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Konstfrämjandet ser konst som ett 
sätt att tänka om sig själv och samhället. 
Tillsammans med konstnärer, deltagare 
och våra medlemmar vill vi ge andra 
perspektiv på vår samtid. 
I sjuttio har har vi varit övertygade om 
bildningens och konstens roll, och vi vill 
att alla ska ha tillgång till konst i ett 
jämlikt samhälle.
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Konstfrämjandet ser konst som en väg till viktiga perspektiv 
och tankar om både sig själv, sina medmänniskor, vår 
omgivning och om samhället. Vårt uppdrag är att främja 
människors möjligheter att i sin närhet såväl skapa själva, 
som ta del av konst i olika former. Vi producerar och sprider 
kvalitativ konst över hela Sverige, genom konstverk, 
utställningar, böcker, konstnärliga processer och möten.
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Konst för alla är en devis vi bär med 
stolthet. 

Som en rikstäckande folkrörelse 
och medlemsorganisation har vi 
idag potential att nå upp mot 5 miljo-
ner människor. Vår organisation är 
uppbyggd av självständiga distrikt 
och våra medlemmar består ofta av 
andra stora som små folkrörelser, 
allt från studie- och fackförbund, till 
hembygds- och bostadsföreningar. 
Bland medlemmarna finns idag även 
företag, intresseföreningar av olika 
slag och renodlade konstorganisa-
tioner. Konstfrämjandet är politiskt 
obundna och ser sig som en obändig 
kraft i såväl konst- och kulturliv som i 
samhället i stort.
 
Vi har som mål att arbeta folkbildan-
de på platser och med målgrupper dit 
konst och kultur annars sällan når. 
Konstfrämjandet kan på det viset 
vara en värdefull resurs för enskilda, 
för lokala sammanhang och för sam-
hällsutvecklingen.
 
Konstbildning har varit Konstfräm-
jandets huvuduppdrag sedan 1947 
och vi arbetar ständigt för att uppda-
tera våra arbetssätt. Vi tror på kon-
stens roll i utvecklingen mot ett mer 

jämlikt, inkluderande och hållbart 
samhälle. Vår strävan är att fortsatt 
bidra till det arbetet.
   Konstfrämjandet ska vara en 
öppen och tillåtande organisation, 
som står i ständig dialog med både 
medlemmar och med omvärlden.  
Vårt arbetssätt ska vara fram-
åtsyftande. Vi ska vara en pålitlig 
uppdragsgivare som verkar för goda 
arbetsvillkor för konstnärer och 
andra. Vi ska måna vår främjande 
roll och arbeta för att bredda och öka 
människors tillträde till konstupp-
levelser av hög kvalitet. Detta ska 
vi göra dels i och genom egna insat-
ser, dels genom breda samarbeten. 
Konstfrämjandet är en organisation 
som verkar i konstvärlden, men som 
också sträcker sig långt utanför den.
 
Idag utmanar Konstfrämjandet, trots 
knappa resurser, gängse normer och 
arbetar gränsöverskridande lokalt 
och nationellt. Imorgon ska Konst-
främjandets egen potential – men 
också konstens – vara mer välkänd 
och etablerad. Målet är att stärka 
Konstfrämjandets roll som en modern 
kulturaktör, där konstnärlig kvalitet 
och folklighet inte står i motsättning, 
utan tvärtom är en förutsättning för 
varandra. 
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Ordförande

Berit Högman, Socialdemokraterna

Vice ordförande

Monica Fundin Pourshahidi, 

Socialdemokrater för tro och solidaritet

Ledamöter

Thomas Hartman, 

Konstfrämjandet Västerbotten

Håkan Blomberg, 

Konstfrämjandet Bergslagen

Monica Eriksson, 

Bygdegårdarnas Riksförbund

Stig Hellemarck, Konstfrämjandet Skåne

Hanna Kharazmi Holmér, 

Konstfrämjandet Stockholm

Lea Malmivirta, Konstfrämjandet Dalarna

Louise Malmström, ABF Norrköping

Calle Nathanson, Folkets Hus och Parker

Jan Nordvall, Hembygdsförbundet

Suppleanter

Leif Jonsson, 

Konstfrämjandet Västmanland

Mathieu Vrijman, 

Konstfrämjandet Öland Kalmar

Stella Broos, Konstfrämjandet Värmland

Personalrepresentanter

Marita Axelsson, 

Konstfrämjandet Bergslagen

Ulrika Flink, Konstfrämjandet Stockholm

KRO-representanter

Marianne Andersson

Agneta Göthesson, suppleant

Styrelse vald vid årsmötet 22 april 2016

Förtroendevalda revisorer

Anders Saxén

Åke Olsson (suppleant)

