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Under 2022 har Resurscentrum för konst, Region Norrbotten, varit  
sammankallande för nätverket. I november 2021 valdes ett nytt  
programråd för SWAN. Programrådet har träffats åtta gånger och planerat 
aktiviteter för nätverket och konferens. På grund av kriget i Ukraina skiftade 
fokus från planerade nätverksaktiviteter till att skapa Emergency Residen-
cies som presenteras längre ner. 

Programrådet 2022 bestod av:

Destiny Johanna af Kleen, Dans, DansPlats Skog, Gävleborg
Theresa Lekberg, Performance, Art See Ocean, Södermanland
Mats Lindström, Musik, Elektronmusikstudion, Stockholm
Jonatan Malm, Slöjd, Hemslöjdskonsulent, Västra Götalandsregionen

Programrådet har jobbat tillsammans med den lokala  
arbetsgruppen i Region Norrbotten bestående av:

Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst, sammankallande
Rebecka Strand, Danskonsulent
Linnea Nilsson, Hemslöjdskonsulent
Ricky Sandberg, Konstkonsulent

Under året har nätverket gått från 90 medlemmar till 148 medlemmar. 



Aktiviteter under året inom nätverket 
Seminarie under Folk & Kultur: Ett residens i varje buske
I februari arrangerade SWAN ett seminarie på Folk och Kultur kring  
residensverksamhet som ett expanderande fält med aktörer från såväl 
konstnärsdrivna organisationer som statliga, regionala, kommunala,  
akademiska eller institutionella. 

Medverkande:

Anna Söderbäck, Direktör och myndighetschef Konstnärsnämnden  

Marie Wårell, Dansare och koreograf, 
verksamhetsledare och grundare till Dansinitiativet  

Veronica Lamppa Lönnbro, Enhetschef, stf generaldirektör,  
konstarter och regional utveckling Kulturrådet  

Theresa Lekberg, Performancekonstnär, producent och filmare. Grundare 
av Art See Ocean Gallery & Artist in Residence.  

Eva Nyhammar, Förvaltningschef Kultur och Skola, Region Halland  

Helena Selder, Konstnärlig ledare BAC  

Petra Johansson, Verksamhetsledare Art Inside Out  

Hanna Isaksson, Verksamhetsledare Resurscentrum för konst i  
Norrbotten, projektledare Swedish Lapland AiR   

Remissvar – återstart av kultur 
I februari skickade SWAN in ett remissvar på utredningen Från kris 
till kraft - Återstart av kultur. I remissvaret tryckte vi på att residens-
branschen har glömts bort i utredningen och gav konkreta inspel på hur 
man kan använda sig av residensverksamheten som en självklar metod i 
att sprida konst och kultur i och utanför storstäderna.  
 
Remissvaret skrevs av Hanna Isaksson, verksamhetsledare Resurscen-
trum för konst, Petra Johansson, verksamhetsledare Art inside Out, 
Region Halland och Helena Selder, konstnärlig ledare, BAC, Gotland. 
Trion blev sedan inbjuden till möte med utredaren Linda Zachrison för att 
berätta mer om nätverket och residensbranschen idag. 

Frukostsamtal SWAN #1: Dansresidens på frammarsch
Torsdag 24 februari kl.09.00 - 10.00, på Zoom

Destiny Johanna af Kleen, Verksamhetsledare för DansPlats Skog och 
deltagare i SWANs programråd, samlade sina kollegor från dansområdet 
för att prata residens. Vilka behov finns, vad görs och hur ser framtiden 
ut för dansresidensen? Hur har pandemin påverkat residensarrangörerna 



men också möjligheterna för dansarna att åka på residens? Vad kan  
andra konstområden lära sig från residensarrangörerna inom dansområ-
det? Behövs det fler tvärdisciplinära residens?

Medverkande panel:

Tove Sahlin, koreograf som driver Shake It Collaborations, som har  
deltagit på en rad internationella och nationella residens, har även varit  
”provresidenstagare”. 

Moa Sahlin, koreograf som driver Moa Kompani och Studio Skaftarp, 
dansresidens och medlem i SWAN. 

Ellen Söderhult, dansare och koreograf som har deltagit på en rad  
residens.

Konferens SWAN 17–18 oktober i Norrbotten
Med temat ”Come Together” ville vi under årets konferens sätta fokus på 
oss som residensnätverk och lära känna varandra. SWAN kunde endast 
ses digitalt under de första två åren. Konferensen utgick ifrån Luleå för att 
sedan ta buss till Moskosel och ha en heldag hos Northern Sustainable 
Futures. På vägen stannade vi till vid Storforsen. På kvällen åker vi sedan 
vidare till Arvidsjaur för övernattning. Dag två spenderades i Piteå på 
Acusticum. Konferensen innehöll en rad föreläsningar, guidade visning-
ar och workshops. Totalt deltog ca 70 personer från hela landet. Utöver 
medlemmar i nätverket deltog representanter från Kulturrådet, Postkod-
stiftelsen och Konstnärsnämnden. 



