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1 Inledning 

Haninge kulturhus är en central mötesplats i kärnan av Haninges 
framväxande stad. Kulturhuset spelar en viktig roll i den regionala 
stadskärnan och lyfts fram som en central institution såväl i Haninge 
stads stadsutvecklingsplan1 som i översiktsplanen2.  

Kommunfullmäktige gav kultur- och fritidsnämnden i Mål och budget 
2018–2019 i uppdrag att utreda en utbyggnad av Haninge kulturhus samt 
att ta fram ett lokalprogram. Uppdraget har därefter överförts till kultur- 
och demokratinämnden som ersatte kultur- och fritidsnämnden i januari 
2019. 

Denna utredning består av två delar: 

 Kunskapsunderlag för utbyggnad av Haninge kulturhus – detta 
dokument. 

 Beslutsunderlag: Inriktning för Haninge kulturhus inför 
framtagande av lokalprogram.  

I uppdraget framhåller kommunfullmäktige att kulturhus och bibliotek 
ska ha en verksamhet i samklang med invånarnas behov och ständigt 
arbeta för att locka fler besökare. Kulturhuset fungerar som attraktiv 
mötesplats mellan människor, och denna funktion ska öka.  

För att ta fram ett förslag till hur Haninge kulturhus kan byggas ut så att 
det möter framtidens behov enligt uppdraget behöver vi kunskap om hur 
verksamheterna fungerar idag och vad som är önskvärt i framtiden. 

1.1 Disposition  

Vi inleder detta kunskapsunderlag med en nulägesbeskrivning som 
beskriver Haninge kulturhus verksamheter, lokaler och funktioner idag, 
samt eventuella brister. Därefter redogör vi för de synpunkter invånare, 
kulturliv och medarbetare har på verksamheten. Avslutningsvis redovisar 
vi intryck från de studieresor som vi har gjort inom ramen för uppdraget.  

1.2 Så har vi genomfört arbetet  

Processen har präglats av hög transparens och många har fått komma till 
tals i enlighet med kommunens principer för medborgardialog, som är en 
grund för medborgarnas ökade inflytande över kommunens verksamhet. 

                                                 

1 Stadsutvecklingsplan för Haninge stad – fördjupning av översiktsplanen. Beslutad av 
kommunfullmäktige 16 april 2018. 

2 Översiktsplan 2030 – med utblick mot 2050. Antagen av kommunfullmäktige 7 
november 2016. 
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Vi har använt flera olika tillvägagångssätt och kulturhuset och dess 
verksamheter har belysts och inventerats i olika forum.  

Vi har genomfört intervjuer, enkäter och workshoppar med Haningebor, 
civilsamhälle, kulturarbetare och medarbetare – dels för att få en bred 
och nyanserad bild över nuläget, dels för att synliggöra önskemål om 
kulturhusets framtida verksamheter och innehåll. Vi har också inhämtat 
kunskap utifrån regionala och nationella undersökningar samt genomfört 
studiebesök på liknande verksamheter. 
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2 Sammanfattning 

Haninge kulturhus spelar en viktig roll i det växande Haninge. För att 
kulturhuset ska möta framtidens behov har kommunfullmäktige gett 
kultur- och demokratinämnden i uppdrag att utreda en utbyggnad av 
Haninge kulturhus.  

Detta dokument är kunskapsunderlaget till utredningen. Det består av en 
nulägesbeskrivning, synpunkter från invånare, kulturliv och medarbetare 
samt en redovisning av intryck från studieresor som gjorts inom ramen 
för utvecklingsprojektet.  

För att fånga in synpunkter och önskemål kring kulturhusets 
verksamheter har vi genomfört telefonintervjuer och en webbenkät med 
medborgare, samt drop-in-möten där medborgare träffat kulturhusets 
och bibliotekets chefer och medarbetare. Vi har också genomfört 
dialoger med kulturlivet samt med barn, unga och personer med 
särskilda behov. Dessutom har vi genomfört en medarbetarenkät och 
medarbetarworkshop. 

Sammanfattningsvis kan vi se att de allra flesta som besöker kulturhuset 
är nöjda. De mest uppskattade och besökta delarna är biblioteket samt 
konsert- och musikutbudet. Vi kan också se att kulturhuset 
genomgående har behov av utökade och mer ändamålsenliga lokaler. 
Dessutom behöver kulturhusets utbud utvecklas och kommuniceras 
tydligare.  

Många efterfrågar ett mer varierat utbud och nämner framförallt konsert- 
och musikprogram samt föreläsningar och samtal. 

Medborgarundersökningarna visar att kulturhuset i hög grad attraherar 
äldre besökare. Verksamheten för barn och särskilt ungdomar måste 
utökas för att skapa tillväxt.  

Biblioteket är generellt välbesökt, men behöver mer utrymme för 
aktiviteter, framförallt för barn och unga. Här finns även behov av fler 
studieplatser, mysiga läsplatser för barn och utrymme för ungdomar.  

Det finns en stor efterfrågan på olika skapande verksamheter men även 
ytor där såväl proffs som amatörer kan visa upp sin konst. Teaterns 
lokaler behöver utvecklas och scenkonstrummet behöver tillgängliggöras 
och utökas.  

Många önskar också ett bättre kafé- och restaurangutbud med mer 
generösa öppettider. Dessutom finns det behov av att tydliggöra de olika 
verksamheterna i foajén och hur man hittar till dem. Flera av de 
tillfrågade grupperna efterfrågar fler samarbeten med olika aktörer inom 
kommunen.  
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De behov som medarbetarna lyfter fram stämmer överens med 
Haningebornas. Därutöver uttrycker de också behovet av en gemensam 
framtidsbild och ledning för huset som bygger på samverkan mellan 
verksamheterna. 

Inom ramen för utvecklingsprojektet har styrgruppen gjort ett antal 
studiebesök på olika kulturhus och bibliotek. De verksamheter som gjort 
störst intryck är de som har en gemensam idé och uttalade mål för 
verksamheten. Andra framgångsfaktorer är kontinuerlig 
verksamhetsutveckling, god kännedom om besökarna och god 
samverkan med övriga aktörer i samhället.  
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3 Nulägesbeskrivning av Haninge 
kulturhus 

Haninge kulturhus med sina drygt 3 500 kvadratmeter öppnade dörrarna 
i slutet av 2002. Sedan starten har kulturhuset bestått av tre huvudsakliga 
publika verksamheter: biblioteket, konsthallen och teatern med rum för 
scenkonst och olika typer av möten. Idag sker drygt 300 000 besök 
årligen till kulturhuset. Utöver ytor för huvudverksamheterna har huset 
en öppen foajé med kaféverksamhet och en mindre scen. I huset finns 
även kontor – i landskap och enskilda rum – för det trettiotalet anställda 
på kultur- och fritidsförvaltningen som arbetar i huset.  

Kulturhusets öppettider är för närvarande måndag till torsdag kl. 9–19, 
fredag kl. 9–18, lördag kl. 11–16 och söndag kl. 12–16. Vid evenemang 
och externa möten utöver öppettiderna är kulturhusets foajé öppen och 
minst en vaktmästare är i tjänst. Vid högtider och under sommaren är 
öppettiderna begränsade men ambitionen är att hålla öppet så mycket 
som möjligt. 

Husets exteriör präglas av en vitputsad fasad och stora glaspartier mot 
Poseidons torg. Husets baksida består av en glasfasad som följer 
skiftningarna i skogsdungen utanför och ger intrycket av att naturen 
sträcker sig in i bibliotekshallen. Entrén från Poseidons torg ansluter till 
foajén med teatern på vänster sida och konsthallen, konstverkstaden och 
kaféet till höger. Bibliotekshallen ligger rakt in från entrén på andra sidan 
foajén.3 

Här presenterar vi en kortare sammanfattning av det pågående 
utvecklingsarbetet i kulturhuset, med syftet att ge en bakgrund till 
diskussionen kring kulturhusets framtida verksamhetsidé och behov för 
den planerade utbyggnaden. Därefter följer en översiktlig 
nulägesbeskrivning av de verksamheter och funktioner som finns i huset 
idag.  

Pågående utvecklingsarbete – Levande kulturhus 

Kulturhusets verksamheter driver utvecklingsarbetet Levande kulturhus 
som inleddes 2016. Arbetet innebär att verksamheterna arbetar efter tre 
ledord: angeläget, interkulturellt och delaktighet. Ledorden har 
processats fram genom workshoppar med medarbetare. 

Utvecklingsarbetet strävar mot tre huvudsakliga mål. De två första är 
kvalitativa och innebär att kulturhuset ska vara en etablerad plats för 
”kunskap, samtal, konst och upplevelser i den nya stadskärnan” och att 

                                                 

3 Läs mer om husets arkitektur i Haninge kulturhus: Arkitekturen och konsten, Haninge 
kommun (2004). 
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de som arbetar i kulturhuset ”upplever att de har möjlighet att bidra till 
Levande kulturhus”. Det tredje målet innebär att antalet besök till 
kulturhuset ska öka. 

Inledningsvis har arbetet inneburit ett fokus på att utöka antalet 
arrangemang i kulturhuset, både över dagar i veckan och över tid på 
dygnet. Idag upplever verksamheterna att det har blivit ett ökat utbud av 
olika arrangemang och aktiviteter i kulturhuset, framför allt kring något 
större evenemang som Funkisfestivalen, Haningedagen och 
Fritidsmässan. Därför blir fokus i det fortsatta utvecklingsarbetet att öka 
antalet besök och att identifiera vilka målgrupper kulturhusets 
verksamheter når ut till och vilka de inte når ut till. 

Målgrupper 

Kulturhusets målgrupper är kortfattat alla Haningebor, men huset är 
även en kulturell mötesplats för hela Södertörn. Verksamheterna ska 
främja en miljö där alla finns representerade i utbudet och känner sig 
trygga, välkomna och inkluderade.  

Alla offentliga verksamheter ska följa diskrimineringslagen och dess sju 
diskrimineringsgrunder – kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning samt ålder – och ska utifrån den främja lika rättigheter 
och möjligheter och motverka diskriminering.  

3.1 Bibliotek 

Biblioteksverksamheten är lagstyrd och ett grundläggande uppdrag är att 
verka för ett demokratiskt samhälle. En tongivande del är att verka 
läsfrämjande.4 I uppdraget ingår därför både att tillgodose 
Haningebornas behov och att väcka behov invånarna kanske inte visste 
att de hade.  

