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SWOT #3
Hur kan kulturen stärka identiteten för nordöstra Skåne?

KOMMUNIKATÖR SKÅNES ESS 7 APR 2021 20:00

STYRKOR: Vad är det som gör nordöstra Skåne
unikt kopplat till platsens kulturella och
historiska identiteten och vari ligger våra
styrkor?

unik natur 
kommunikation/transport 
infallsstruktur 
många olika typer av kultur 
väldigt mycket olika saker på liten yta. 
Mycket historia. 
Eldsjälar och konstnärer 

Mångfald och variation

Hav, sjöar, konst, natur med mera. Mycket att visa upp. ― ANONYMT

historia om snapphanarna

Att Skåne var danskt

Läget är lite mitt i, Blekinge, Småland, Danmark

Sveriges sydligaste vildmark.
Nära till storstäderna och Sjöriket

Positiv kulturkrock mellan olika regioner, men också något eget.
Vi kan locka från närliggande orter genom att ta vara på vårt
eget kulturarv

Många slott och deras historia

Svarta bergen

Fiske både i hav och sjö

Gott om gamla industribyggnader som ger förutsättning för att
skapa kultur
Stadsmiljö Kristianstad 
Slott 
Naturen ett mervärde 
Fossila fynd
Många hembygdsmuseer

Stengärdena
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Ålafisket och brännvinet
LO Smith och gamla brännerier

Historia
Vi har mycket historia som är kopplade till olika platser i skåne.

Stolthet
Många är stolta över sin hembyggds historia speciellt landsbygden.

Slott
Finns gamla slott.

turister
Vi får 1 miljon turister i kristianstad varje år.

2 milj människor har 2 timmar från Köpenhamn/Malmö/Lund till Nöodöstra Skåne ― ANONYMT

Iföverken och keramikhistorien i Bromölla

Rix FM
Det är populärt och människor från hela skåne kommer för att se på.

Slott och gårdar

Bra gatukonst

Stor livsmedelsproduktion
även historiskt

Fina stränder

Använd kulturarvet
 

1. Entusiaster, men få...
2. Gamla byggnader & kulturhistoria som kan användas
3. Finns många föreningar etablerade
4. Läge för generationsskifte (dock - även svaghet...)
5. Annorlunda miljöer än staden - naturen (Hovdala, Wanås...)
6. Ofta täta nätverk, lättare samarbeten...
7. Ganska bra mediatäckning, K-bladet Norra Skåne, ganska lätt att få täckning
8. Trend - tillbaka till landet, pandemin...

 

SVAGHETER: Vad gör att vi inte når vår fulla
potential inom kulturområdet?

inte bra Samverkan
svårt att göra sin röst hörd 
Mycket tas för givet 
vi är inte bra på att marknadsföra

För lite gräsrötter, det kommer för lite underifrån, inte lika öppna
för olikheter som på andra platser? Det finns inte storstäder i
Nord-östra Skåne och vi blir vana att åka till andra för att
konsumera kultur istället för att skapa eget. Storstäderna lockar
mest, det är svårt att sticka ut och konkurrera. Kanske ger vi
upp i förväg? Lättare för stor stad att synas. Men också att här
finns en blyghetskultur som står i vägen för aktiviteter.

Få känner till vår historia



Hemmablinda

Ekonomi
Det �nns människor med potential men som inte alltid kan få stöd eller bidrag.

Jantelagen

Fånga upp ungas intresse
Det �nns svaghet i att fånga barns och ungas intresse inom kultur.

Inte så bra på att samarbeta, ser sig som konkurrenter

Svårt att locka unga
Det händer mycket annat. De tror kanske inte det är intressant - förutfattad mening

På en mindre ort är det lätt att tro att det inte finns underlag för
särintresse, men vi behöver testa att våga vara udda och göra
kluster kring det vi är intresserade av fast det är smalt

Svårt att attrahera turister

För få exempel

Inte många känner till Skånes enda kulturreservat

Brist på drivna personer - särskilt yngre

För lite stöd från det offentliga

Självbilden behöver förbättras/förstärkas

Svårt att hitta samarbetspartner

Bättre infrastruktur för att åka runt

Glest
1. Glesheten, avstånd, få människor
2. Tidsbrist
3. Pengar
4. Det �nns få _kultur_ aktiviteter för barn&unga i NÖS
5. Dåligt sortiment i affärer, dålig info om vad som �nns...

 

MÖJLIGHETER: Vilka möjligheter kopplat till ett
kulturellt och historiskt perspektiv kan vi ta
tillvara på?

