor i staden, mycket viktiga att förstå.

Det riktade stödet som Weitz fick av Smart Kreativ Stad möjliggjorde alltså 
att hon kunde samla in respons från publik som såg filmen på bio. Hon fick 
på detta sätt direktrespons på frågor som hon som producent, och produk-
tionsbolaget, önskade svar på från sin publik.13 Hon fick in fakta om vilka 
besökarna var, sådant som ålder och kön, åsikter om filmen utifrån förvalda 
kriterier, men också 268 dokument (ifyllda enkäter) med kommentarer om 
filmpublikens egenformulerade upplevelser av filmen.

13  Premiären av filmen ägde rum i Stadshuset. Film Capital Stockholm finansierade en öppning av filmen i ett av stadens mest framträdande hus.  
Det är också ett hus som förknippas med politik och makt till vilket filmens publik blev inbjudna för att uppleva filmen i. Arbetet med att samla in enkäter började redan här. 

Anna Weitz tog enkäterna vidare till Svenska Filminstitutets kommunikations- 
och statistikavdelning. Där sammanställde och analyserade Filminstitutets 
analytiker, dessa. Resultatet av Filminstitutets arbete med enkäterna om 
publikens mottagande av Silvana – väck mig när ni vaknat presenterades 
samtidigt som arbetet med Smart Kreativ Stads arbete med pilotstudie #6 
på Impact-konferensen på Tempo Dokumentärfestival 2017. Filminstitutet 
har också använt resultatet i interna diskussioner om nya sätt att utvärdera 
svensk films framgång. I Filminstitutets analys av publikens återkoppling 
om filmen lyfts följande fram:
•  Många ger filmen högsta betyg.

•  De allra flesta kände till Silvana innan.

•  Många nämner andra saker än musiken i filmen  

(men också annat än politiken): familjerelationen, kärlekshistorien och fansen.

•  Många har blivit inspirerade och ”peppade”.

•  Få har fått en förändrad bild av hbtq-personer.

•  Filmen har berört målgruppen, men inte ”frälst” andra.

Vidare visar Filminstitutets sammanställning av vad publiken känner under 
och efter filmen: 
• Glädje 87%

• Gemenskap 78%

• Igenkänning 50%

• Tröst 50%

• Ilska 43%

• Något annat 22%

• Nedstämdhet 16%

• Inget 1%

• Inget svar 3%



Weitz publikutvecklingsprojekt utifrån en film bekräftar behovet av att  
utmana och utveckla såväl kvantitativt som kvalitativt publikarbete.  
Arbetet med denna film visar att synen på publik kan ta nya vägar. Till-
sammans med övriga två utvecklingsarbeten stärker Weitz del att metod-
utveckling förutsätter insamling av olika typer av metoder så att det finns 
material och resultat att jämföra. Projekteten fungerar var för sig, men  
som underlag för i första hand lärande krävs det jämförande analys.  
Först när vi kan samla in underlag från flera projekt får vi material som 
det går att visa att utvecklingarbete kan leda till strukturella förändringar, 
förändringar i nya riktningar. 

Även i projektet Trygga rum av producenten Anette Sidor och manusförfat-
taren/regissören Jerry Carlsson användes en blandning mellan kvantitativ 
och kvalitativ metod i publikutvecklingsarbetet. Också här användes 
enkä t underlag för att samla in mätbara resultat och till detta lades samtal 
på plats för att få tillgång till målgruppens upplevelser och önskningar.  
De anordnade filmvisning och förde samtal i både fysiska och virtuella rum.

Det projekt som Sidor och Carlsson valde att fördjupa sig i handlade om 
åskådarperspektivet hos HBTQ-ungdomar; om de ser sig själva represen-
terade på film, om vilka bilder de saknar, och studien syftade till att under-
söka fysiska och psykiska trygga rum, hur de fungerar och vad man behöver 
känna till för att skapa fler. Titeln på deras projekt – Trygga rum – anspelar 
på den situation som en filmvisning sker i. I detta ingår både det fysiska 
rummet men också de psykologiska parametrar som spelar in för en trygg 
upplevelse. Undersökningen som hade både lokal förankring på en fritids-
gård för HBTQ-ungdomar i Stockholm och en geografiskt mer slumpmässig, 
eftersom online-visning nådde ungdomar spridda över Sverige handlade 
om att undersöka vad som bidrar till ett tryggt rum för just den till detta 
filmprojekt tilltänkta publiken.