Verksamheten kan delas in i tre huvudsakliga kategorier: inre 
verksamhet, yttre verksamhet och programverksamhet. De olika 
kategorierna kräver olika typer av funktioner och ytor i infrastrukturen. 
Den inre verksamheten omfattar allt som sker bortom besökarna men 
som krävs för att den publika verksamheten ska fungera – exempelvis 
katalogisering och uppackning av böcker och andra medier. Den yttre 
verksamheten är det som sker i bokhallen – exempelvis att ge lästips och 
verka läsfrämjande. Biblioteket har fokuserat det läsfrämjande arbetet än 

                                                 

4 I bibliotekslagen §2 formuleras bibliotekens uppdrag på följande sätt: ”Biblioteken i 
det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det 
allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.” 
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mer mot riktigt små barn och deras föräldrar, bland annat i samverkan 
med BVC, men en stor del av verksamheten riktar sig också mot 
skolorna i upptagningsområdet. Biblioteket erbjuder 
biblioteksintroduktion till skolelever samt berättarveckor och bokprat till 
klasser i utvalda årskurser.  

Bibliotekets samling innefattar cirka 120 000–130 000 medier. 
Sammanlagt arbetar ett tjugotal personer inom biblioteket fördelat på 
fyra områden: vuxna, barn och unga, uppsökande verksamhet samt 
reception och lånedisk. 

Programverksamhet i biblioteket 

Programverksamheten utgörs av aktiviteter och program. Aktiviteterna 
är återkommande och består bland annat av språkkafé, läxhjälp i 
samarbete med Röda korset, juridisk rådgivning i samarbete med 
Advokatsamfundet, cirkelgrupper, sagostunder, småbarnsbio, 
babyverksamhet med mera. Programmet består av enskilda evenemang 
som exempelvis olika typer av föreläsningar. Dessa evenemang har som 
regel ett tydligt syfte att fånga upp aktuella händelser i eller utanför 
Haninge. 

I dagsläget är det ofta trångt om utrymme för såväl regelbundna 
aktiviteter som enskilda program. Det innebär ett ständigt pusslande med 
scheman, ytor och lokaler. Detta faktum begränsar bibliotekets 
möjligheter att utöka utbudet för besökarna. 

Det bör också finnas möjlighet att programlägga aktiviteter i biblioteket 
utanför bibliotekets ordinarie öppettider, till exempel när det gäller 
Onsdaxklubben för vuxna med funktionsnedsättning som äger rum i 
kulturhuset på onsdagar efter bibliotekets stängningstid. En begränsad 
del av biblioteket skulle därför kunna ha vissa arrangemang i kulturhusets 
övriga lokaler.  

Vidare finns en förväntan om att biblioteken framöver ska ha ett ökat 
ansvar för att överbrygga den digitala klyftan i samhället. Redan idag 
erbjuder biblioteket IT-handledning, men behoven är stora och kommer 
inte att minska inom en överskådlig framtid. Det finns idag ingen lämplig 
lokal anpassad att bedriva IT-undervisning i. Utrustning får lånas ihop 
och hämtas från olika rum och förråd, och det finns ingen möjlighet att 
lämna kvar och låsa in den till nästa undervisningstillfälle. 

Bibliotekets ytor och funktioner 

Bibliotekets lokaler består av en yta på totalt 1 300 kvadratmeter där 
bokhallen utgör en majoritet. Bokhallen rymmer flera sektioner. I dess 
norra del ligger vuxenavdelningen med fack- och skönlitteratur, som står 
för den största delen. I andra änden av bokhallen finns barn- och 
ungdomsavdelningen med ett sagohus för de minsta och en 
ungdomsavdelning med bland annat soffa. I mitten av bokhallen finns 
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två tidskriftsskepp samt bord och stolar. Några trappsteg upp finns en 
triangelformad yta med fåtöljer och hyllor med fokus på livsstilsmagasin. 
Längs med en stor del av glasfasaden finns studieplatser. I anslutning till 
bokhallen finns ett magasin som är öppet för allmänheten. En trappa 
upp på ett loft med utsikt över bokhallen finns ytterligare studieplatser, 
fem studierum och en släktforskningsavdelning.  

Periodvis är studieplatserna fullsatta och många studenter önskar fler 
platser och bokningsbara grupprum. När det är mycket folk i biblioteket 
blir ljudnivån störande för dem som inte lyckats få ett eget grupprum. 
Ett önskemål är därför att en del av ytan för studieplatser på övre plan 
byggs in i en tyst läsesal. 

Många studerande tillbringar långa dagar i biblioteket och det finns 
efterfrågan på studieplatser som tillåter matförtäring och/eller ligger i 
anslutning till kaféet. 

Centralt i biblioteket finns en reception och lånedisk som i praktiken 
fungerar som reception för hela kulturhuset, även om något sådant 
formellt uppdrag inte finns. 

Utöver bibliotekshallen ansvarar biblioteket för tidskriftsdelen med tre 
publika datorer för drop-in-användande samt tre bokningsbara datorer 
inne i biblioteket. De tre drop-in-datorerna finns i dagsläget i foajén, 
vilket inte är en optimal placering eftersom besökare sitter sida vid sida 
för att skriva ut kontoutdrag och annan personlig information medan 
människor rör sig bakom deras ryggar.  

Biblioteket använder scenen i foajén och kulturrummen för 
programverksamhet som filmvisningar, författarbesök och andra 
föreläsningar. 

En del av det indirekta läsfrämjande arbetet utgörs av exponering av 
medier, men bibliotekets stora fönsterpartier innebär att det finns få 
väggar som kan användas för exponering och utställningar. I dagsläget 
finns också begränsad golvyta tillgänglig för detta ändamål. 

Barnavdelningen 

Barnavdelningen ska rymma besökare i många åldrar, från de allra minsta 
till deras mor- och farföräldrar. På barnavdelningen tas också ofta 
besökande grupper emot. I dagsläget upptas en stor del av golvytan av 
sagohuset, som är visuellt tilltalande men tyvärr inte funktionellt. Det är 
avsett för småbarnsprogram och klassbesök samt som ett mysigt kryp-in 
för läsning när där inte pågår program. Dessvärre är det varken 
tillräckligt stort för skolklasser eller de välbesökta rim- och 
ramsstunderna för bebisar. På grund av den nuvarande utformningen 
kan sagohuset inte används till mer än en liten del av bibliotekets 
programverksamhet för barn.  
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På helgerna är det främst barn i sällskap med sina föräldrar som besöker 
barnavdelningen. På vardagar är kärnbesökarna barn i den så kallade 
slukaråldern, 10–13 år. I den här åldern är många tillräckligt stora för att 
gå till biblioteket på egen hand och de kommer hit på fritiden för att låna 
böcker och/eller använda datorerna. I dagsläget saknas mysiga läsplatser 
för denna åldersgrupp. 

Istället för dagens sagohus önskas ett nytt och större rum avsett för 
bibliotekets programverksamhet riktad mot barn och unga utanför 
biblioteksrummet. Detta skulle innebära många fördelar. Dels att de 
lokaler som idag bokas för barnverksamhet skulle kunna användas för 
andra aktiviteter, dels att det skulle frigöra golvyta i biblioteket som kan 
användas till läsplatser för vuxna med barn och till mysiga läsplatser för 
10–13-åringar. Den frigjorda golvytan skulle också kunna ge plats för 
mer exponering av medier samt till en extra infopunkt för 
barnbibliotekarierna att använda vid exempelvis klassbesök. 

Besökare 

Till biblioteket görs mellan 750 och 1 000 besök per dag, vilket innebär 
strax under 300 000 besök under ett år.  

3.2 Konstverksamhet 

Haninge konsthall är inriktad på svensk och internationell samtidskonst 
och har fem utställningar per år, varav en utgörs av Haningesalongen 
med konstnärer boende i Haninge. Planering av utställningar sker 
ungefär med ett års framförhållning och omhängningsperioderna är i 
regel på två veckor. En viktig del av konsthallens verksamhet utöver att 
ställa ut konst är att arbeta i dialog med Haningebor och besökare genom 
olika former av programverksamhet. Det kan handla om konstvisningar, 
vernissager, workshoppar, föredrag med mera.  

Den konstpedagogiska verksamheten sker dels i samarbete med skolor, 
dels genom olika aktiviteter för barn och unga på fritiden. Aktiviteter i 
konstverkstaden utgår ofta från aktuella utställningar i konsthallen. 
Konstverkstaden har även aktiviteter med olika teman varje lördag och 
utökade aktiviteter under skollov. Den växande verksamheten och det 
ökade behovet av eget skapande under åren har gjort utrymmet 
välanvänt och verkstaden för liten till ytan.  

I konstverkstaden pågår också Haninge kulturskolas upphandlade 
verksamhet med inriktning på bild och form samt animation. Det finns 
särskild personal för denna verksamhet som pågår regelbundet på 
schemalagda tider under terminerna. 

Övrig personal består av en konstintendent och en konstpedagog samt 
timanställda konstpedagoger på helgerna. Därutöver finns en tjänst för 
den offentliga konsten som innebär beställning av konstnärlig gestaltning 



 

12 

 

i kommunens yttre och inre miljöer samt inköp av konstverk för 
placering i kommunens lokaler. Arbetet med den offentliga konsten sker 
i nära samverkan med konsthallens verksamhet. Samverkan sker 
exempelvis genom att en av de årliga utställningarna som regel är med en 
konstnär aktuell med ett större gestaltningsuppdrag i kommunen. Det 
kan också ske genom konstprojekt som äger rum i konsthallen och i det 
offentliga rummet. 

Konstverksamhetens ytor och funktioner 

Till konstverksamheten hör konsthallen, konstverkstaden, konstarkivet 
och väggytan 20 kvadratmeter konst i kulturhusets foajé.  

Konsthallen består av ett kvadratiskt rum på 69 kvadratmeter med en 
takhöjd på åtta meter. På grund av säkerhetskrav kan konsthallen ta emot 
högst 50 besökare samtidigt. I anslutning till konsthallen ligger 
konstverkstaden där den pedagogiska verksamheten har sin bas. 
Verkstaden kan ta emot 20 besökare. Här finns tillgång till basmaterial 
för att skapa konst samt ett antal Ipads för digitala workshoppar.  

Konsthallens största utmaning är att den är obemannad. Här visas 
emellanåt konstverk av höga ekonomiska värden och ofta även av högt 
affektionsvärde – ett verk kan vara oersättligt. Med större insyn, 
transparens och någon form av bemanning skulle rummet fungera bra.  

Såväl konsthallen som konstverkstaden kan uppfattas som slutna och 
vara svåra att hitta för våra besökare trots att de ligger i anslutning till 
foajén. Rummen behöver uppfattas mer tillgängliga och synliggöras 
bättre mot besökare. 

Förutom konsthallen finns 20 kvadratmeter konst – en väggyta i 
kulturhusets foajé där privatpersoner, föreningar och förskolor kan visa 
konst.  