Auktoriserade Revisorer

PwC Karlstad

Valberedning

Gunno Sandahl, Folkets Hus och Parker

Christina Hedström, 

Konstfrämjandet Västerbotten

Stefan Löfgren, 

Bygdegårdarnas Riksförbund

Under 2017 har styrelsen sammanträtt 4 ggr, 

och AU 4 ggr.

Under 2016 har styrelsen sammanträtt 5 ggr, 

varav ett konstituerande styrelsemöte efter 

årsmötet, och AU 4 ggr.

Styrelsen har valt att kombinera mötes- 

aktivitet med konstbildning både i Stock-

holm och på andra platser i landet för att 

öka kunskapen och förståelsen kring Konst-

främjandets vida verksamhet och uppdrag.

Styrelseledamöter har deltagit i arbetsgrup-

per för att dra nytta av deras att kompetens 

och intressen.

AU har utöver protokollförda möten haft ett 

antal överläggningar och informella möten, 

och varit en aktiv nära hand till kansliet.
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Medlemmar 2016-2017

På fyra år har medlemsantalet fördubb-

lats vilket stärker våra möjligheter att verka 

konstfrämjande i hela samhället.

Avslutat medlemskap: 

Fastighetsanställdas förbund (2017-02),

Tensta konsthall,  Graffitifrämjandet, Fonus (2017-09)

ABF, Arbetarnas Bildningsförbund
AICA Sweden, Svenska 
Konskritikersamfundet
Arenagruppen
BAC, Baltic Art Center
Bygdegårdarnas Riksförbund
Byggstudio
Cykelfrämjandet
ETC El
Fastighetsanställdas förbund
Fastighetsägarna
Filmform
Folkets Hus och Parker
Folksam
Fonus
Gerlesborgsskolan
Grafikens Hus
Grafikskolan
Grafiska Sällskapet
Graffitifrämjandet
GS, Facket för skogs-, 
trä- och grafisk design
Handels
Hembygdsförbundet
HSB Hyresgästföreningen
Kommunal

Konst-ig
Konst & Teknik
LO, Landsorganisationen i Sverige
LRF, Lantbrukarnas Riksförbund
Marabouparken
MKC, Mångkulturellt centrum
NBV, Nykterhetsrörelsens 
Bildningsverksamhet
Nätverkstan Kultur
Riksbyggen
Riksföreningen Våra Gårdar
SAK, Sveriges Allmänna 
Konstförening
SAP, Socialdemokraterna
SMF, Svenska Musikerförbundet
Socialdemokrater för Tro och 
Solidaritet
Spridd arkitekter
Stiftelsen Filmform
Studiefrämjandet
Sveriges Arkitekter
Sveriges konstföreningar
Tensta konsthall
White arkitekter
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Konstfrämjandet Bergslagen
Konstfrämjandet Dalarna
Konstfrämjandet Gävleborg
Konstfrämjandet Jämtland
Konstfrämjandet Skåne
Konstfrämjandet Stockholm
Konstfrämjandet Sörmland
Konstfrämjande Uppland
Konstfrämjandet Värmland
Konstfrämjandet Västerbotten 
Konstfrämjandet Västmanland
Konstfrämjandet Öland Kalmar

Distrikt

Expedition

Förbundet har sin expedition på Swedenborgsgatan 1 

i Stockholm.

Följande personer har varit tillsvidareanställda

Per Hasselberg, verksamhetsledare

Niklas Östholm, intendent

Caroline Malmström, verksamhetsutvecklare 

organisation & kommunikation

Kim Einarsson, verksamhetsutvecklare väst

Lisa Nyberg, verksamhetsutvecklare syd

Katrin Ingelstedt, verksamhetsutvecklare öst

Sara Edström, verksamhetsutvecklare norr

Mia Andersson, vik. verksamhetsutvecklare organisation 

& kommunikation

Patrik Kretschek, vik. verksamhetsutvecklare öst

Utöver detta flera projektanställda.
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Nya medlemmar

För att Konstfrämjandet ska vara en rörel-

se som når ut över hela landet krävs att vi 

har medlemmar i hela samhället. Medlem-

mar som står för att konsten ska finnas i hela 

samhället är liksom distrikten plattformar 

för konsten i samhället.