Genom sin metod kunde Sidor och Carlsson ta reda på om deras egna, 
tidigare antaganden stämde. Den typ av antagande som i någon bemärkelse 
hade sin grund i deras egna erfarenheter. Hur relevanta var de för den 
grupp de vände sig till nu? Är målgruppens utmaningar att känna identifika-
tion i filmisk representation lika stor som de själva och deras omgivning 
känt när de var yngre. Här handlade det nu om att föra dialog med sin 
tänkta publik. I enkäten formulerade de frågor om hur de ser film, vilka 
format de ser, vilka plattformar de använder. Genom frågor och svar kunde 
de sedan jämföra och ta reda på skillnader och likheter mellan deras egna 
erfarenheter och den tänkta publiken. De gjorde både undersökningar 
digitalt och i fritidsgårdsmiljö.



När Sidor och Carlsson presenterat sina resultat har de i grafer visat på 
siffror som till exempel belägger att den identifierade målgruppen ser  
på HBTQ-film gör det från den egna datorn. Svaren visar att de föredrar 
enskilda filmupplevelser framför delade upplevelse på biograf. Om detta 
kommer att få effekter på deras egna produktioner är för tidigt att säga, 
men att deras arbete kan absolut ligga till underlag för framtida filmska-
parprocesser. Utifrån enkäter och dialog fick Sidor och Carlsson ta del av 
hur grupper av HBTQ-publik delgav att de gärna ser reallife-berättelser,  
att de knappt ser någon film alls, att mycket är i teveserieform. Om publiken 
signalerar att de föredrar filmer som skapas med mål att bidra till identifi-
kation så kan förstås dialog med filmens målgrupper bidra till produktions-
beslut. Ur ett mer övergripande perspektiv visar just detta publikarbetet 
betydelsen av att tänka vidare än att publikarbete är något som följer efter 
avslutad produktion och visning. Publikarbetet Trygga rum visar på vikten 
av publikarbete som integrerat i produktions- och utvecklingsarbete i den 
kreativa processen.

Utifrån studien är det svårt att dra slutsatser om trygga rum i relation till 
staden, som är Smart Kreativ Stads perspektiv. Men det faktum att publiken 
svarar att de helst ser filmerna enskilt och inte på bio tillsammans bör 
förstås tas i beaktande att ställa frågan – tryggt för vem? – i stadsutvecklings -
sammanhang. När vi talar om filmens roll för stadsutveckling så visar just 
detta publikarbete att det är viktigt att tänka in utrymmen i staden som 
handlar om enskildhet, eller åtminstone olika behov av utrymme och 
stämning i offentliga rum. 

Något som kan konstateras även utifrån denna studie är att kvalitativ 
metodik är värdefull för att få djupare förståelse i kulturfrågor eftersom  
det handlar om människor, i detta fall för vad som upplevs som trygga rum i 
receptionssituationen. Varför detta med förståelse av vad invånare upplever 
som trygga rum är viktigt för projektet som helhet beror på att det finns 
stor kompetens inom konst- och kulturfältet som Smart Kreativ Stad ser 

potential att föra ut i stadsplaneringsarbete. Det är ett exempel på en 
kompetens som förtjänstfullt borde kunna överföras från kulturella praktiker 
till andra branscher och projekt, såsom invånarinriktade byggprocessprojekt.

Den sista av de tre publikutvecklingsprojekten är den som har den starkaste 
kopplingen till staden och människorna mellan husen. I Ragnhild Ekners 
projekt med samma titel som hennes film Trafikljusen blir blå i morgon 
riktar sig Ekner till de platser och människor filmen är tillägnad. För Ekner 
är det en stark drivkraft att spegla ”såna som oss”, som hon säger. Med en 
film som utspelar sig på hennes egen ”bakgård” i Hässelby gård, den plats 
hon känner sig 100% hemma, har hon tillräcklig inblick för att säkert veta 
att de hon berättar om där inte är de som ser film i de visningsfönster som 
räknas i biografstatistiken. Ragnhild Ekner vill nå ut till människor som 
vanligtvis inte går på bio, kanske inte går på bio eller ser på TV alls. Med 
utvecklingsstödet för fördjupat publikarbete såg hon en chans att komma 
närmare sin vision om att nå ut med filmen, att låta den landa hos fler,  
visa den för dem som sällan ges utrymme att få sin värld speglad på film. 