I kulturhuset finns även ett brandsäkert arkiv och magasin för den konst 
som inte visas i någon av kommunens lokaler. Detta växande 
konstbestånd kräver mer ändamålsenligt utrymme än det har idag. 
Konstverk som inte får plats att hänga på avsedda nätramar står på 
golvet, vilket inte är bra för målade dukar. Situationen innebär också att 
det blir svårstädat. I konstarkivet packas även konst när den ska lånas ut 
och återlämnas. Konsten är såväl ömtålig som skrymmande och därför 
behövs ytor för att hantera den på rätt sätt. Dessutom finns silverfiskar i 
arkivet. Detta är en indikation på att rummet är fuktigt vilket inte är bra 
för konstverken.  

För att göra konsten tillgänglig för fler, skapa interaktiva möten mellan 
konst och besökare samt fungera som förberedelserum skulle 
konstverksamheten behöva mer yta än idag. Förslagsvis skulle ett 
projektrum kunna användas som ett temporärt visningsrum för 
nyinköpta verk som kommunen lånar ut till kommunala arbetsplatser. 
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Under tillkomstfasen av konstnärliga gestaltningar, utställningar och 
inför konstpedagogiska program skulle rummet kunna användas för 
förberedelser och som temporärt förråd. Generellt behövs smarta 
förvaringslösningar som skulle effektivisera arbetet. 

En yta för beredning skulle också behövas, till exempel ett enklare 
snickeri för konstruktioner till utställningar så som podier. Idag används 
garageutrymmet vilket inte är en godtagbar arbetsmiljö.  

Besökare 

Konsthallen har cirka 20 000 besök per år och konstverkstaden cirka  
1 000–2 000. På helger och en dag i veckan har konstverkstaden en 
etablerad drop-in-verksamhet som växer stadigt i popularitet.  

3.3 Kulturrum och foajéscen  

Kulturhusets uppdrag är att erbjuda ett varierat kulturutbud för 
kommunens invånare och besökare. Kulturrummen och foajéscenen 
används för olika typer av kulturella arrangemang som kulturhuset 
utvecklar och programlägger, ofta i samverkan med andra aktörer inom 
föreningslivet eller det professionella kulturlivet. I kulturrummen, där 
teatern ingår, arrangeras scenkonst och program av olika slag, såväl inom 
ramen för skoltiden som för fritiden – bland annat teater- och 
dansföreställningar, konserter, barnteater, funkisdisco med mera. På 
foajéscenen, som är en mindre scen i anslutning till kaféet, arrangeras 
lunchprogram och mindre programformat. Vernissager, invigningar och 
stipendieutdelningar sker också från denna scen.  

Det är i huvudsak de två kultursamordnarna vid kultur- och 
fritidsförvaltningen som programlägger och samordnar de olika 
aktörerna som kommunen samverkar med och de arrangemang som äger 
rum på scenerna. Några samarbeten är återkommande, som med 
Riksteaterföreningen i Haninge, men förvaltningen har inga löpande 
avtal med dessa. I dessa fall köper föreningen in föreställningar och säljer 
biljetter medan kulturhuset bidrar med teknisk personal, utrustning och 
marknadsföring. 

Kultursamordnarna arbetar med att boka in enskilda föreställningar, 
exempelvis inom konceptet Kultur mitt i veckan som erbjuder scenkonst 
för förskolor och allmänheten cirka en gång i månaden. De bokar också 
ett flertal föreställningar koncentrerat till en viss vecka för skolklasser, 
cirka två gånger per termin. Olika former av lägerverksamhet under lov 
arrangeras också, till exempel film- eller dansläger. Det har även 
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förekommit en form av residensverksamhet5 där det funnits ett längre 
samarbete med exempelvis en dansgrupp. Grunden till detta har varit 
ekonomiskt stöd för residens som kulturskaparna fått från andra 
finansiärer, kulturhuset har inget eget residensprogram. 

För närvarande pågår samarbete med Stallet och Re:Orient – båda scener 
för folk- och världsmusik – samt Riksteatern och Haninge 
Riksteaterförening. För att ta emot produktioner från Riksteatern 
behöver scenutrymmena förbättras. Med bättre lokalförutsättningar kan 
kulturhuset knyta nya allianser och partnerskap och på så sätt skapa ett 
attraktivt scenkonstutbud som efterfrågas av Haningeborna. 

Verksamheterna i kulturhuset samarbetar ibland kring olika teman i 
samband med aktuella händelser eller skollov.  

Externa och interna möten  

Kommunens förvaltningar, föreningar och privata aktörer kan hyra 
kulturrummen för konferenser och möten med upp till 270 deltagare. 

Kulturhuset erbjuder inte någon konferensuthyrning i traditionell 
mening, men det ska vara möjligt att hyra kulturrummen, antingen som 
helhet eller uppdelade.   

Kulturrummens och foajéscenens ytor och funktioner 

Kulturrummen består av yta som kan delas in i olika storlekar med hjälp 
av två vikväggar. När hela rummet är öppet kan lokalen ta emot 270 
besökare. Den norra delen av lokalen, auditoriet, består av 110 platser 
varav 98 i läktarsittning. De övriga delarna av lokalerna kan möbleras i 
exempelvis biosittning eller kring småbord efter behov. I kulturrummen 
behöver vi säkerställa att föreställningar och program blir tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättningar av olika slag, till exempel med plats 
för rullstolar och rollatorer. 

Kulturrummens flexibilitet gör att de fungerar både som scenkonstlokal 
och mötesrum. Detta innebär att de ofta möbleras om, scenografier 
byggs och teknik som ljud och ljus installeras för de olika programmens 
behov. Att ställa om mellan till exempel teaterföreställning till externt 
möte tar lång tid och vaktmästare lägger en stor del av sin arbetstid på att 
möblera om. Det uppstår även störningar med läckande ljud och ibland 
även ljus mellan föreställningar och möten vilket sänker kvaliteten på 
både programutbud och möten. 

                                                 

5 Residens är en plats där konstnärer får möjlighet att utforska och utveckla sitt 
konstnärskap men även färdigställa hela produktioner. 

 



 

15 

 

På foajéscenen kan publiken vara såväl stående som sittande vid 
kaféborden och stolar som tas fram särskilt för tillfället. När det är fullt 
framför foajéscenen innebär det cirka 100 sittande personer i publiken.  

I anslutning till kulturrummen finns ytterligare ett mötesrum, KBlå, för 
upp till 30 personer som kan bokas för interna möten och publika 
aktiviteter. 

Idag saknas tillräckligt med logeutrymme som har wc och dusch. Logen 
är felplacerad utifrån hur artister gör entré på scenen vilket bör rättas till. 
Utrymmena behöver ses över avseende lastintag, förråd, förutsättningar 
för ljus och ljud samt nödutgång. 

Publik och mötesdeltagare 

Under 2019 arrangerade kulturhuset 117 programpunkter – allt från 
större arrangemang där husets alla verksamheter involverades till mindre 
aktiviteter i till exempel konstverkstaden och på bibliotekets 
barnavdelning. Mest intensivt är det vanligen under mars, april och en bit 
in i maj samt under hela hösten, från september till december. 

3.4 Kafé och foajé 

Kaféet och foajén är det första som möter besökare till huset. Här 
serveras kaffe och fikabröd samt enklare lunchrätter. Kaféet drivs på 
entreprenad av det sociala företaget Bönorna, och har öppet vardagar kl. 
10–16. Dessa begränsade öppettider som inte följer kulturhusets är 
ogynnsamma för kulturhusets verksamhet. Eftersom kaféet är det första 
som möter besökarna blir intrycket att huset är slutet när kaféet har 
stängt, vilket gör det svårt att nå ambitionen att skapa ett levande hus. 
Entreprenören har rättigheter att ha längre öppettider men har valt att 
stänga kl 16.  

Kaféets ytor och funktioner 

Köket i kaféet har en standard som tillåter servering men inte tillagning 
av mat. Nuvarande entreprenör Bönorna har dock ett kök på en annan 
plats i Haninge centrum varifrån de kan få mat levererad till kulturhuset. 
Kaféets kök har under åren genomgått ombyggnader vilket delvis har 
förbättrat standarden. Kaféet har ett fyrtiotal sittplatser och kan 
möbleras om i samband med arrangemang i foajén. Det finns också plats 
för att äta egen matsäck, vilket ska finnas även fortsättningsvis i 
anslutning till kafét eller i dess närhet. Kaféet saknar idag pausrum för 
personalen.   

Foajéns ytor och funktioner  

Foajén är en form av landningsplats för besökare till kulturhuset och ska 
vara en självklar plats som leder besökarna vidare till de olika 
verksamheterna. Här finns förutom kaféet även publika datorer och plats 
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för tidningsläsning samt en scen. Längre in finns toaletter för husets 
besökare. Digitala informationstavlor är placerade intill kaféet med 
information om vad som händer i huset.  

För den som aldrig besökt huset tidigare leder stegen rakt in i biblioteket, 
och detta förstärks av blindmarkeringar i golvet. Det innebär att 
bibliotekets lånedisk kommit att fungera som en slags reception för hela 
huset.  

Under åren som huset har varit i bruk har det framkommit att besökarna 
behöver kunna möta även de övriga verksamheterna direkt i foajén. Ytan 
i entrén och foajén behöver aktiveras exempelvis genom en reception 
eller mötespunkt. Idag är det fokus på biblioteket i foajén, men besökare 
ska också få en uppfattning om övriga verksamheter i högre grad. 

Överlag behöver vi ta ett tydligt grepp om foajén och ta bort döda ytor, 
bland annat under trappan. Dessutom behöver toaletterna en mindre 
undanskymd plats eftersom den placering de har idag är obevakad och 
kan upplevas som otrygg.  

I foajén finns också en hiss och trappa till det övre planet. Det övre 
planet fungerar som en kommunikationsyta idag och skulle kunna nyttjas 
bättre som en del av kulturhuset. Det är önskvärt att dra nytta av den 
potential som takhöjden innebär, och även att koppla ihop de två 
våningsplanen tydligare. Att utnyttja takhöjden som en utsiktspunkt i 
form av möteslokaler eller liknande vore en klar fördel.   

3.5 Gestaltning och utemiljö 

Haninge kulturhus är placerat mellan den gröna kulturhusparken och det 
hårdgjorda Poseidons torg. Mot torget har huset en återhållsam glasad 
och putsad fasad. Den stora uppglasade foajén fungerar som en piazza 
och förlängning av torget. Ett tydligt stråk från husets huvudentré leder 
besökare genom foajén och kaféet in i det generösa biblioteket som har 
trädliknande pelare och utsikt över kulturhusparken. 

Fasaden mot skogen och parken är veckad och följer naturens topografi. 
Fasaden är uteslutande i glas och trä vilket gör bibliotekshallen till en del 
av den omgivande naturen. På kvällen lyser huset som en lykta med sin 
närvaro och aktivitet. 

