
KUNSKAPSMÖTEN
En samhällsvision för gemenskap

“Bo bra på äldre dar”
TÄVLINGSBIDRAG



Att vi har stora utmaningar gällande välfärden är inget som går att sticka under stolen med. Vi måste i samhället på 
alla plan bidra med vad vi kan - idémässigt och ekonomiskt - för att säkerställa en framtida välfärd så som vi känner 
till den.

I den nu rådande ekonomiska kris som har uppstått och där en framtida kollaps av euron hotar (med så lite som 3 
månader kvar 1), måste vi fråga oss vad vi i samhället tycker är värt att bevara och uppmuntra.

Jag är dock optimistisk!

Vi har nu en möjlighet att ifrågasätta livet vi lever och börja tänka på vad vi prioriterar som människor och sam-
hälle. Utgångsläget för Sverige är milsvida bättre än t.ex. läget som Grekland befinner sig i, där staten är bankrutt 
och de nu måste finna alternativa system till kapitalismen.

Om vi i Sverige ska lyckas säkerställa den framtida välfärden måste tillväxten öka. Men det finns ett problem - vi 
kan inte ha en oändlig tillväxt i en ändlig ekologi 2. Det är alltså fler frågor än svar vi har framför oss...

Jag tycker mig ändå se en typ av kompromiss mellan den “tomma konsumtionen” som ska bidra till välfärden och 
något som ligger närmare “mänsklig blomstring”. Att vi kan skapa värden som inte bara är ekonomiska, utan något 
som kommer gynna oss i samhället på mer än ett plan. 

Ett av dessa värden är det mänskliga mötet mellan individer från alla samhällsskikt. 

1 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/soros-tre-manader-sedan-ar-det-kort-for-hela-eu_7250767.svd , 2012-06-05
2 “Välfärd utan tillväxt”, Tim Jackson, 2011
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GEMENSAM VERKSTAD 
M ö t e s p l a t s e n  f ö r  a l l a  g e n e r a t i o n e r
Pensionärer som har arbetat ett helt yrkesliv besitter en enorm kunskapbank.
Ett flertal kommer säkert tycka att det är skönt med att äntligen få slippa tänka på 
arbete och istället kan fokusera på vad de är intresserade av.

Min vision för det framtida samhället är att de pensionärer som besitter kunskap 
och som dessutom känner att de vill dela med sig av den - är att de också ska och 
bör få göra det.

Vi kan skapa mötesplatser i samhället som bygger på gemenskap, men som 
också kan bidra ekonomiskt till samhället.

Ett exempel kan t.ex. vara att istället för att åka till IKEA och köpa ett föremål 
med sämre kvalitet, har vi nu möjligheten att träffa pensionärer och människor 
från alla samhällsskikt med allas olika livserfarenhet och kunskap. En mötesplats 
där du kan producera föremål som du kanske vill ha till ditt hem. Det du “beta-
lar” med skulle ligga mer i din tid du investerar i ditt projekt, men också ekono-
miskt med materialet du köper.

Förutom all kunskap vi besitter i samhället, har vi också många resurser i sam-
hället som är ounyttjande. Ett bra exempel är skolslöjdsalar som står tomma på 
helgerna. Kommuner runtom i Sverige skulle kunna se till att öppna upp dessa på 
helgerna. Det finns redan system för att t.ex. hyra ut idrottssalarna till föreningar 
och klubbar.

Varför skulle inte detta vara möjligt för slöjdsalarna?

En pensionär som har jobbat med trä kan vara ansvarig för maskiner.
En pensionär som har jobbat med textil kan instruera hur man syr.
En pensionär som har jobbat med konst kan visa hur man målar.
En pensionär som har ...

Ragnar
Har jobbat med trä hela sitt liv.
Han känner sig lite ensam och skulle 
vilja träffa andra människor men har 
inte hittat ett sammanhang där han 
känner sig bekväm. 

TOM SKOLSLÖJDSAL PÅ HELGEN 
+ 

PENSIONÄREN RAGNAR 
+ 

NYFIKNA PENSIONÄRER & MÄNNISKOR 
= 

INTEGRATION/GEMENSKAP/MÄNSKLIG BLOMSTRING



GEMENSAM VERKSTAD 
M ö t e s p l a t s e n  f ö r  a l l a  g e n e r a t i o n e r
Om vi får en allvarlig ekonomisk kris i samhället, kommer 
det att finnas många tomma lokaler. Ett alternativ skulle 
vara att kommunen investerar i några lokaler i samhället 
för att kunna göra verkstäder av dessa. 

Om en kommun inte har pengar eller vill bygga nytt är 
kompromissen att använda de resurser vi redan har - t.ex. 
skolslöjdsalar.

Hos Ragnar lärde jag mig 
lite mer om hur trä beter sig 
under årstiderna. Han bjöd 
även på kaffe och bullar!

Hos Per fick jag lära mig hur 
man marmomerar papper!
Passar bra som present-
papper i framtiden.

Hos Gunilla fick jag äntligen 
lära mig lite mer om koppar!

Hos Åsa fick jag lära mig 
mer om infärgning av tyger!

Hos Mohammed fick jag 
lära mig både ett och annat 
om tuskaft och munkabälte!



“PIMP MY DRAMAT”
  E t t  a v  a l l a  m ö j l i g a  p r o j e k t
Som student och formgivare skulle jag med mina idéer kunna inspirera 
pensionärer i vad man kan göra i dessa verkstäder - alternativt bara laga 
befintliga saker istället för att köpa nytt. Allt är möjligt.

Det här är ingen fördom! Jag äger själv en “dramat” och det är nog en av 
de bästa investeringar jag har gjort, på riktigt! Jag kånkar runt på allting 
i min dramat - verktyg, mat & kläder m.m.

Många dramater är dock otroligt tråkiga utseendemässigt och ibland 
dåligt konstruerade.

I de olika verkstäderna skulle pensionärer och människor i alla åldrar 
hitta varandra genom ett projekt som detta.

Hos Åsa kunde jag sy mig ett 
nytt fodral till min “dramat”. 
Det förra tyget var enfärgat 
och lite tråkigt.

Efter besöket hos Åsa börjar 
jag nu fundera på om det 
kan vara möjligt att väva ett  
fodral hos Mohammed? Det 
skulle bli en fin present till  
min kompis Angelica som 
också har en “dramat”.

Hos Gunilla kunde jag äntligen 
få hjälp med mitt vinglande 
hjul. Vi bytte kullager och nästa 
gång vill jag nog “blinga” till den 
lite också med fejk-diamanter 
på ekrarna.

Hos Ragnar kunde jag byta 
ut min trasiga bottenplatta!

På bottenplatan av dramaten 
har jag limmat och lackerat 
marmorerat papper från Per. 
Min lilla hemlighet...

“Bo bra på äldre dar” handlar för mig om hur vi kan mötas på fler sätt i 
samhället oavsett ålder. Gamla möter unga - unga möter gamla.

Att vi har fler offentliga platser som är mer tillåtande. 
Vi behöver inte fler gallerior eller arenor.

En plats som folk känner är deras och som man vill komma tillbaka till. 
Att du kan bli inspirerad och faktiskt lära dig något nytt om något och 
om dig själv. 

Fördomar som kanske försvinner när du har träffat fler människor och 
fått lite perspektiv på tillvaron.