När Ekner talar om att nå ut till fler så åsyftar hon inte i första hand höga 
publiksiffror. Hennes strävan med publikarbetet är att nå så djupt som 
möjligt. Nå till alla samhällsskikt och nå in i människor. Genom filmens 
traditionella visningsstrukturer har hon svårt att nå sina mål. De är för dem 
som kan betala, de som rör sig inom den etablerade film- och kulturscenen. 
Den för Ekner så viktiga publikgrupp, dit de människor hon skildrar tillhör, 
har inte tillgång till den scenen.

Ekners syfte med att söka publikutvecklingsstödet var att pröva hur djupt 
hon kunde gå, och det utifrån metoden att ”säga ja” till visningar på ställen 
hon inte kunde säga ja till innan på grund av att de inte har råd att betala 
för filmvisning eller arvode. I och med stödet på 30000 kronor kunde Ekner 
tacka ja till alla förfrågningar. Stödet möjliggjorde att hon kunde erbjuda 
filmen för visningar och att själv följa med så att hon kunde föra samtal 
med alla som önskade. Stödet möjliggjorde visningar och regissörsbesök på 
fritidsgårdar, på olika platser utanför skolan för ungdomar 15-20, i gymnasie-
klasser, på radikala bokmässan och hos en graffittigrupp för kvinnor. Hon 
berättar att hon genom sin närvaro, och sitt sätt att vara, kunnat skapa ett 
klimat där hon upplevt att man inte varit rädd för att ställa något slags 
frågor. Genom att betona att det står var och en fritt att gå från visningen 
om behov uppstår, så testade hon sätt att skapa öppna samtal kring frågor 
om droger, självmord, psykisk ohälsa, vänskap, utanförskap och så vidare.

Utan att tveka svarar Ekner att utan det särskilda utvecklingsstödet från 
Smart Kreativ Stad hade hon inte kunnat nå ut med filmen som hon 
önskade, och hon hade heller inte kunnat ta så mycket av sin tid för att 
kunna göra visningar i och utanför Stockholm. Filmen har visats både på 
biograf, på svt och på streamingtjänster. Den finns alltså i distribution i 
traditionella kanaler, men genom stödet har den därutöver visats för den 
publik den också är gjord för, på de platser där de finns.

Sammanslaget visar de tre utvecklingsprojekten på att fler kan ta del av 
film om det publika arbetet ligger i linje med filmskaparens mål med 
filmen. De visar också vad som kan hända och vilka filmerna kan nå genom 
att sträcka sig utanför biopalats och streamingtjänster. De tre projekten 
pekar på att det finns förtjänster med att komplettera det marknadsmässiga 
målgruppstänket med kulturella perspektiv som skulle kunna definieras 
som ett perspektiv där det finns utrymme för att tänka mellanliggande fält, 
kanske blir detta tydligast i Ekners projekt, utifrån dialog med dem som 
exkluderas som målgrupp på grund av socioekonomiskt utanförskap. 

Alla tre projekt kan ses som ett uttryck för vår tids deltagarkultur. De går 
med andra ord helt i linje med det övergripande projektets horisontella 
kriterier: medborgardialog, inkludering och interaktion. Sidor och Carlssons 
projekt ger exempel på värdet av publikarbete tidigt i arbetsprocessen, att 
på djupet ta reda på den primära målgruppens tankar och känslor om till 
exempel vilka filmiska uttryck målgruppen tar del av och i vilka miljöer. 
Den dialog de etablerar med publiken kan liknas vid medborgardialog  
där kreatörerna är uppriktigt intresserade av sin publiks sätt att se film. 
Publikarbetet med filmen Silvana – väck mig när ni vaknat arbetar med 
motsatt metodologi, att samla respons på filmen efter filmens premiär. 
Genom att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod samlade Weitz  
in upplevelser från publiken som visade på filmens betydelse för enskilda 
individer men det var också möjligt att utläsa dess betydelse för vissa 
grupper; Silvanafans, HBTQ-publik, musikintresserade, aktivister, feminister. 
Flera av publikens kommentarer handlade om hur filmen gav kraft och 
glädje. Dess stärkande förmåga blev kommunicerad tillbaka till produktions-
team och produktionsbolag. Utifrån materialet fick man bekräftat att 
målsättningen med filmen hade lyckats – publiken kände sig stärkta. 