Förbund och styrelse diskuterar kontinu-

erligt strategier och skapar möjligheter för 

givande samarbeten mellan förbund och 

medlemmar, men också för att nå nya med-

lemsorganisationer. 

Likabehandlingsplan

Den likabehandlingsplan som togs fram för 

2014-2017 utgick från diskrimineringslagen 

och diskuterades både i styrelse och bland 

anställda. På grund av Konstfrämjandets 

organisationsstruktur har det varit upp till 

varje distrikt att anta, godkänna och imple-

mentera planen. I slutet av 2017 påbörjades 

arbetet med att utvärdera och revidera li-

kabehandlingsplanen med förslaget att för-

stärka ett postkolonialt perspektiv genom 

utbildning, en handlingsplan och en före-

byggande åtgärdsplan. 

Stöd till distrikten

Stöd i distriktens administrativa arbete gavs 

bl a genom vidareutbildning och rådgivning 

kring ekonomi- och personalfrågor av Sam 

C. Förbundet erbjöd även vidareutbildning 

i projektledning och ekonomi.

Organisations- och verksamhetsutveckling

Utveckling av nya distrikt

Vi fortsätter arbetet med att utveckla nya di-

strikt runt om i Sverige genom att utgå ifrån 

folkrörelser och sammanföra dessa med nya 

sociala rörelser och självorganiserade konst-

verksamheter. Under 2016 bildades ett nytt 

distrikt; Konstfrämjandet Jämtland. 2017 

startade Konstfrämjandet Uppland.

Vi följer och utvärderar MU-avtalet i hela 

organisationen

Att lyfta frågor om konstens förutsättning-

ar är centralt i såväl Konstfrämjandets verk-

samhet som i samhällsutvecklingen i stort. 

Organisationen arbetar för att följa MU-avta-

let, och tillsammans med KRO arbetar vi för 

att förbättra konstnärernas villkor.  Konsten 

är avhängig konstnärers villkor, något som 

Konstfrämjandet har arbetat för i över 70 år. 

Sedan 2017 går minst 25% av samarbetspro-

jektens budget till ersättningar för konst-

närers arbete, enligt verksamhetsplanen. 
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Under 2016-2017 har Konstfrämjandet ut-

vecklat  samverkan med våra medlem-

mar, konstvärlden och övriga samhället.  

Det handlar om att synliggöra konstens roll 

i samhället – och hur den kan vidga vårt sätt 

att se på världen. Men det handlar också våra 

medlemmars, folkrörelsernas, betydelse för 

samhällsutvecklingen och konsten.

Målet är att genom effektiva och metodiska 

kommunikationsinsatser ge en enhetlig bild 

av verksamheten som tydliggör Konstfräm-

jandets arbete och möjligheter i Sverige idag. 

Arbetet utvärderas löpande.

Under 2016-2017 har vi fortsatt att förnya och 

utveckla hemsidan. Målet är att hemsidan är 

lätthanterlig och fungerar som ett bra sätt 

för samverkan mellan distrikt och förbund.  

Vi har också skapat särskilda projekt som äger 

rum här, bland annat bjuder vi in skribenter 

och konstkritiker att reflektera över konst-

bildning för att skapa en aktuell, intressant 

och fördjupande hemsida. 2017 lades extra 

resurser på kommunikationen för att bäst 

kunna förmedla jubileet.

Kommunikation

Nyhetsbrev skickas ut regelbundet

Under året inför vi regelbundna nyhetsbrev 

för att ytterligare synliggöra och skapa in-

tresse för vår verksamhet. 15 st nyhetsbrev 

skickades ut under 2016. 22 st nyhetsbrev 

skickades ut 2017.

Distrikten ges vidareutbildning och stöd i 

kommunikationsarbetet

För att tydliggöra kommunikationen av 

Konstfrämjandet som organisation har för-

bundet erbjudit distrikten vidareutbildning 

och stöd i kommunikationsarbetet. Detta 

sker bl a genom stöd kring den grafiska pro-

filen, hemsidan och de nyhetsbrev som tagits 

fram och som kan användas för kommuni-

kation mellan distrikten och deras publik. 