Överlämning nätverket 18 oktober 

Under sista dagen av konferensen överlämnade Region Norrbotten ansva-
ret över nätverket till Helena Selder och BAC, Baltic Art Center. Som en del 
i överlämnandet har vi tagit fram en vandringspokal som får stå hos den 
som leder nätverket. Vandringspokalen är framtagen av keramikerduon 
MOKK. Pokalen symboliserar vad nätverket står för; gemenskap, dela kun-
skap, skapa samarbeten, växa och utvecklas. 

Kommunikation inom nätverket SWAN
Stort fokus under året har lagts på att bygga upp SWANs kommunika-
tionskanaler. Med hjälp av Studio Karavan har vi kunnat ta fram en logo-
typ för nätverket samt en grafisk profil och en kommunikationsplan. 
En ny hemsida lanserades i september. 

Nyhetsbrev
9 nyhetsbrev har skickats ut under året.  
Nätverket har 584 prenumeranter. 

Sociala medier
I februari startade nätverket upp en instagramsida och en facebooksida. 
På Instagram har vi 1029 följare och på Facebook 780 följare. 

Hemsida
Under våren byggde SWAN upp en tillfällig projektsida för 
Emergency Residencies och information om nätverket.  
I september kunde vi lansera en mer fullskalig hemsida med 
presentation av våra medlemmar, nätverket och kulturskapa-
re på Emergency Residencies. Hemsidan är byggd av Studio 
Karavan i WIX. Språket är primärt engelska då vi vill att inter-
nationella kulturskapare ska hitta till vår verksamhet. 
Hemsidan heter: swanresidencynetwork.com

Google drive
Nätverkets medlemmar har tillgång till en gemensam Google 
drive där man kan hitta protokoll från möten, gemensamma 
dokument, checklistor, avtal, bilder etc.



PROJEKT: SWAN Emergency Residencies
Under våren har nätverket SWAN skapat sitt första gemensamma  
projekt med Emergency Residencies. Projektledare har varit Hanna  
Isaksson från Resurscentrum för konst. Initiativet kom från Theresa  
Lekberg som suttit med i programrådet. Projektet har inneburit att 
Sverige kunnat erbjuda ca 80 residens mellan april-december 
till ukrainska kulturskapare och ryska dissidenter. Arbetet 
drog igång i samband med krigsutbrottet. Nätverket kall-
lades till ett inledande möte där 80 personer deltog. Under 
mars genomfördes 3 möten med nätverket för att dra upp 
riktlinjerna för ett projekt. Utifrån dessa möten beslutades 
att söka medel för att kunna bygga upp Emergency  
Residencies. 

Projektmedel har sökts från Postkodstiftelsen, Svenska Insti-
tutet, Iaspis/Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Kulturdeparte-
mentet och Nordic Culture Point. Utöver detta har medlemmarna 
i nätverket äskat medel från regioner och kommuner och organisa-
tioner. Totalt har projektet fått in ca 10 miljoner under 2022. Se fördelning 
av medel i nedanstående tabeller.
 

Tabell 1: Fördelning 2022.

Tabell 2: Hittills beviljat för 2023.



Arbetsgrupp Emergency Residencies
Under senvåren kunde projektet tillsätta en arbetsgrupp med  
Theresa Lekberg, Power Ekroth, Gustaf Grapengiesser och Studio 
Karavan samt projektledare Hanna Isaksson (som arbetat inom sin 
befintliga tjänst).  

Arbetsgruppen har träffats digitalt varje tisdag för att gå igenom 
veckans arbete. En rad möten har genomförts med svenska och in-
ternationella samarbetspartners och ett samarbete byggts upp med 
Artist at Risk som tar emot ansökningar från kulturskaparna och 
validerar dessa. Parallellt med detta har SWAN byggt upp en hemsida 
där residensarrangörer i Sverige kunnat anmäla intresse för att stå 
som värdar. Vi har över 60 medlemmar i nätverket (bestående av 148 
medlemmar) som varit redo att genomföra Emergency Residencies. 

SWAN har även varit inbjuden till Kulturdepartementet och Kulturrå-
det för att berätta om arbetet med Emergency Residencies. 

Statistik Emergency Residencies
• 81 matchade residens
• 23 förlängda residens
• 45 residensarrangörer
• residens från norr till söder, över hela landet
• musiker, dansare, bildkonstnärer, filmmakare, illustratörer,  

fotografer, grafiska designers, textilkonstnärer 

Matchningsprocessen
Genom vårt samarbete med Artists at Risk matchas alla kulturskapare 
med residens enligt modellen nedan:



Aktiviteter inom projektet Emergency Residencies:
Tool-Kit för Emergency Residencies
Under våren arbetade vi fram ett Tool-kit som finns för arrangörerna i 
nätverket och tillgängligt på vår hemsida. Tool-kitet går även att använ-
da för ordinarie residensverksamhet. Det innehåller checklistor att tänka 
på inför under och efter residens samt rådgivning kring ersättningsnivåer 
och kontakt med skatteverket, migrationsverket etc. som ukrainska och 
ryska/belarusiska konstnärer kan vara i behov av.  