Även Ekners publikarbete hade sitt fokus efter filmens premiär. I mötet 
med publiken kunde filmskaparen möta sin önskade publik på de platser 
där filmen i bästa fall kan göra skillnad – om inte genom sin tematik så 
genom spegling av sin verklighet eller ett möte öppet för samtal om 
livsfrågor som adresseras genom filmen. 

I antologin Publik. En antologi om konst, kultur och utveckling som gavs ut av 
Re-Publik – Kultur i Västs centrum för publikutveckling ger 13 svenska och 
internationella skribenter sina olika exempel, reflektioner och perspektiv på 
publikutveckling, i huvudsak kopplad till performance och scenkonst.14  
I en text med av Allan Klie, kreativ producent Askovfonden, och Signe Ravn, 
journalist och kommunikatör, börjar de med att citera en ung regissörselev 
för att lyfta frågor om hur man skapar en ny diskurs för hur vi mäter värdet 
på kulturen och samtidigt bidra till att ge kulturlivet större förståelse för 
vilka publiken är och hur de tänker:

Om vi ska ta publiken på allvar anser jag att vi i allt högre utsträckning 
bör mäta värdet på vilken påverkan kulturen har för den enskilde.  
Det kräver att vi i kulturlivet, istället för att bara fråga vår publik  
hur ofta de går på teater, i allt högre grad måste börja fråga dem  
om deras upplevelser.15

I en tid av hög tilltro till det mätbara, det kvantifierbara, skönjs röster  
som talar för såväl kompletterande metoder som tilltro till det omätbara. 
Filosofen Jonna Bornemark forskar, föreläser, skriver och debatterar för att 
uppmärksamma den överdrivet starka tilltron till kvantitativa metoder på 

14  Nils Wiklander, Johanna Hagerius, Anneli Abrahamsson mfl., Publik. En antologi om konst, kultur och utveckling, RePublik, Film i Väst, Västra Götalandsregionen, Göteborg, 2018.  
Online, se: https://www.kulturivast.se/sites/default/files/document/rebpublik_bok_155x225_sidor5b15d.pdf

15  Allan Klie, Signe Ravn, ”Deltagande är vägen till relevans”, i Publik. En antologi om konst, kultur och utveckling, red. Nils Wiklander, Johanna Hagerius, Anneli Abrahamsson mfl.,  
RePublik, Film i Väst, Västra Götalandsregionen, Göteborg, 2018, s.67. 

16  Jonna Bornemark, Det omätbaras renässans. En uppgörelse med pedanternas världsherravälde, Volante 2018.

kulturfältet. Hennes bok Det omätbaras renässans. En uppgörelse med 
pedanternas världsherravälde är ett exempel på hennes forskning på 
området.16

I pilotstudie #6 Åskådarperspektiv bjöd Smart Kreativ Stad in tre kreatörer/
grupper för att få in kunskap om hur de önskar ”mäta” framgång, eller 
snarare lägga till något till det publikarbete som i första hand är av kvanti-
tativ och mätbar karaktär idag. Deras arbete visar på olika metoder beroende 
på deras syfte med filmen, det visar på behovet av att arbeta specifikt. Det 
visar också på en stark önskan att komma närmare, och förstå sin publiks 
upplevelser. Förutom att de tre projektägarna bidragit till att sprida de 
resultat de fick in från sitt fördjupningsarbete till filmbranschen har de 
resultaten med sig som kunskap och erfarenhet både i sin filmproduktion 
och i sitt framtida publikarbete. Och Smart Kreativ Stad kan ta med sig nya 
perspektiv att lägga till övriga publikfokuserade studier för vidare utveck-
ling av såväl utifrån åskådarperspektiv som hållbarhetsarbete för stads-
utveckling i relation till visningspraktiker. Förhoppningsvis även driva  
detta arbete framåt tillsammans med övriga filmbranschen.



UTVÄRDERING AV PILOTSTUDIE #8: 
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Pilotstudie #8 Queer Bergman Cinemaoke

Pilotstudie #8 Queer Bergman Cinemaoke genomfördes på Gotland som 
visserligen ligger utanför Stockholms län men som tillsammans med Åland 
och Mälardalen ingår i den regionala filmfonden Filmkapital Stockholm 
som är huvudman för Smart Kreativ Stad. Studien riktade sig till besökare 
till Almedalen där Film Capital Stockholm stod för flera programpunkter 
inom den filmsatsning som initierades 2018 under rubrik Arena Film.