Den rektangulära byggnaden består av flera huskroppar som grupperar 
sig kring de mest publika delarna – foajén och kaféet. Konsthallen, 
konstverkstaden och kulturrummen/scenen döljs bakom vitputsade 
fasader.  

Vid en ombyggnad ska det befintliga huset visas respekt. En tillbyggnad 
ska vara ett tillägg som relaterar till det befintliga men samtidigt kan ha 
ett eget uttryck – ett annat material, en annan form eller riktning på 
tillbyggnaden.  
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För närvarande planerar stadsbyggnadsförvaltningen en ombyggnation 
av Poseidons torg som kommer att ta hänsyn till behoven av möten, 
sammankomster och event på bättre sätt än idag. På torget planeras även 
en paviljong som är en del av en konstnärlig gestaltning. Denna paviljong 
kommer att fungera som scen vid mindre evenemang och som sittplats 
med skydd mot vind och regn. Scenen kan ses som ett komplement till 
kulturhusets foajéscen.  

Stadsbyggnadsförvaltningen kommer också rusta upp kulturhusparken 
med fler planteringar, en ny lekplats med bland annat lekskulpturer och 
ett nytt ljuskonstverk. 
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4 Medborgardialoger 

Vi behöver kunskap om vad kommunens invånare och kulturhusets och 
bibliotekets besökare tycker om verksamheterna, och därför har vi låtit 
många grupper komma till tals. För att möta de olika gruppernas behov 
har vi valt olika tillfällen och metoder för att samla in synpunkter och 
föra dialog med invånarna.  

Följande metoder har använts för att på olika sätt fånga invånarnas 
synpunkter om kulturhusets utbud idag och i framtiden. 

• Telefonintervjuer genomförda av Origo Group den 8–31 januari 
2019. 

• Webbenkät på kommunens hemsida den 18 januari–2 april 2019.  

• Drop-in-möten med kulturhusets och bibliotekets personal 
under Haningedagen den 14 september 2019. 

• Träffa chefen – två drop-in-tillfällen för att möta kulturhusets 
och bibliotekets chefer den 3 och 6 september 2019. 

• Dialog med kulturliv, föreningar och kulturaktörer den 19 
november 2019.  

• Dialog med barn och unga, unga vuxna och vuxna personer med 
särskilda behov under januari och februari 2020. 

4.1 Telefonintervjuer 

Vi ville nå en bred grupp av medborgare och få ökad kunskap om vad de 
tycker om kulturhuset och dess utbud, samt vad de önskar av ett 
framtida kulturhus. Origo Group fick uppdraget att genomföra 
telefonintervjuer. De har utfört 859 telefonintervjuer utifrån ett 
slumpmässigt urval av medborgare boende i Haninge kommun i åldern 
15–82 år.  

 
Figur 1: Demografin hos dem som uppger att de har besökt Haninge kulturhus. 
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Undersökningen visar att närmare 40 procent av dem som blivit 
uppringda inte har besökt Haninge kulturhus6. Detta resultat skiljer sig 
från den attitydundersökning om den regionala stadskärnan som 
kommunstyrelseförvaltningen genomfört varje år sedan 2014. I den 
undersökningen har motsvarande siffra legat konstant på cirka 60 
procent, med liten variation mellan åren. 

Resultatet kan dock förklaras med att man i attitydundersökningarna har 
frågat om medborgaren har besökt kulturhuset och biblioteket. I Origo 
Groups undersökning har man enbart frågat om medborgaren har 
besökt kulturhuset. Eftersom biblioteket troligen är mer känt hos 
medborgarna har detta lett till att en del svarande uppgivit att de inte har 
besökt kulturhuset, trots att de besökt biblioteket som ingår i 
kulturhuset. 

Vad tycker de svarande om dagens Haninge kulturhus? 

• 37 procent7 uppger att de besöker kulturhuset varje månad eller 
oftare. Besöksfrekvensen är högre bland äldre än yngre. 

• De främsta anledningarna till att Haningeborna inte besöker 
Haninge kulturhus är att de inte har tid eller inte är intresserade 
av kultur. Skälen kan också vara att de bor långt ifrån 
kulturhuset, att det inte har blivit av, att de inte har behov av den 
här typen av utbud eller att de inte visste att det fanns ett 
kulturhus. 

• 75 procent av dem som besöker kulturhuset är nöjda eller mycket 
nöjda med kulturhuset. De äldre är mer nöjda än de yngre. 

• Dagens kulturhus utmärker sig bland besökarna som ett ställe 
som är tryggt att vistas i och som en viktig plats för både 
stadskärnan och hela Haninge. Utbudet i kulturhuset utmärker 
sig däremot negativt. Få av besökarna känner till hela utbudet, 
och besökarna tycker inte det är attraktivt eller tillräckligt synligt i 
tryckta eller digitala medier.  

• De mest uppskattade delarna av dagens utbud och aktiviteter i 
kulturhuset är biblioteket, den administrativa servicen samt 
möjligheten att kunna släktforska.  

• Det är också bibliotekets utbud som flest anger att de nyttjar – 
det vill säga att de läser och lånar böcker samt läser tidskrifter. 
Utöver detta är det konsert- och musikutbudet som flest 
besökare nyttjar. 

• Kulturhusets digitala tjänster har generellt låg kännedom. Fler 
känner till bibliotekets digitala tjänster än övriga kulturhusets 
digitala tjänster som att man kan boka biljett till föreställningar. 

                                                 

6 Det motsvarar nära 29 000 av Haningeborna inom målgruppen för undersökningen. 

7 Motsvarar cirka 10 600 av Haningeborna inom undersökningens målgrupp. 
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Hela 54 procent känner inte alls till kulturhusets övriga digitala 
tjänster. 

 

Vad önskar de svarande av framtidens kulturhus? 

• Ett ökat utbud av konsert- och musikprogram önskas i högre 
grad av äldre, personer utan barn i hushållet och boende i 
bostadsrätt. 

• Ett ökat utbud av kurser och workshoppar där de själva får utöva 
eller skapa kultur önskas i högre grad av yngre samt personer 
födda utomlands. 

• Ett ökat utbud av cirkelledd verksamhet som filmklubb, 
bokcirkel eller kroki, önskas i högre grad av personer födda 
utomlands och boende i hyresrätt. 

• Ett ökat utbud av föreläsningar kring aktuella ämnen önskas i 
högre grad av personer födda utomlands eller personer med 
högskole- eller universitetsutbildning. 

• Ett ökat restaurang- och kaféutbud önskas i högre grad av 
barnfamiljer, medelålders samt personer födda i Sverige. 

• Utökad medborgarservice önskas i högre grad av utlandsfödda 
och boende i lägenhet (hyres- och bostadsrätt). 

• Ökat antal studieplatser samt enskilda studierum önskas i högre 
grad av yngre, utlandsfödda samt boende i hyresrätt.  

• Ett makerspace8 till kulturhuset önskas främst av yngre och 
medelålders, samt utlandsfödda. 

• Boende i Haninge kommun anser att kulturhuset ska erbjuda 
musik, ett bibliotek, teater och föreläsningar. 

De som någon gång besökt Kulturhuset anser att kulturhuset ska 
vara känt som en mötesplats för alla, för sitt bibliotek samt för 
miljön och byggnaden. 

 

Sammanfattning och slutsats 

• En stor andel av de boende i Haninge kommun besöker aldrig 
Haninge kulturhus. Anledningen är att de inte har tid eller inte är 
intresserade av kultur.  

• Då kulturhuset idag i högre grad attraherar äldre besökare så bör 
fokus i framtiden ligga på att locka till sig yngre besökare och på 
så sätt skapa en återväxt. 

                                                 

8 Ett makerspace är en verkstadsliknande miljö som uppmuntrar till delning av kunskap, 
verktyg och idéer. På ett makerspace kan du utveckla din idé eller skapa något för 
skapandets skull. 
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• Utbudet behöver fortsätta utvecklas och kommuniceras tydligare.  

• Ett utökat utbud av föreläsningar och konserter samt ett utökat 
restaurang- och kaféutbud önskas.  

• Det finns ett informationsgap att fylla kring kulturhusets digitala 
tjänster. 

 

4.2 Webbenkät 

Den 18 januari–2 april 2019 fanns en enkät på kommunens hemsida med 
frågor som är jämförbara med dem i telefonintervjuerna. Webbenkäten 
fanns förutom på svenska även på finska och engelska. 118 personer 
svarade på webbenkäten, vars resultat till stora delar liknar 
telefonintervjuernas. En viktig skillnad är att slumpvis utvalda 
medborgare svarade på telefonintervjuerna, medan även personer som 
inte är bosatta i kommunen kunde svara på webbenkäten. Vi kan dra 
slutsatsen att de som svarat på webbenkäten är personer som är aktiva på 
kommunens hemsida och kultursidorna. Sannolikheten är stor att dessa 
personer har förförståelse och intresse för kultur.  

Vad tycker de svarande om dagens Haninge kulturhus? 

• De använder främst bibliotekets utbud, exempelvis att läsa och 
låna böcker. 

• De deltar också som publik vid olika föredrag och samtal, 
konserter, musikprogram, konstutställningar och teater- och 
dansföreställningar. 

• De känner oftast till utbudet i kulturhuset, till skillnad från de 
svarande i telefonintervjuerna. 

• De anser att kulturhuset har ett attraktivt kulturutbud och är en 
attraktiv plats för att ta del av kunskap. 

• De anser också att det händer många olika saker i kulturhuset 
och att det är enkelt att ta del av utbudet.  

• De allra flesta känner sig trygga i kulturhuset och anser att det är 
mycket viktigt för stadskärnan och för hela Haninge. 

• Den här gruppen tycker att kulturhusets utbud är relativt synligt i 
fysiska och digitala medier, vilket kan bero på att de känner till i 
vilka kanaler kulturhuset annonserar sin verksamhet. Även här 
finns dock en utvecklingspotential.  

Vad önskar de svarande av framtidens kulturhus? 

• Mer föreläsningar kring aktuella ämnen, exempelvis med 
författare, konstnärer eller forskare. 

• Fler än hälften vill ha ett ökat restaurang- och kaféutbud. 

• Ett ökat konsert- och musikprogram, fler kurser och 
workshoppar där det finns möjlighet att utöva och skapa kultur 
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samt cirkelledd verksamhet, exempelvis filmklubb, bokcirkel och 
kroki. 

Sammanfattning och slutsats 

• Det som är mest välbesökt och känt bland enkätens svarande är 
biblioteket.  

• Kulturhusets övriga kulturutbud är också känt och använt, men i 
lite lägre grad.  

• Det övriga utbudet har de svarande också mer synpunkter på. De 
önskar mer konserter, musikprogram, föredrag, debatter och 
samtal med författare, forskare och konstnärer. De vill också ha 
ett utökat restaurang- och kaféutbud.    