Skyltsystem

I juli 2016 invigdes Konstfrämjandets nya 

infoskylt i fönstret, som tagits fram av 

Byggstudio. Byggstudio har designat ett 

skyltsystem som hänger i fönstret på Konst-

främjandets kansli som en mobil, baserad 

på Konstfrämjandets logotyp och visuella 

identitet.



12Folkrörelsernas Konstfrämjande

Att lyfta frågor om konstens förutsättningar är centralt i såväl Konstfräm-

jandets verksamhet som i samhällsutvecklingen i stort. S edan 1997 dispo-

nerar förbundet också ett särskilt statligt bidrag från Kulturrådet för att 

göra det möjligt att ge alla konstnärer som medverkat i Konstfrämjandets 

utställningsverksamhet ersättning. 

Från Kulturrådets sida är det grundläggande syftet att:

bidra till att bild- och formkonstnärer får rimlig ersättning vid

utställningar

höja kvaliteten på utställningsverksamheten

ge utställningsarrangörerna ekonomisk möjlighet att också ställa 

ut sådant som inte nödvändigtvis har kommersiell potential och 

därmed bredda utbudet.

Folkrörelserna Konstfrämjande har själva skjutit till 46 000 kr till den  

ursprungliga potten om 750 000 kr (2016). 70 000 kr har avsatts till 

 förbundets administration.

Ersättningar till konstnärer

fördelades 2016 till

kvinnor

män

kvinnor

män

fördelades 2017 till
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Konstfrämjandet firade 70 års-jubiléet 

högt och brett med ett kalas på Sweden-

borgsgatan i Stockholm med aktivite-

ter från landets olika distrikt och projekt.  

Här kunde besökarna ta del av nyutkomna 

böcker och performance, ta del av de nyut-

komna böckerna Konstfrämjandet 70 år, 

Folksamhuset och Glas är massa i rörelse.  

De kunde måla fanor och se filmer om och 

Konstfrämjandets jubileumsfirande
2 september, Swedenborgsgatan 1 

av Konstfrämjandets olika projekt, slå sig ner 

på ett snötäcke och lyssna – eller kliva upp – 

på den öppna scenen. 

Jubileumsfesten var mycket lyckad och tack 

vare att kalaset var förlagd till gatan (för 

sommaren avstängd för biltrafik) besöktes 

vi under dagen av hundratals gäster som ny-

fiket bekantade sig med Konstfrämjandet.

Foto: Jonas Esteban Isfält
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Konstfrämjandet tog över arrangemanget av 

Samtidskonstdagarna från Riksutställning-

ar, som lade ner sin verksamhet under våren 

2017. I samarbete med Kalmar konstmu-

seum och Konstfrämjandet Öland-Kalmar 

kom Samtidskonstdagarna för första gången 

att ha tema landsbygd. Det var uppskatta-

de dagar. Inte minst upplägget med att den 

intensiva dagen på Kalmar slott byttes mot 

en solig busstur och utomhusaktiviteter 

med flera stopp på Öland. Första dagen up-

pehöll sig bland annat kring olika former av 

recidencies. Parallellt med urbaniseringen 

rör sig unga konstnärer i motsatt riktning. 

Landsbygden erbjuder bland annat en möj-

lighet att gå “under radarn” för att göra konst, 

bortom den instrumentalisering som är så 

Samtidskonstdagarna 2017
5-6 oktober, Kalmar och Öland

påtaglig i dag. På Öland möttes det lokala, det 

nationella, och internationella. Internatio-

nella nätverk är centralt för konstkollektivet 

Kultivator. Y gallery i Belarus är en del av 

detta. I Belarus ses landsbygden delvis som 

en frizon där kritik och konstruktiva aktio-

ner för att bygga nytt kan ”hållas” bortom 

statens blickar. Betraktat i ljuset av detta är 

det spännande att reflektera kring poten-

tialen i den svenska landsbygden; konsten, 

främjandet och folkbildningen som demo-

kratibyggare, och landsbygden som platsen 

där utrymmet finns. Den här dagen berör-

de vi också den samtida konstens relation 

till kulturarvet och frånvaron – men möj-

liga närvaron – av konstkritiken utanför de 

större städerna.
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Foto: workshop med Anna Lindwall, konstnär och Sara Hemmingsson, konstvetare.