I Almedalen, Visby, Gotland fick kreatörer tillgång till ett helt hus, den 
gamla kulturskolan i Visby, som för närvarande stod tom. Producenten, 
tillika en av två konstnärliga ledare Ulrika Bandeira, en scenograf, en 
ljusdesigner, en ljuddesigner och en produktionsassistent byggde upp  
en helt unik miljö för en föreställning som besökare till Almedalen skulle 
kunna ta del av under Almedalsveckan. Föreställningen regisserades av 
projektets andra konstnärliga ledare, Ingrid Ryberg. Tillsammans arbetade 
produktionsteam, 10 skådespelare, en kostymör/maskör, assistent och 
guider för att skapa en upplevelse som kunde visa på filmens intellektuella, 
emotionella och politiska kraft i ett sammanhang där mer handlar om att 
prata om kulturens värde. Föreställningen var ett inspel på en politisk arena 
som använde sig av kulturens styrkor istället för att prata om dem. Och det 
föreställningen ville visa på var vikten av att skapa utrymme för att förstå 
varandras olika erfarenheter och perspektiv, och att detta är en förutsätt-
ning för att föra samtal i delade och demokratiska rum, om våra behov och 
vårt gemensamma ansvar att verka för allas lika värde.

Föreställningen Inviter. Cinemaoke i den bergmanska garderoben bjöd in 
besökare i Ingmar Bergmans värld, den 100-årsjubilar som firades för fullt 
under 2018 runt om i världen och naturligtvis också på Gotland som är den 
plats som kanske förknippas allra mest med både upphovspersonen och 
med hans filmer. Föreställningen som togs fram specifikt för detta sam-
manhang tog avstamp i Bergmans representation av queerhet, hans queera 

karaktärer så som de skildras i filmerna och så som de skrivit in sig i 
filmhistorien. Rummen som hade byggts upp med stor insatthet i såväl 
Bergmans värld som en initierad förståelse för queera uttryck skapades som 
filmens rum för åskådaren att kliva in i.

Cinemaoke är ett lekfullt koncept som bygger på att ge sig hän åt inlevelse, 
identifikation, rollspel och fantasi. Och här i den k-märkta före detta kultur-
skolan i Visby erbjöds Almedalens besökare att kliva in i ett stycke sexual-
politisk historia, skildrat genom Bergmans filmer fördelade över fem 
decennier: Hets (1944), Törst (1949), Persona (1966), Ur marionetternas liv (1980) 
och Fanny och Alexander (1982). Från 1944, det år då avkriminaliseringen  
av homosexualitet skedde, samma år som filmen Hets kom, fram till 1982, 
förbi 1979 då homosexualitet inte längre skulle klassas som en ”mental 
rubbning” visar föreställningen upp tolkningar av filmernas scener och 
queera karaktärer sedda i nytt ljus mot bakgrund av deras historiska kontext.

Genom en form som liknar musikens karaoke fick åskådaren i mån av mod 
och önskan kliva in och spela med i scener som spelades i loop. Besökarna 
fick pröva, återuppleva eller föreställa sig erfarenheter som gestaltades i 
rummen. I varje rum fanns skådespelare som noggrant rollsatts för att 
iscensätta filmsekvenser från fem av Bergmans filmer. 

Formen för föreställningen hade som mål att i den specifika kontexten, 
Sveriges största publika politiska arena, visa på kulturens funktion som 
erfarenhetsbärare, hur förmågan att föreställa sig en annan människas 
situation är en av förutsättningarna för att förstå varandra. Föreställningen 
var med andra ord ett inspel i på den politiska scenen – kulturpolitiskt  
och social- och sexualpolitiskt. 





