


Utställningens titel  

Världens mammor-från konstprojekt till kvinnorörelse för demokrati 

 

Placering/Plats  

Norrköpings stadsmuseum 
Västgötegatan 21 
602 21 Norrköping 

 

Produktionstid/Visningstid  

Produktionstid 2 år 

Visningstid 2019.04.13 – 2019.08.04  (Ca 4 månader).  

 

Budget (kostnad för utställningsproduktion, inte lokalkostnad, fasta löner mm)  

75 000 kr 

  

Kontaktperson, mailadress och telefonnummer.  

Sira Jokinen Lisse 

E-post sira@zagawebb.se  

Mobil 0706-235739 

 

Beställare/Producerande verksamhet  

Norrköpings Stadsmuseum 

  

Utställningsteam  

Sira Jokinen Lisse – Curator och konstnär (KISAM-Världens mammor) 

Danko Lisse – Formgivare och Tekniker (KISAM-Världens mammor) 

Jani Jokinen – Filmare (KISAM-Världens mammor) 

Ellika Kyndel – Pedagog, Norrköpings Stadsmuseum 

Sofia Wallin – Tekniker, Norrköpings Stadsmuseum 

Anders Greiff - Tekniker, Norrköpings Stadsmuseum 

(400 mammor från Världens mammor har medverkat till framtagandet till underlaget av utställning-
en, gestaltningsidéer mm) 

 

 

3. DEL AV FILMEN ”DRÖMMAR” finns på länken https://youtu.be/XbL-etVbkVU3 

 

mailto:sira@zagawebb.se
https://youtu.be/XbL-etVbkVU3


BERÄTTELSE/DRAMATURGI – 

Vilkas historia berättar vi på våra museer?  

 

Vad får och har vi för bild av kvinnor/mammor som exempelvis flytt från länder som Somalia, Eri-
trea och Syrien?  

 

Övergripande narrativ: I ett allt mer polariserat och segregerat samhälle, hur kan vi skapa ett ”vi”, 
som inte behöver definieras av ett ”dom”? Ett svar kan vara: Att mötas och lära genom kulturella 
uttryck. 

 

Utställningens utgångspunkt är enskilda kvinnors/mammors livsberättelser och drömmar, varav de 
flesta med utomeuropeisk bakgrund. Besökarna har möjlighet att ta del av berättelserna genom 
bild, text och film. I Media dominerar oftast den negativa bilden av invandring och flyktingar här vill 
vi också visa på de positiva delarna. 

 

 

GESTALTNING – Hur ofta får människor med utländsk bakgrund, som nu utgör ¼ av Sveriges be-
folkning, sin verklighet/historia berättad och gestaltad på våra museer?  

 

Utställningens gestaltning är ett samarbete mellan curatorn och de deltagande kvinnorna/
mammorna (ca 400), varav merparten har aldrig varit i kontakt med konst eller museer än mindre 
varit med och själva bidragit i en utställning. 

 

För att skapa en välkomnande och trygg känsla i utställningsrummet valde man att utforma fyra 
hemmiljöer med material och flera objekt som kvinnorna själva bidrog med. Här kunde man sätta 
sig ner och ta del av kvinnornas berättelser i form av Livslådor, videofilmade livsberättelser och 
drömmar, vaggvisor från Mammaträdet mm. (se bilder.) 

 

 

 

PUBLIKVÄNLIGHET –  

Hur tillgängliga är våra offentliga rum och museer?  

 

Utställning har byggts av och med nysvenska kvinnor/mammor. Detta i sin tur väckte intresse och 
nyfikenhet hos väldigt många fler att besöka museet och ta del av berättelser från sina vänner, sys-
trar, mammor m.fl. Här är det våra berättelser som gestaltas!  

 

Utställningen bidrar också till att etniska svenskar får en mer differentierad bild av människor som 
kommit till Sverige. Pinnar i statistiken blir enskilda personer. 

 

 



Bara till vernissagen kom det över 750 personer, vilket är över 100% mer än någonsin tidigare på 
Stadsmuseet i Norrköping 

 

Ett aktivt arbete har också gjorts för att skapa förutsättningar för att nysvenska mammor/kvinnor 
ska kunna besöka utställningen m. bl.a.: 

 

* Några av mammorna har under utställningstiden hållit i guidade visningar på flera språk. 

 

*  Flera skapandeträffar i utställningen.  

 

*Många nysvenskar har inte så stora ekonomiska resurser och därför har det också varit möjligt att 
äta medhavd picknick eller fika i utställningsrummet.   

 

*Många mammor har många barn och därför har vi haft aktivitetsledare för barnen. 

 

 

METOD –  

 

Särskilt utomeuropeiska kvinnor är en erkänt svår målgrupp att nå och är starkt underrepre-
senterade som museibesökare och enbart ett fåtal har haft möjlighet att vara med och utforma en 
utställning. 

 

Sira Jokinen Lisse startade verksamheten Världens mammor 2016 i Motala när Barnavårdscen-
tralen slog larm om att många mammor satt isolerade i sina hem. Nu erbjuder Världens mammor 
skapandeträffar på fem platser i Östergötland. Utställningen har tillkommit under dessa ska-
pandeträffar. När det började hade merparten av kvinnorna aldrig tidigare målat, ritat eller arbetat 
med konstnärligt skapande.  

 

Kvinnorna kommer från olika kulturer, språk, traditioner, religioner, flera av kvinnorna är 
analfabeter, det är konsten som är det universella språket. I ett allt mer segregerat samhälle och 
den diskriminering och fördomar som kvinnorna erfarit…. var det angeläget att få möjlighet att 
berätta sina berättelser på stadsmuseet i Norrköping. 
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