Fredagsmöten konstnärer

Varannan fredag erbjuder SWAN möten med de ukrainska konstnärerna 
där vi introducerar dom till kulturbranschen i Sverige. Bland annat har de 
fått träffa AF Kultur, KLYS, KRO, Konstnärsnämnden, FrilansFinans, Kon-
sten Att Delta mfl. Det finns även en sluten facebookgrupp för kulturska-
parna där vi delar aktuella aktiviteter som kan vara relevant samt tipsar 
och ger information. 

Möten med residensarrangörer

Under våren och hösten har ett flertal möten organiserats med residen-
sarrangörer som har Emergency Residencies för att lyfta gemensamma 
utmaningar och byta information. 

Medverkan panelsamtal IAA – World Art Day 3 april 

IAA - The International Association of Art bjöd in SWAN till ett att med-
verka i ett panelsamtal med temat Artists on the Run. Theresa Lekberg 
representerade SWAN. 



SWAN har deltagit på Almedalen
Under Almedalen var SWAN medarrangörer till panelsamtalet ”Utifrån 
Ukrainakriget: Nya förutsättningar och utgångspunkter för samarbete med 
omvärlden”.

Medverkande:
Kurt Bratteby, avdelningschef för internationella relationer,  
Svenska Institutet

Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden 

Marita Muukkonen, direktör och curator Artists at Risk

Gustaf Grapengiesser, koordinator SWAN Swedish Artist Residency 
Network

Anna Hjerpe, koordinator Fristad i Lund kommun. 

Moderator var journalisten Kerstin Brunnberg.
Arrangör: Svenska Institutet i samarbete med SWAN (Swedish Artist 
Residency Network), ICORN (International Cities of Refuge Network) och 
Artists at Risk.

SWAN på Bokmässan
SWAN deltog i ICORNS panelsamtal på bokmässan  
den 22 september. Power Ekroth representerade SWAN. 
Övriga deltagare var Duaa Kamel, fristadsförfattare och 
projektledare, Henrik Bengts, journalist och projektledare 
på SVT. Samtalet leddes av Karin Hansson, nationell 
samordnare för ICORN, Sverige. 



Utbildning: How to conduct Emergency Residencies
Tisdag 20 september 14.00 – 16.00
Föreläsare: Marita Muukkonen och Ivor Stodolsky, Artist at Risk

Utbildningen syfte var att ge en tydligare bild av vad som skiljer ett 
Emegency Residency mot ett vanligt residens. Artist at Risk har erfa-
renhet från manga års arbete att jobba med kulturskapare från olika 
krigszoner i världen eller som lever under förtryck. 

Konstdygnet i Västerås 22-23 september
Hanna Isaksson tillsammans med Theresa Lekberg var inbjudna till 
Konstdygnet i Västerås för att prata om Residensutvecklingen i  
Sverige och Emergency Residencies. 

Utbildning - What defines a good host
Måndag 10 oktober kl 10.00 – 12.00
Föreläsare: Bojana Panevska, Transartist

Bojana Panevska från TransArtist höll en utbildning i gott värdskap 
och hur man kan bygga upp residens. Vad behöver konstnärerna för 
stöd, hur tillgänglig ska man vara, hur kan man bygga residens kring 
olika tematik var frågor som gicks igenom. 



SWAN deltog på Samtidskonstdagarna  
9-11 november
Hanna Isaksson och Theresa Lekberg var inbjudna till Samtidskonst-
dagarna för att tala om vikten att mobilisera konstbranschen i  
kri(g)stider.

Portfoliovisning
Under november månad genomfördes en fysisk och digital portfo-
liovisning för ukrainska bild- och formkonstnärer som deltar i ett  
emergency residency. Power Ekroth och Theresa Lekberg ansvarade 
för arrangemanget som genomfördes i samarbete med Konstnärshu-
set i Stockholm under en dag och en dag via Zoom. Konstnärerna fick 
träffa totalt 14 curatorer och inköpare.

Medverkan panelsamtal: Hospitality in Times of Crisis
7 November, 16.00-17.00

Hanna Isaksson (sjuk vid tillfället) och Theresa Lekberg var inbjudna 
till ett digitalt panelsamtal arrangerat av TransArtist för att berätta om 
sitt arbete med Emergency Residencies I Sverige. 

Bemötande och förhållningssätt i kris- och  
konflikthantering
Talare: Marie Louise Honka
Torsdag 8 december, kl 09.00-12.00 (Föreläsningen fick skjutas upp till 
2023 på grund av sjukdom) 

Vid konflikt och krishantering har vi som arrangörer det största an-
svaret att hantera uppkommen situation utifrån hur vi reagerar och 
agerar. I den här kursen kommer du få titta på din egen roll utifrån en 
kris- eller konfliktsituation, få nycklar till ett aktivt lyssnande och lära 
dig mer om hälsosamma gränsdragningar. 

Enkät till deltagande kulturskapare
Under december skickades en enkät ut till deltagande kulturskapare 
i våra emeregency residencies. Kulturskaparna är mycket nöjda med 
sina upplevelser i Sverige, fullständig sammanfattning kommer att 
presenteras under 2023. 