Den var också ett inspel i ett hållbarhetstänk som handlar om människors 
rättigheter att känna sig trygga i stadsrummet. Den var genom sin place-
ring en uppmaning till beslutsfattare och medmänniskor om att sätta sig  
in i och förstå betydelsen av trygga rum i staden. Pilotstudie #8 Queer 
Bergman Cinemaoke är den av Smart Kreativ Stads pilotstudier som har 
starkast fokus på interaktivitet och deltagande. Föreställningen skapades 
utifrån ett för ensemblen självklart förhållningssätt att säkra alla inblandade, 
besökare, skådespelare, produktionsteam. I diskussionen ovan om Sidor och 
Carlssons publikutvecklingsarbete nämndes att det finns en vidare förklaring 
till varför kunskap om en viss grupps upplevelse av trygga rum kan få 
betydelse i andra sammanhang, som till exempel stadsplanering. Både  
i deras undersökning och i Queer Bergmans Cinemaoke handlar det om 
HBTQ-frågor. Kopplingen till trygga rum kan i båda fallen förstås bokstav-
ligt, att det är helt avgörande för den kulturella upplevelsen att publiken 
kan känna sig trygg, vilket blir extra tydligt eftersom det är en sådan utsatt 
grupp. Men det finns också en mer abstrakt eller generell förståelse av 
begreppet, att olika grupper och människor uppfattar olika miljöer på olika 
sätt och att en djupare förståelse och kompetens om hur man skapar trygga 
rum inom kulturen borde kunna få större genomslag inom stadsplanering.

Under Almedalsveckan skulle det bli tydligt att trygghet inte är en självklar 
känsla i staden för alla – tvärtom. I närvaro av nazister blev mångas 
trygghet utslagen. I gruppen bakom och i föreställningen märktes det 
tydligt hur vanligt det är för deltagare och allierade i queerkretsar att  
känna sig otrygga och direkt hotade. Produktionen kring förställningen  
hade hög beredskap för säkerhet ändå behövdes extra åtgärder under 
föreställningsperiodens sista kväll som till exempel att anlita ytterligare  
en person i husets entré och förstärkta beredskapen för guider med plan  
om åtgärder om någon försökte ta sig in i syfte att trakassera.

Föreställningen riktade sig till Almedalenbesökare, beslutsfattare, 
Bergmanintresserade, film- och performance-intresserade, sexual-
politiskt intresserade och till en bred allmänhet. Föreställningen var 
jämfört med andra evenemang under Almedalsveckan lång. Från att publiken 
välkomnades av en dragklädd farmor från Fanny och Alexander till att  
den erbjöds ett privat möte med Ismael i samma film stannade publiken 
uppskattningsvis i en och en halv till två timmar, tid som många hade 
hävdat under uppsättningen av föreställningen skulle vara för lång tid för 
Almedalsbesökare. Ändå dröjde sig publiken kvar under hela speltiden, 
föreställningarna blev snabbt fulla och det blev extra insläpp sista kvällen.  
I slutet av varje föreställning kunde de besökare som var kvar – om de ville 
– delta i en fotografering som liknade uppställningen i släktbilden i Fanny 
och Alexander. Fotograferingen blev till en blandning mellan en applådtack 
och en dokumentation av allas gemensamma deltagande: hela produktions-
teamet, skådespelare och besökare.

Föreställningen Inviter var en interaktiv performanceföreställning. Många 
människor räds situationer med interaktiva moment. För att respektera och 
reducera den oron lades mycket fokus på att skapa tydlighet kring valfriheten. 
Det betonades i annonsering, vid entrén, i programmet, muntligt som en 
del av föreställningen och i instruktionskort i varje rum. På korten fanns 
instruktioner för hur du skulle göra om du önskade att kliva in och göra en 
roll i föreställningen. I föreställningen ingick det repliker där en karaktär 
kunde säga att ”alla kan komma fram och delta i baletträningen”, men att 
de som inte ville/kunde/var ”skadade” och kunde stå kvar. Det betonades  
i informationen att det inte råder någon hierarki mellan att delta mer eller 
mindre aktivt. Det sades såväl explicit som implicit att det inte är upp till 
någon annan att avgöra, eller faktiskt på något sätt känna till, vad som 
händer inne i en annan människa, vilken upplevelse en person har av det 
ena eller andra. Medan en vill kliva in i händelsernas centrum, kan en annan 
med fantasins kraft befinna sig där. Syftet var att skapa tydliga ramar för 
publikinteraktioner och att skapa en trygg arbetsmiljö för skådespelarna 



eftersom de också befann sig i en utsatt position. Konceptet cinemaoke 
bygger på ömsesidig respekt mellan besökare och skådespelare. I samtalen 
med besökare framkom som förväntat att vissa var rädda eller ängsliga för 
de interaktiva elementen innan föreställningen. På vägen ut hade denna 
känsla ersatts med andra känslor. Den absolut vanligaste responsen efter 
föreställningen var ett ”Så fint”, sagt med emfas och väldigt många gånger 
tillsammans med en gest i form av handen över bröstet eller hjärtat.