4.3 Dialoger på Haningedagen och Träffa chefen 

Under Haningedagen den 14 september 2019 fanns möjlighet för 
invånare och besökare att träffa personal från kulturhuset och biblioteket 
i kulturhusets tält under parollen ”skapa framtiden kulturhus och 
bibliotek med oss”. Personalen pratade med ett 90-tal besökare under 
dagen.  
 
Dessutom mötte kulturhusets chefer besökare över en fika och pratstund 
under två tillfällen i september 2019, då man diskuterade vad som är bra 
och vad som kan utvecklas i kulturhuset.  

Vad tycker besökarna om dagens Haninge kulturhus? 

Upplevelsen från dessa möten är att invånarna i det stora hela är mycket 
nöjda med Haninge kulturhus. Det är en trygg och lugn plats att vara på 
och de allra flesta tycker att kulturhuset erbjuder bra verksamhet. Flera 
utryckte att det är ett fint bibliotek och att det är främst det de besöker i 
kulturhuset. 
 
Andra besökte konsthallen, lyssnade på konserter och lyfte fram 
lunchprogrammen, scenkonst för de yngsta barnen och skapande i 
konstverkstaden. Många – framför allt de med egna barn men även 
andra –tryckte på vikten av barnverksamhet. 

Flera utryckte att huset har en fin arkitektur och att de gärna ser att vi 
behåller husets karaktär vid en eventuell utbyggnad. 

Vad önskar besökarna av framtidens kulturhus? 

Syftet med att vara på plats under Haningedagen och att erbjuda 
möjligheter att ”träffa chefen” var att fånga goda idéer och synpunkter 
om kulturhusets framtida innehåll och verksamhet. Här följer en 
sammanfattning. 
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Utvecklingsområde bibliotek: 

Flera synpunkter gällde barnverksamheten och möjligheter till studier. 
Barnavdelningen behöver bli större och bland annat ge plats åt lek och 
rörelse för de yngsta besökarna. Å andra sidan behövs fler tysta läsplatser 
och studieplatser i kombination med kafé. Ett större medieutbud, särskilt 
kurslitteratur önskas. En hel del synpunkter gäller mat och dryck vilket 
flera tycker bör vara möjligt på vissa ställen inne i biblioteket. 

Utvecklingsområde program: 

Ett mer varierat och bredare utbud av program, konst, teater, musik, 
litteratur och läsning önskas. En större scenkonstlokal för teater, musik, 
konserter och dans önskas också. Exempel på nya aktiviteter som 
föreslås är dans för äldre, lunchdisco, poesifestival, brädspelskvällar, 
allsång och bio. Det bör även finnas fler evenemang på dagtid och 
helger.  

Utvecklingsområde konst och konsthall: 

Det finns stora behov av att få visa sin konst. Besökarna önskar 
utställningsytor för såväl professionella och semiprofessionella som 
amatörer men också för grupper som förskola, skola och föreningar. De 
efterfrågar också fler utställningsytor som utställningsväggen 20 
kvadratmeter konst, och integrering av konst i biblioteket. 
Utställningsväggen 20 kvadratmeter konst skulle behöva en bättre 
inramning med tydligare karaktär av enklare gallerirum. Väggen för barn 
och unga skulle kunna etableras på en yta som påminner om den som 20 
kvadratmeter konst har idag. Besökarna efterfrågar också mer variation i 
utställningarna samt ett tillgängligt tilltal.  

Utvecklingsområde konstpedagogik och skapande: 

Över lag efterfrågas mer skapande verksamheter för både vuxna och 
barn. Det finns ett stort sug efter att få skapa och tillverka själv, 
exempelvis slöjd och hantverk. Det inkommer förslag på till exempel 
remake-verkstad9 och återbruk. 

Utvecklingsområde barn och unga 0–18 år: 

Besökarna har en mängd förslag på mer verksamhet som handlar om att 
skapa med händerna, teckna, måla, göra poddar, film och 
programmering, producera musik och uppträda och visa vad de har 
skapat. De efterfrågar också fler lugna utrymmen där man kan läsa och 
mysa ensam eller med andra, men även plats för lek och rörelse då en del 
föräldrar upplever att deras barn inte kan vara stilla så länge. Förslagen 

                                                 

9 En verksamhet som tar fasta på att skapa nytt av gammalt. 
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kommer både från barnen själva och deras föräldrar, och önskemålen om 
mer plats rör unga av alla åldrar – från de minsta barnen till tonåringarna. 

Utvecklingsområde kulturhuset som helhet: 

De allra flesta önskemålen handlar om ett bättre kafé- och 
restaurangutbud med eget tillagningskök. Fler ser gärna att kulturhuset 
har fullständiga rättigheter och servering av alkohol. Kaféet ska ha en 
coffee shop-känsla och gärna i kombination med studieplatser. 

En bemannad reception behövs för att bättre möta informationsbehovet 
hos besökarna, och receptionen ska gärna erbjuda medborgarservice. 
Detta skulle bidra till en mer välkomnande känsla när man kommer in i 
huset.  
 
Kulturhuset behöver särskilja olika behov. Lokalerna är vackra med ljus 
och rymd men flera påtalar att det lätt blir bullrigt och önskar fler 
avskilda platser med lugn och ro. En del synpunkter gäller färg och form, 
möblering och fräscha toaletter. Mer färg önskas, olika typer av möbler 
behövs för olika personers behov. En del önskar mer häng och mys, 
andra efterfråga stolar och fåtöljer som är lätta att ta sig ur. Över huvud 
taget behövs fler soffor och sköna sittplatser för möten och gemenskap. 

Fler bokningsbara lokaler och grupprum behövs också. Några besökare 
uttrycker också att kulturhuset kan ha mer samverkan med externa 
aktörer och föreningar. 

Utvecklingsområde marknadsföring och kommunikation: 

Några uppger att det är svårt att se och förstå vad som händer i huset 
och att det behövs bättre skyltning. Utbud och arrangemang behöver bli 
synligare på hemsidan och i andra kanaler. Rätt kommunikation i rätt 
kanal riktad till specifika målgrupper är också ett förslag för att nå ut 
optimalt. 

4.4 Dialoger med kulturlivet  

Den 19 november 2019 samlades ett 50-tal personer i Haninge kulturhus 
för att samtala om hur kulturhusets och bibliotekets verksamheter och 
utbud kan utvecklas.  

Inbjudna var förenings- och kulturlivet i Haninge, kulturskapare och 
representanter från Region Stockholm samt politiker från kultur- och 
demokratinämnden. Kvällen leddes av en extern processledare.  

Samtalen utgick från tidigare insamlat material från medborgare genom 
telefonintervjuer, enkäter och öppna sammankomster. Ämnena var 
bibliotek, program och kulturaktiviteter för olika åldrar och målgrupper, 
konsthallen och konstverkstaden, samarbeten mellan föreningar och 
kulturaktörer samt kommunikation. 
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Här följer en sammanfattning av samtalen vid borden: 

Kulturhuset är en plats för konst och vetenskap. Vi bör förstärka husets 
roll som mötesplats för konst, kultur, lärande och kunskap – det bör vara 
en plats där kulturskapare kan utbyta idéer. Det bör också finnas 
möjlighet att samarbeta och interagera med fler än idag, såväl på regional 
som lokal nivå. 

Vi bör öka möjligheterna till att skapa och vara kreativ, gärna i samarbete 
med regionala och lokala aktörer. Ett återkommande förslag är att 
besökare ska få möjlighet att göra – det gäller såväl att uttrycka sig 
konstnärligt som att träffas i studiecirkelform för att tillägna sig kunskap.  

Deltagarna ser att makerspace och slöjdliknande verksamheter har ökat 
på bibliotek i allmänhet de senaste åren. Konstverkstad finns redan och 
skulle kunna utökas. En deltagare ger förslag på någon form av 
medborgarservice. 

Haninges kulturmiljöer kan göras mer tillgängliga genom utställningar i 
bibliotekets lokalhistoriska avdelning med utblickar i Haninge. En hel del 
föremål finns att ställa ut och detta skulle göra kulturmiljöerna mer 
levande. Flera möjligheter öppnar sig för samverkan med lokala och 
regionala aktörer. 

Kulturutbudet kan bli ännu bredare och mer varierat genom att sänka 
trösklarna och arbeta mer inkluderande. Utbudet för barn och seniorer är 
mycket bra, men utbudet för åldrarna 20–40 år behöver utökas. Residens 
nämns flera gånger och skulle bidra till att den konstnärliga processen 
blir tillgänglig för fler invånare.  

Återkommande förslag är också uppsökande verksamhet och fler 
samarbeten på alla nivåer och med alla möjliga parter i kommunen. Till 
exempel skulle kulturhuset kunna hålla öppet längre på kvällarna i 
samarbete med föreningar som då får ansvara för öppethållandet i en 
begränsad del av huset. Lokalbokningen kan underlättas genom ett 
digitalt bokningssystem där lediga tider syns. 

Kulturhuset borde ha fler samarbeten med aktörer i närområdet och i 
regionen. Tematik som temamånader och gemensamma satsningar som 
festivaler skulle kunna ge mervärde och öka antalet besökare till 
kulturhuset och även till andra platser.  

Kulturhusets personal bör i större utsträckning ha regelbundna 
aktiviteter som på olika sätt uppmärksammar och tillmötesgår olika 
parters initiativ och idéer. Det kan vara fysiska träffar, en digital hubb 
eller en samlande hashtag för kulturinitiativ som sker i kommunen.   

De klassiska konstformerna som måleri, skulptur, arkitektur, scenkonst, 
fotografi, musik och litteratur ställdes mot nyare konstuttryck till 
exempel cosplay, spel, animation och pod. Att blanda ett samtida 
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konsttänk med de klassiska konstuttrycken kan locka fler och bredare 
grupper som på sikt också vågar prova på nya områden. 

Det behövs permanenta platser för skapande, lek och umgänge. 
Kulturhuset borde vara en plats där man som småbarnsförälder alltid kan 
slinka in, där det finns utrymme för att bara vara tillsammans i en 
kreativt stimulerande miljö, liknande Rum för barn på Kulturhuset i 
Stockholm. 

Att uppleva och se konst kontra att som invånare och konstnär ha 
möjlighet att visa det man skapar lyfts genomgående. Det behövs ytor så 
att många uttryck och aktörer får utrymme för sina olika behov. 20 
kvadratmeter konst är inte alltid ett alternativ då den är placerad i en 
passage. Denna väggyta där många passerar är tillgänglig på många sätt 
men kan också vara en vägg som besökarna bara passerar och inte 
uppmärksammar.  

4.5 Dialoger med barn och unga 

För att särskilt fånga barn och ungas tankar kring kulturhuset ställde vi 
frågor specifikt till dem på flera olika platser i kommunen. 