Lokala möjligheter
hembygdsföreningarnas roll är sotra möjligheter.

Samarbete
Samarbete mellan föreningar.

Samverkan
Att kulturella föreningar och projekt kan samverka i större utsträckning för att lyfta ett
intresse bland besökarna



Lokala föreningar
Lokala föreningar har lättare att locka folk.

Media
Att använda sociala medier ger många möjligheter.

Bättre samverkan
Att få mer information om sin ort för att kunna medverka. 
En gemensamt ställe att presentera aktiviteter, festivaler mm.  
koppla det kulturella till föreningslivet.
bygga upp och satsa på kommunen. 
Få in mer ungdomar i föreningar.  

Gårdars historia

Att öva på att ändra sociala "spärrar" så vi vågar mer.

Mat och dryck lockar många

Bättre på att marknadsföra, även lokalt t ex Örnanäs
kulturreservat

Att jobba på "ambassadörskap" och på ett mer inbjudande
klimat, att utmana varandra att vara med och att våga, att sluta
vara så bekväma.

Hemestra
ta tillvara den svenska turismen

Koppla kultur och historia till aktiviteter

Utveckla fisketurismen

samverkan
samverkan över kommungränserna.

biblioteken
De olika bibliotek är en väldigt bra möjlighet.

Lyfta alla goda exempel

Få med ungdomar mer
Satsa på projekt etc som gynnar både unga och äldre

Att ta tillvara på något litet lokalt och sätta ihop det med ett
större globalt eller regionalt nätverk

Lära oss av andra kulturer
ex grödor och odlingssätt, hälsa o mat kopplat till aktiviteter

Mer kultur i läroplanen

Blanda olika sorters kultur som tilltalar olika grupper

Uthålliga nätverk



Visioner behövs

Interdisciplinärt gränsöverskridande samarbete.

Mångkultur, många invandrade möjligheter med mat och andra
uttryck som mixas med gammalskånskt och blir nåt nytt, unikt

Matlagning
historisk skånsk mat såväl som mat från andra kulturer

Kallbad kopplat till hälsa och natur
�er bryggor och bastuhus

Dryckeskultur
vinodling, ölbryggerier, Absolut, Kombucha, humleodling

Leader-pengar

Föreningarna
1. Gamla byggnader, verksamheter - men vad...?
2. Bättra förenings-styrkan, särskilt admin, personal, marknadsföring, webb...
3. Generationsskiftet - just ungdomar kan få bra stöd
4. Supporta just de unga, hur man startar, lite bidrag...

HOT: Vilka hinder finns för att kulturen i
nordöstra Skåne ska ha en fortsatt stark
identitet i ett 10-årsperspektiv?

förseningarna
Förserningar med arbet 
arna och material.

Ekonomin
Större städer drar redan mycket pengar och kultur. Man behöver fördela olika bidrag jämlikt. 
 

Många bidrag kommer från skattepengar, mycket skattepengar i framtiden kommer behöva gå till
andra ändamål såsom äldreomsorg med mera. Alltså kanske mindre pengar till kulturen.

― ANONYMT

Komunikation
Saker skall vara lätttillgängliga även i landsbygden.

Pandemin

Konkurrens
Konkurrens mellan större och mindre kommuner.

Marknadsföringen 
strategi 
kollektivtra�ken 
Svenska förenings livet
Att inte få ekonomi i verksamheter 
Pandemin 
brist på eldsjälar. 
globaluppvärmning 
 
 



※※※※※※

"Fat and happy"- ointresse för andra. Bekvämhet och lathet.
Feghet. Många gömmer intresse för kultur, och är dömande mot
andra och deras initiativ.

att det kommer alltför många turister
slitage på naturen, nedskräpning, tra�k, för många husbilar, störningar i det vilda, bränder i
naturen

för få som engagerar sig

Vattenkvalité
grundvatten, dricksvatten, bruni�ering

Brist på pengar
Konkurrens med andra verksamheter

Initiativ måste tas tillvara annars händer inget

"Reklam" behövs för att få med olika grupper

Inte så många vill arbeta ideellt under längre perioder

Dålig tillväxt för engagemang
De �esta som är engagerade är över 50 - få med de unga

1. Ekonomisk struktur, staden lockar...
2. Inställning till kultur som "grädde på moset" men är egentligen

tallriken/förutsättningen 
3. Fördomar mot landsbygden, spec bland yngre om möjligheterna på landet. Även från

vuxna mot yngre företagare. Ger tveksamhet, vänta på ngn annan, osäkerhet...
 
 