Kommentarerna från publiken rörde i första hand själva upplevelsen:
”Magiskt”, ”Rörande”, ”Berörande”, ”Fint”, ”Intressant”, ”Mer utsatt”, 
”Annorlunda upplevelse”, ”Det var helt grymt”.

Någon ville stanna kvar i sin egen upplevelse. Det kunde till exempel låta 
såhär: 
— Hur har du haft det? 
— Jag har precis varit hos Ismael. 
— Vill du ha din upplevelse i fred? 
— Ja… 

Kommentarer om vilken scen och situation som berörde mest fördelade sig 
över hela föreställningen. Många nämnde någon av skådespelarna eller deras 
karaktärer som särskilt starka och minnesvärda för just deras upplevelse: 
”Farmor! Favorit!”, ”En gotlänning”, ”Att jag fick stå såhär nära”.

Upplevelsen av att få kliva in i scener och kommentarer om rummen 
återkom bland besökarna: ”Tänker på scener man sett som ung”,  
”Att man får sitta i scenen är helt sjukt”, ”Blev rädd av spegeln”,  
”Ville bara gå därifrån”, ”Spegeln var härlig. Gick dit igen”.

I några fall kommenterade publiken uttryckligen föreställningens sammanhang: 
”Det bästa i Almedalen”. Men återkoppling om förställningens sammanhang, 
som ett inspel på Almedalen, den viktigaste svenska demokratiska plattformen, 
kom mer i samtal efter föreställningsperioden. Föreställningen under 
Almedalsveckan visar på styrkan av att lyfta fram kulturen med hjälp av 
kulturen, att skapa utrymme för människor att vidga sina perspektiv och 
förstå sina egna och andras erfarenheter på ett djupare plan. Något som 
sannolikt kan bidra till att skapa goda förutsättningar för de värdegrunder 
som demokrati vilar på. Istället för att prata om kulturens värde, skapades  
en föreställning som gestaltar det som kan komplettera kulturpolitiska 
argument som talar för kulturens värden. Att göra det konst och kultur  
kan bäst: Förmedla och gestalta det som ligger bortom det bokstavliga.



Slutligen

Föreliggande rapport är en utvärdering av tre pilotstudier utifrån det 
övergripande och långsiktiga målet att skapa innovationer med film och 
digitala medier för att bidra till en hållbar stadsutveckling i Stockholms-
regionen. En förväntad effekt som särskilt undersöks här är den att 
Stockholms regionen ska vara en mer attraktiv region att bo, verka i och 
besöka. För att kunna ta reda på ett effektmål som detta har fokus lagts  
på frågan – för vem?

I och med att pilotstudierna #3, #6 och #8 riktar sig till de grupper som 
projektet riktar sig till: boende, kreatörer och besökare fick de tillsammans 
fungera som underlag för att lära mer om ritade projekt till dessa grupper. 
Samtliga tre pilotstudier har nått förväntade målgrupper. 

Pilotstudie #3 Fisksätra Vibes nådde ut till boende.

Pilotstudie #6 Åskådarperspektiv nådde kreatörer från filmbranschen, 
regissörer och producenter och de i sin tur förmedlade resultat från sina 
fördjupade publikarbeten till kollegor i filmbranschen i branschsamman-
hang såsom Stockholm filmfestival och Tempo Dokumentärfestival. 

Pilotstudie #8 Queer Bergman Cinemaoke nådde besökare i Almedalen 
med budskap av kulturpolitisk karaktär i form av konstnärlig gestaltning  
av delade filmupplevelser på en plats som utgör en av Sveriges viktigaste 
rum för demokrati – politikerveckan i Almedalen.

I linje med Smart Kreativ Stads utvärderingslogik och utformning av 
innovativa mätmetoder behövdes frågeordet Vem? kompletteras med  
Hur? för att ta reda på vilka metoder som valts för att uppnå projektets 
horisontella kriterier samt resultat i relation till projektets långsiktiga  
och övergripande effektmål – en mer attraktiv region att bo, verka i och 
besöka. Projektets horisontella kriterier är bättre miljö, lika möjligheter  
och icke-diskriminering och verktygen för detta är medborgardialog, 
inkludering och interaktivitet. Utvärderingen visar att det metodo-
logiska arbetet för att nå pilotstudiernas målgrupp har fungerat 
bra. De visar hur metod både är något som behöver utvecklas specifikt i 
varje enskilt projekt och något som behöver utvecklas i relation till andra 
metoder för att generera lärande och kritiska perspektiv vad gäller val av 
verktyg i tillvägagångssätt och metodutveckling.