I konstverkstaden som har öppna ateljétillfällen, kurser och kollon för 
barn talade vi med arton barn, fjorton flickor och fyra pojkar, i åldern 9–
11 år. De flesta svarade att de önskar mer plats och utökade öppettider i 
verkstaden. De ville även ha fler stafflier, massor av målardukar och 
större förråd där man kan lämna sina verk ett tag. Tre svarade att de vill 
att barn ska kunna vara på ungdoms- och vuxenavdelningen av 
biblioteket. 

Andra önskemål som barnen uttryckte var musikstudios där de kan spela 
in musikvideos, danssal med speglar, ett mysrum, ett filmrum och ett 
lånerum där man kan göra olika saker, en studsmatta, en stor scen, ett 
pluggrum för barn och ungdomar, en teatersal och en gratis 
godisautomat. 

Vid Ekens fritidsgård frågade vi 10–12-åringar om vad som skulle 
hända eller finnas i kulturhuset för att de ska vilja gå dit. Åtta tjejer och 
tre killar svarade myshörnor, mer att göra, fler aktiviteter för både barn 
och vuxna och läskigare och bättre böcker för åldersgruppen. De önskar 
också datorer, VR-spel, bättre shower, spel och provsmakning. 

Vid Ekens fritidsgård svarade också sex tonårstjejer att de vill ha rum där 
man kan lyssna på musik och ett ungdomsrum/hängställe. 

Vid Lillekens fritidsgård med unga i åldern 13–21 som har behov av 
särskilt stöd, svarade fem killar och sju tjejer, samt en som inte ville 
uppge kön att det som skulle locka dem till kulturhuset var musikstudio, 
filmstudio, dansstudio, hantverksstudio/rum för skapande, datasal, 
spelrum, studierum samt olika hängrum. De ville även ha möjlighet att 
köpa billigt fika och mellanmål. 
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Inne i biblioteket svarade sexton pojkar och sju flickor i åldern 7–13 år 
på frågan om vad de önskar i ett utbyggt kulturhus. Svaren i rangordning 
var fler datorer och ett eget datorrum med större skärmar och bättre 
datormusar, PlayStation och iPads. Näst mest önskade de sig ett mysrum 
med lugn musik, ett rum där man kan läsa ifred och ett ”läs- och 
chillrum” för deras ålder. Många uttryckte också att de gillar kulturhuset 
och biblioteket som det är.  

Intressant är att många barn värnar om lugn och ro och ordning och 
reda i biblioteket. Oväntat många menar att småbarn, precis som 
tonåringar, kan vara störande. Det är tydligt att det här är en grupp vars 
behov ibland kommer i kläm. 

”Det ska vara lugna aktiviteter i biblioteket. Man kan ha en särskild 
lekhall för de som vill leka.” Pojke 9 år 

”Mer plats att leka för bebisar. Man ska inte leka i biblioteket. En del stör 
de som jobbar eller läser. Det är inte bra.” En 12-årig pojke som 
kommer hit ofta från Jordbro tillsammans med sin lillasyster för att de 
behöver wifi för att komma åt SchoolSoft och GoogleDocs. 

”Det skulle vara bra med en lekpark utomhus.” Pojke 11 år som kommer 
till biblioteket med sin bror ibland för att spela på dator, trots att de har 
dator hemma: ”Vi vill ju gå ut lite.” 

”Det är bra med skyltar där det står att man inte får äta. En del grisar ner 
och städar inte efter sig. Det är ofräscht!” Två pojkar, 11 år. 

”Vi är här för att det inte finns något annat ställe att vara på. Vi gillar att 
det är lugnt och tyst här.” Fyra pojkar, 11 och 12 år, som väsnades i 
sagohuset. 

4.6 Dialoger med ungdomar och unga vuxna 

Ett 20-tal ungdomar i åldern 16–25 år, ungefär hälften tjejer, från 
FreeZone kom till ett möte i kulturhuset för att svara på vad kulturhuset 
ska innehålla för att det ska vara attraktivt för dem.  

Många av dem önskade en dans-, yoga- och zumbasal, helst med speglar, 
bra golv, ljudutrustning och rymd. De önskade sig också workshoppar 
där man kan lära sig nya saker, till exempel musikproduktion, DJ, Shape 
Beats, att skapa musiktexter och poesi och att filma videos (klippa och 
editera).  

De framförde också önskningar om keramik- och målarverkstad, 
filmvisningar, fler samarbeten med fritidsgårdar som FreeZone med 
chanser att uppträda och open mics/poesikvällar där unga kan framföra 
texter som beskriver deras vardag och samhällssituation.  
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Dessutom fanns önskemål om studiecirklar för olika intressent, ett årligt 
evenemang med artister från FreeZone, konserter för ungdomar, 
samarbeten mellan FreeZone och biblioteket, dörrar till biblioteket så att 
man inte stör dem som studerar, fler festivaler då deltagare i FreeZone 
får visa upp sina produktioner vid terminsavslut, disco samt utökade 
öppettider på kvällen för sena evenemang.   

4.7 Dialoger med vuxna med behov av särskilt stöd  

En annan viktig målgrupp är personer med behov av särskilt stöd. Vi 
talade med Onsdaxklubbens besökare som kommer från olika 
gruppboenden i Haninge, Tyresö, Nynäshamn och Stockholm. Vi ställde 
frågan om vad ska hända eller finnas i kulturhuset för att de ska vilja gå 
dit. Elva män och elva kvinnor i åldrarna 21–71 år svarade.  

De allra flesta kommer till kulturhuset och Onsdaxklubben för att träffa 
kompisar, umgås och få social samvaro.  

”Hemma är så tråkigt – de jag bor med kan inte prata.” Kvinna 55 år. 
”Roligt att komma ut på onsdagarna. Det finns inte så mycket annars.” 
Kvinna 71 år. 

Kulturhuset och Onsdaxklubben fyller en viktig funktion som social 
mötesplats för vuxna med funktionsnedsättningar. För många är 
Onsdaxklubben ett av få tillfällen då de kan träffa vänner och för vissa 
en möjlighet att gå ut över huvud taget.  

Annat som är viktigt för Onsdaxklubbens deltagare är att de kan fika 
billigt, dansa, lyssna på musik, sjunga på scen, sjunga karaoke, använda 
datorer, skapa i konstverkstaden, gå datorkurs och spela bingo. Flera 
uttrycker också att de skulle önska pingis, biljard och brädspel. 

Onsdaxklubbens målgrupp behöver tillgängliga lokaler så att personer 
som använder rullstol, permobil och rullatorer lätt kan ta sig fram samt 
att det finns hörselslingor. Det är också viktigt att kaféet kan erbjuda 
billigt fika.  
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5 Medarbetardialog och workshoppar 

När Haninge kulturhus ska utvecklas är det viktigt att processen präglas 
av hög transparens och att många får komma till tals. Självklart har vi 
också samlat in erfarenheter, kunskaper och synpunkter från kulturhusets 
medarbetare kring att bedriva kultur- och biblioteksverksamhet och vilka 
förbättringar som är önskvärda i ett långsiktigt perspektiv. 

I det här avsnittet sammanfattas resultaten från en anonym 
medarbetarenkät som genomfördes i januari 2019 samt från en 
workshop i februari 2019.  

5.1 Medarbetarenkät 

Det som karaktäriserar kulturhuset idag enligt medarbetarna är att det är 
en lokal scen för familjer och ett vackert hus – men också att utbudet i 
viss mån är smalt och homogent och inte når alla. Det som fungerar bra 
är biblioteket, kulturrummen med sin flexibilitet samt musik, konserter 
och samarbete med föreningar. 

Det som behöver utvecklas enligt de flesta medarbetarna är kafé- och 
restaurang, foajén som har för många döda ytor och är omysig samt att 
det är oklara flöden i huset, det vill säga att det är otydligt hur man tar sig 
fram och hittar till de olika verksamheterna. Andra saker som behöver 
skapas och utvecklas är fler mötes- och aktivitetsrum, fler studieplatser 
och verksamhet för ungdomar. 

5.2 Workshop med medarbetare 

Workshopen behandlade fyra fokusområden där medarbetarna 
diskuterade och gav förslag på nya sätt att arbeta för att verksamheterna 
ska utvecklas. Här följer en sammanfattning av de fyra områdena. 

Barn, unga och familjer 

Utrymme behövs på biblioteket för att separera olika åldersgrupper. Det 
är angeläget med särskilda, tydligt avgränsade småbarn-, barn- och 
ungdomsavdelningar. Flera goda exempel finns på inspirerande rum för 
barn och läsning, till exempel i Göteborgs stadsbibliotek. Tiotretton på 
Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm är ett annat bra exempel där man 
samlar olika aktiviteter med fokus på litteratur för unga i 
bokslukaråldern.  

Biblioteket i Haninge kulturhus behöver ett större, flexibelt rum som 
upplevs mysigt och trivsamt till högläsning för barngrupper. Detta rum 
behöver ha bra ventilation och belysning. Ungdomar behöver plats att 
hänga, mysa och läsa där de får förutsättningar att vara delaktiga.  
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För att möta den växande befolkningen där barnfamiljer utgör en 
betydande andel behöver befintliga verksamheter och rum utvecklas i 
kulturhuset och biblioteket. I anslutning till kulturhuset ska det finnas 
barnvagnsparkering och en lugn miljö för amning. Det finns också 
behov av lekrum för de yngsta besökarna. Dessutom ska det finnas 
möjlighet för barngrupper som besöker biblioteket och kulturhuset att 
äta medhavd matsäck.  

Kaféets öppettider bör utökas eftersom det utgör en självklar träffpunkt 
för familjer. Även sortimentet bör utvecklas för att passa denna 
målgrupp.  

Det finns också behov av fredagsmys för familjer med barn i olika åldrar 
med film, pyssel, högläsning och boktips. Vidare finns behov av att 
utveckla verksamheter som Bebi Bom Bom för nyanlända genom 
samarbeten. Biblioteket och kulturenheten kan tillsammans utveckla 
barn- och familjeverksamheten genom att gemensamt planera 
familjelördagar och nya verksamheter för att möta dessa nya behov. 

För att nå äldre barn och ungdomar bör biblioteket även utveckla och 
förbättra sitt samarbete med fritidsgårdar.  

Vad gäller målgruppen barn i åldern 10–13 år ser medarbetarna att både 
biblioteket och konstpedagogiken kan mötas runt denna grupp. Denna 
målgrupp är i bokslukaråldern och kommer gärna till konstverkstadens 
Konstlab och lovverksamheter. Medarbetarna vill att barn i den här 
åldern ska känna sig välkomna och trygga på Kulturhuset. Barn från 10 
år ska kunna ta sig in i huset och hitta till de olika verksamheterna på 
egen hand. De ska kunna låna böcker, hänga av sig ytterkläder, använda 
toaletterna, läsa skyltar och i övrigt hitta till de verksamheter de är 
berörda av utan hjälp av vuxen.  