Pilotstudie #3 Fisksätra Vibes strävade efter bättre boendemiljö och 
prövade medborgardialog/ boendedialog. Här kom två helt olika metoder 
för boendedialog att prövas, ett utifrån röstning och medbestämmande och 
ett genom dialog för att samla in berättelser av, genom och för de boende. 

Pilotstudie #6 Åskådarperspektiv erbjöd kreatörer ett riktat stöd, lika 
möjligheter, för att göra fördjupade publikarbete i syfte att synliggöra  
när en film kan ses som framgångsrik. Utifrån inkluderande åskådar-
perspektiv utmanades några av de begränsningar som rådande mät  -
metoder kan medföra. 

Pilotstudie #8 Queer Bergman Cinemaoke var ett inspel om icke- 
diskriminering på en demokratisk arena. Verktygen var interaktivitet 
och deltagande för att skapa situationer som kan få människor att se,  
ta del av och pröva roller, egna och andras upplevelser, en lekfull metod 
för att visa på att inblick i andras erfarenheter gör det lättare att förstå 
varandras behov.



I denna utvärdering #4 fördes tre pilotstudier samman. Syftet var att pröva 
hur var och en av piloterna nått sitt mål, men också att se hur piloterna 
tillsammans bidrar till det större effektmålet – att Stockholmsregionen ska 
vara en mer attraktiv region att bo, verka i och besöka. Piloterna behövde 
alltså inte leda till effekter inom bättre miljö, lika möjligheter och icke -
diskriminering eller nå boende, kreatörer och besökare. Däremot kunde 
samtliga effektmål och verktyg, medborgardialog, inkludering och interak-
tivitet/deltagande prövas om alla tre piloterna utvärderades gemensamt.

Utöver att lyfta fram förtjänster med varje pilot kan man genom denna 
utvärderingsmetod få syn på följdeffekter av arbetet inom pilotstudierna.  
I #3 handlade det om film och rörlig bild i boendemiljö. Det var en pilot  
för boende. En effekt av arbetet var att här finns stora lärdomar att hämta 
från konstfältets väl upparbetade strukturer. Ett resultat kan alltså sägas 
vara att piloten som var riktad till boende också bidrog med resultat till 
kreatörer. Film och rörlig bild för främjande av boendemiljö är ett möjligt 
framtida verksamhetsområde. 

Pilot #6 riktade sig till kreatörer, regissörer och producenter som ville för  djupa 
sitt publikarbete. Resultaten spreds till branschen, det vill säga andra 
kreatörer. Men en effekt av studien kan på lång sikt leda till förnyade sätt 
att se på och mäta publik. Med andra ord, en effekt av studien handlar om 
åskådare, människor i staden, i projektets vokabulär – att boende och 
besökares upplevelser av film kan få större betydelse för hur man mäter  
en films framgång – och för vilka filmer stadens invånare från se och hur.

Slutligen, pilot #8, en pilot som riktar sig till besökare. Ett av resultaten 
visar att erfarenheten av och kompetensen att skapa trygga rum för publik 
och aktörer är en kompetens som är överförbar till andra områden där 
människors trygghet är viktig. Sannolikt är stadsutveckling ett av dessa 
områden. Vad som är ett effektmål kopplat till besökare får effekt även för 
de kreatörer som besitter kunskap om att skapa trygga rum. Ännu ett 
exempel på ett synliggörande av en färdighet som kan användas inom 
andra verksamhetsområden, för samverkan kring utveckling av trygga  
rum i staden, för invånare, med hjälp av kreatörer. 



Smart Kreativ Stad är ett EU-projekt med fokus på rörlig bild, digital media, 

innovation och stadsutveckling i Stockholms- regionen. Projektet drivs av 

Film Capital Stockholm i samarbete med medlemmar och partner inom ett 

brett spektrum av branscher.

Film Capital Stockholm är huvudstadsregionens filmfond  

– en samarbetsorganisation inom de kreativa och kulturella  

näringarna med fokus på film, TV och rörlig bild.

Konstnärlig ledare/Projektledare
Geska Brecevic

geska.brecevic@filmcapitalstockholm.se

Kommunikatör
Katarina Wilk

katarina.wilk@filmcapitalstockholm.se