Utbud och innehåll 

Kulturhusets utbud ska vara brett och väl kommunicerat. Det är viktigt 
att kulturhuset rymmer både finkultur och streetkultur – ingen 
kulturform ska ges tolkningsföreträde i ett hus som är till för alla 
invånare. 

Kulturhuset behöver tillgodose flexibla lokaler för invånarnas och 
besökarnas kreativa skapande. Det är angeläget att utveckla 
konstverkstaden till ett större rum med fokus på skapande ur flera 
aspekter. Det behövs ett rum och ett makerspace där workshoppar för 
till exempel podd, programmering och serieteckning kan arrangeras för 
fler målgrupper, i synnerhet unga vuxna. Genom öppet hus några gånger 
per år är det möjligt att erbjuda aktiviteter för olika åldersgrupper. 

Kulturhuset behöver en professionell producent för att hålla hög och 
jämn nivå. Vi behöver också samordning av aktiviteter för invånarna 
eftersom husets befintliga personal inte har möjlighet att arbeta med alla 
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offentliga arrangemang. När kulturhusets aktiviteter ökar behöver även 
husets budget expandera i proportion. Dessutom behövs 
målgruppsanpassad marknadsföring och kommunikation för att nå ut 
med utbudet. 

Lärande miljö 

Kulturhuset är en plats där vi kan upptäcka nya tankemönster och där 
besökarna får vidgade vyer som inspirerar till personlig utveckling. 
Kulturhuset ska ha högt i tak och vara en plats för diskussioner som 
utmanar och ifrågasätter gällande normer i samhället. Vi ska främja 
invånarnas delaktighet i samhället så att alla får del av information och 
verktyg för att kunna uttrycka sig i samhället, oavsett modersmål. 

Särskilda och avskilda datarum för studier behövs. Bibliotekets 
studieavdelning behöver utvecklas, förslagsvis till en enda läsesal med 
några mindre studierum. En större läsesal kan även samanvändas för IT-
handledning i större grupper. 
 
Samarbeten 

Internt samarbete inom kulturhusets verksamheter är en förutsättning 
för externa samarbeten. Några medarbetar uttrycker att en kulturhuschef 
eller kulturchef med samordningsansvar för alla verksamheter i 
kulturhuset och visionär framåtblick skulle kunna vara en 
framgångsfaktor för goda interna och externa samarbeten. För att 
säkerställa bra samverkan behövs samordning mellan verksamheterna, 
samt mellan kultur- och fritidsförvaltningens övriga 
verksamhetsområden. 

Kulturhusets verksamheter behöver utveckla samverkan med 
fritidsgårdar, föreningar och andra förvaltningar och arbeta för att vara 
en angelägen röst i lokalsamhället. Det bör också finnas ytor för att 
externa aktörer som föreningar och civilsamhälle ska kunna bo i huset 
återkommande under kortare eller längre tidsperioder.  

Haningebor ska bjudas in att ta plats i kulturhuset, till exempel på en 
öppen scen som inrättas för invånares egna konstnärliga uttryck. Vi kan 
också utveckla möjligheten till samarbete med gästproducenter, 
konstnärer eller kulturaktörer i residensverksamhet för kortare eller 
längre perioder.  

I kulturhuset finns ett flertal pågående samarbeten som skulle kunna 
användas av fler verksamheter i synergi – exempelvis en konstnär som 
kan koppla ihop sin utställning med en föreläsning och på så sätt kan de 
dra nytta av varandras publikgrupper och kontaktnät. 
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Sammanfattning av medarbetarnas synpunkter 

Medarbetarna menar att den kritiska punkten för kulturhusets utbud är 
att det är för homogent, i viss mån smalt och att det inte når alla. 
Kulturhusets utbud ska rymma både så kallad finkultur och streetkultur. 

Kulturhusets utbud för barn och unga bör utvecklas än mer för att möta 
deras behov. Verksamhet för ungdomar saknas nästan helt idag. 
Medarbetarna ser stor kapacitet i såväl samplanering som samarbeten 
mellan verksamheterna kultur och bibliotek samt med fritidsgårdarna 
och FreeZone.  

Det behövs fler ytor som är mysiga och trivsamma, där besökarna vill 
hänga och stanna kvar. Det behövs också fler tysta ytor som kan 
avskiljas för olika behov och verksamheter. 

En målgrupp som lyfts särskilt är barn i åldern 10–13 år. De ska kunna 
orientera sig i huset på egen hand och göra saker de tycker om. 

Kulturhuset behöver tillgodose invånarnas behov av eget kreativt 
skapande i högre grad. Konstverkstaden har potential för skapande ur 
flera aspekter, i synnerhet om den får utökad yta. 

Fler mötesrum för interna och externa möten samt fler platser för 
studier och lärande behövs.  

Samverkan bör ske i högre grad med föreningar, övriga förvaltningar och 
andra parter för att kulturhuset ska kunna bli en än mer angelägen röst i 
lokalsamhället. Fler aktörer skulle för kortare eller längre tid kunna bo i 
huset. Öppen scen, gästproducenter och residens är förslag på hur 
samverkan kan utvecklas.  

Kulturhusets varumärke bör utvecklas och stärkas med en genomtänkt 
kommunikation och marknadsföring.  

Kaféet är en av husets allra viktigaste samlingspunkter som i princip alla 
besökare har behov av. Kaféet måste tillhandahålla ett bredare utbud av 
fika och mat samt hålla öppet under husets öppettider. Såväl studenter 
som skolklasser måste också ha möjlighet att äta medhavd matsäck. 
Foajén med sina döda ytor måste fungera mer optimalt. 

Flöden och hur besökaren orienterar sig i huset behöver bli tydligare. 
Bemanning och närvaro i foajén är viktigt för att besökarna ska uppleva 
en välkomnande atmosfär, till exempel att någon möter upp och ger stöd 
i att hitta till rätt aktivitet och verksamhet.  

Till sist lyfter medarbetarna även behov av en gemensam framtidsbild 
och en gemensam ledning för huset som bygger på samverkan mellan 
verksamheterna. Målsättningen ska vara att skapa ett framtida och 
angeläget kulturhus för alla invånare i Haninge. 
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6 Studiebesök 

Inom ramen för projektet har styrgruppen gjort studieresor och besökt 
ett antal kulturhus och bibliotek, i några fall tillsammans med 
representanter för medarbetarna. Några av husen liknar Haninge 
kulturhus eller har ingått i liknande utvecklingsprojekt, medan andra har 
en verksamhet som gett inspiration och strategier inför de 
utvecklingsplaner Haninge kulturhus står inför. Gruppen har besökt 
följande kulturhus och bibliotek:  

• Vallentuna kulturhus och bibliotek  

• Upplands Väsbys kulturhus Messingen 

• Varbergs kulturhus och bibliotek Komedianten   

• Dunkers kulturhus i Helsingborg 

• Godsbanen i Aarhus, Danmark, verkstad och ytor för konst och 
kultur 

• Dokk1, bibliotek och medborgarkontor i Aarhus, Danmark 

• Stenkrossen i Lund, verkstad och yta för konst, kultur och 
innovation 

Med hjälp av på förhand kommunicerade frågeställningar fick 
styrgruppen en övergripande bild av platsen och husets innehåll.  

Här följer en kort beskrivning av varje plats och vad gruppen ser som 
värdefullt att ta med i det fortsatta arbetet.  

Vallentuna kulturhus 
Arkitekt: Nyréns arkitekter 
Inredning: Nyréns arkitekter 
Invigning: 2012 

Det flerfaldigt prisbelönta huset invigdes hösten 2012 och de ljusa, 
rymliga lokalerna på drygt 2 000 kvadratmeter rymmer ett stort och 
modernt bibliotek, utställningshallar, kreativ verkstad, kafé och flera 

scener.  

Intrycket av husets interiör är lätt och luftigt. Den vackra inredningen 
skapar ett intimt rum med mänsklig skala. Bokhyllor, trappräcken och 
sittgrupper är behandlade med omsorg, vilket bidrar till att det känns 
behagligt och stimulerande att vistas där. Inredningen på 
barnavdelningen är anpassad för unga besökare och känns kreativ och 
rolig. I biblioteket finns en yta för samtal och föreläsningar där man 
bland annat serverar after noon tea. Hösten 2018 inrättades ett 
kontaktcenter som ger en kontinuerlig känsla av närvaro i foajén, enligt 
personalen. 

I kontorsdelen finns mötesrum för kultur- och idrottsnämnd och för 
föreningar. Rummen kan nyttjas även efter kulturhusets stängning och 
bokas via en e-tjänst. Det finns kopieringsrum som en del i 



 

34 

 

föreningsservicen. Personalutrymmena består främst av gemensamma 
arbetsrum. Ett tätt samarbete mellan bibliotekschefen och kulturchefen 
borgar för en samsyn kring kulturhusets uppdrag. 

Messingen, Upplands Väsby  
Arkitekt: White arkitekter AB 
Inredning: White arkitekter AB 
Invigning: 2011 

Messingen är ett multifunktionshus som drivs av Upplands Väsby 
kommun och är en del av kultur- och fritidskontoret. Huset rymmer två 
gymnasieskolor, bibliotek, kulturskola, NAV1 som är en mötesplats för 
unga, scenrum för evenemang och konferens, multihall för sport- och 
idrottsaktiviteter, gym, danssal, kafé samt mötes- och konferenslokaler. 
 
Satsningen på många funktioner under ett tak bidrar möjligen till det 
aningen svårorienterade huset. Stundvis känns det oerhört livligt och 
nästan stökigt, för att i nästa stund vara tomt på människor. I anslutning 
till entrén finns ett kafé med egen ingång vilket är en klar fördel. 

Kulturhuset Komedianten, Varberg 
Arkitekt: Nyréns arkitekter AB 
Inredning: Nyréns arkitekter AB 
Invigning: 2012 

I kulturhuset Komedianten finns Varbergs stadsbibliotek, Varbergs 
konsthall, konstverkstad, Lilla Teatern och Lilla Köket Västerport. Vägg 
i vägg ligger dessutom anrika Varbergs teater som numera är en del av 
kulturhuset. Kulturhuset fick namnet Komedianten i samband med 
tillbyggnaden 2012. 

Den svängda handikappvänliga entrén välkomnar besökarna och leder 
besökaren rakt in i huset och dess hjärta: biblioteket. Gruppen tar intryck 
av det smarta valet att dela upp bibliotekets olika funktioner mellan 
våningsplanen. Entréplanet är luftigt inrett med en mängd exponerade 
böcker och medier vilket gör det lätt för besökare att hitta. Här finns en 
reception där besökare kan ställa frågor och köpa biljetter till program. 
Här finns även barnavdelning, rum för sagoläsning samt black box10. 
Varbergs konstsamling exponeras flitigt överallt i byggnaden och bidrar 
till hög kvalitet i interiören. 

                                                 

10 Black box är ett svartmålat rum som kan användas som flexibelt 
scenrum, där spelplats och placering av publik kan varieras mellan olika 
uppsättningar.  
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Det övre planet är mer likt ett traditionellt bibliotek med hyllor på rad 
och plats för program integrerat i biblioteksmiljön för upp till 90 
personer. Här erbjuder man exempelvis filmvisningar, föreläsningar och 
kulturfrukostar.  

Konsthallen ligger på det övre planet med en egen trappa, men blir ändå 
osynligt från gatan och otydligt i huset. Däremot finns en smidig 
koppling mellan konsthallen och konstverkstaden. På det nedre planet 
finns öppna magasin och små studierum. 

Kulturföreningar och kulturaktörer svarar för 70 procent av 
scenkonstutbudet. Resten ansvarar kulturhuset för. 
 
Ett utmärkt och välkomnade kafé som följer husets öppettider serverar 
lagade luncher. Kaféet lockar inte enbart biblioteks- eller teaterbesökare 
utan även lunchgäster i allmänhet.  

Dunkers kulturhus, Helsingborg 
Arkitekt: Kim Utzon arkitekter 
Inredning: Kim Utzon arkitekter 
Invigning: 2002 

Kulturhuset Dunkers innehåller utställningshallar och plats för scenkonst 
och musik. Här finns två restauranger, kulturskola och rum för barn och 
unga. Arean är 16 000 kvadratmeter varav utställningsytan är 3 200 
kvadratmeter.  

Huset har en iögonfallande arkitektur, i synnerhet från sjösidan. 
Kontakten med Östersund och Danmark på andra sidan ger huset 
mycket goda kvaliteter. Idén med huset är att det fysiskt ska kännas att 
detta är ett hus för skapande och därför har arkitekten valt att ge 
interiören en rå och industriell känsla. Här finns generöst tilltagna ytor 
för att såväl visa som skapa konst sida vid sida och med stor respekt för 
att kulturskaparna kan vara både etablerade konstnärer och elever på 
kulturskolan. Konsten är också närvarande på flera platser i huset med 
platsspecifika verk. 

Husets storlek är inte jämförbar med Haninge kulturhus, istället tar vi 
fasta på idéer och förhållningssätt. Prioriterade områden för huset är 
identitet och att öka synergieffekter mellan scenkonst och kulturskola. 
Barn och unga är en prioriterad målgrupp och varje år produceras en 
större utställning som vänder sig till barn och familjer.  

Godsbanen, Aarhus  
Arkitekt: E+n arkitekter, Nord architects samt 3XN 
Invigning: 2012 

Aarhus var Europas kulturhuvudstad 2017. Ett långsiktigt, strategiskt 
kulturpolitiskt arbete med bland annat skapande av aktiva platser för 
kulturproduktion ledde fram till det. Godsbanen är en av dessa platser – 



 

36 

 

ett 10 500 kvadratmeter stort kreativt kluster och produktionscentrum 
med öppna verkstäder som invigdes 2012 i den gamla godstågsstationen. 
Här finns förutom verkstäder även stipendiebostäder för konstnärer, 
kulturförvaltningens kontor, scen och flera restauranger.  

Det mest imponerande med denna tvärvetenskapliga, kulturella nod är 
tilltron till konst och kultur och människans behov av skapande och att 
uttrycka sig. Aarhus använder kulturen som en drivande kraft för sin 
stadsplanering och pekar ut några fokusområden för ett framgångsrikt 
arbete: aktiva miljöer för kulturproduktion, talangutveckling, tillfällig 
användning av stadsmiljö och kultur som brobyggare. Godsbanens 
öppna verkstäder är till för både utövande konstnärer och allmänheten. 
De är bemannade med professionella hantverkare och volontärer som 
kan hjälpa till att utveckla de idéer besökarna har. Godsbanen kan 
jämföras med ett bibliotek – men här är det i stället material, verktyg och 
maskiner som besökarna får tillgång till. 

Dokk1, bibliotek och medborgarkontor, Aarhus 
Arkitekt: Schmidt, Hammer Lassen Architects 
Inredning: Schmidt, Hammer Lassen Architects 
Invigning: 2015 

Dokk1 är stadens huvudbibliotek och medborgarkontor byggt 2015 där 
det tidigare fanns en industrihamn. Hamnområdet ingick i en större plan 
om att skapa ett rekreationsområde där invånarna får ökad tillgänglighet 
till havet och stod klart i samband med kulturhuvudstadsåret. Fastigheten 
är 30 000 kvadratmeter. En tredjedel av ytan används till kontor för 
andra förvaltningar. Resten delas mellan bibliotek, kafé och 
medborgarkontor.  

Dokk1 är ett imponerande hus med en arkitektur utöver det vanliga. 
Program och föreläsningar tar plats i mitten av byggnaden i avsedda 
lokaler. Bibliotek, kafé och studieplatser är placerade runt om denna 
kärna med utsikt över staden och vattnet. Programlokalerna kan vid 
behov öppnas upp mot de allmänna ytorna. Döda ytor har helt undvikts.  

Visionen bakom husets verksamhet gör intryck. Dokk1 är en mötesplats 
för alla stadens medborgare och en plats för samarbete och dialog. Här 
ges stort utrymme åt kunskap, att hämta idéer och inspiration. Huset vill 
vara en öppen plats för informellt lärande och en unik plats för barn och 
familjer.  

Kunskap och livslångt lärande är en röd tråd på institutionerna i 
Danmark, och tilltron till bibliotek och kultur är en kraft i arbetet med 
att tillgängliggöra kunskap. Aarhus satsade på en bred inkludering av 
många målgrupper i framtagandet av huset. Barn, vuxna Aarhusbor, 
arbetsgivare och föreningar involverades. Processen var transparent med 
öppet hus, guidade turer och en namntävling som kopplades till husets 
värden. 
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Det sker 1 500 aktiviteter/program i huset varje år och 50 procent av 
programmen sker i partnerskap med föreningar, andra kulturinstitutioner 
i Aarhus och universitet. En riktlinje för partnerskap har tagits fram och 
det är medarbetarna i huset som driver och medverkar i partnerskapen. 
Dokk1 erbjuder lokaler, organisatoriska muskler och en plattform för 
marknadsföring. De olika partnerna erbjuder kompetens, service och 
ekonomiska möjligheter.

Det är en varm och lugn känsla i foajén trots att huset är välbesökt när vi 
är där. Detta beror på god belysning och en fantastisk akustik. I taket 
finns inbyggda ljudabsorbenter och vissa väggar är utformade för att 
dämpa ljudet.  

Program pågår runt om i biblioteket och består av workshoppar, 
föreläsningar och politiska debatter. Dessutom sitter det folk överallt och 
läser och pluggar. Fika och mat är tillåtet i biblioteket.  

Sammantaget är Dokk1 en gigantisk byggnad vid vattnet som har 
förändrat stadsbilden och omskapat flöden i staden och är definitivt en 
markering med starkt symbolvärde. Det som framförallt slår oss är det 
resonemang som har präglat staden Aarhus stadsplanering och 
utveckling. Innehållet i de olika husen ska vara grunden, sedan byggs 
husen och det omgivande samhället – med andra ord ett helt förändrat 
mindset. 

Dessutom finns stora fonder att söka pengar ur och mark som 
kommunen äger eller kunde köpa in i den senaste finanskrisen. Allt detta 
har skapat en stad som vibrerar av kultur. Kommunen har dessutom gett 
medborgare som inte har råd med havsutsikt en stark möjlighet att 
koppla ihop sig och njuta av havet som är en stor del av staden.  

Stenkrossen, Lund 
Invigning: 2014 

Stenkrossen i Lund är en verkstad och produktionsplats för projekt och 
verksamheter inom konst, kultur och innovation som drivs av Kultur 
Lund, arrangemangsenheten. Vem som helst som har ett konstnärligt 
och kreativt projekt på gång kan ansöka om stöd från Stenkrossen i form 
av en projektplats eller genom samverkande verksamhetsutveckling. 
Projekt och verksamheter erbjuder öppen verksamhet i huset riktad till 
en bred och inkluderande målgrupp. 

Förutom den egna verksamheten utgör Stenkrossens resurser och lokaler 
en bas för arrangemangsenhetens plattformar: Sommarlund, Vinterlund, 
Litteralund samt andra evenemang inom kultur- och fritidsförvaltningen. 
Stenkrossen är en viktig resurs och nyttjas även av kultur- och 
fritidsförvaltningens andra verksamheter som kulturskolan, Lunds 
konsthall och Lunds stadsteater, samt det fria kulturlivet i Lund. 
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Sammanfattning och slutsats 

Sammantaget kan sägas att de hus och verksamheter som gör störst 
intryck och har en verksamhet i dialog med invånarna och sin samtid är 
de som har en gemensam formulerad idé och uttalade mål för sin 
verksamhet – till exempel Dokk1 och Varbergs och Vallentunas 
kulturhus. 

Kontinuerlig verksamhetsutveckling och god kännedom om besökare 
och publik säkerställer att verksamhetens utbud är efterfrågat. Att 
samverka och samarbeta med aktörer från såväl civilsamhälle som 
näringsliv och samhällets övriga institutioner är också framgångsfaktorer. 
På så sätt kan relevansen öka för fler och nya besökare. 

Ett tydligt uppdrag från styrande med ett fåtal skarpa mål som är tydliga 
för medarbetarna bidrar till ett kreativt och målfokuserat arbete. 

 


	Kunskapsunderlag utbyggnad Haninge kulturhus
	1 Inledning 
	1.1 Disposition  
	1.2 Så har vi genomfört arbetet  
	2 Sammanfattning 
	3 Nulägesbeskrivning av Haninge kulturhus 
	3.1 Bibliotek 
	3.2 Konstverksamhet 
	3.3 Kulturrum och foajéscen  
	3.4 Kafé och foajé 
	3.5 Gestaltning och utemiljö 
	4 Medborgardialoger 
	4.1 Telefonintervjuer 
	4.2 Webbenkät 
	4.3 Dialoger på Haningedagen och Träffa chefen 
	4.4 Dialoger med kulturlivet  
	4.5 Dialoger med barn och unga 
	4.6 Dialoger med ungdomar och unga vuxna 
	4.7 Dialoger med vuxna med behov av särskilt stöd  
	5 Medarbetardialog och workshoppar 
	5.1 Medarbetarenkät 
	5.2 Workshop med medarbetare 
	6 Studiebesök 


