
SOMMARKONSTNÄRERNA

Sommarkonstnärerna är vårt koncept där unga får 
skapa engagerande offentlig konst och bidra till sitt 
områdes ökade trivsel. Under konstnärlig ledning 
sommarjobbar ungdomar med att sätta färg på grå 
gångtunnlar, skapa hopphagar på förskolor eller skapa 
fina motiv på miljöstugorna i området. 

Upplägg
• Satsningen genomförs under den ordinarie  

feriepraktikperioden, oftast under tre veckor.
• Arbetet genomförs under ledning av projektledare 

från AD Tillsammans som planerar och leder  
ungdomarna genom sommarjobbet. 

• Utifrån era önskemål matchar vi med en konstnär 
från vårt stora nätverk av konstnärer som är vana vid 
att skapa konst i offentlig miljö och att arbeta med 
ungdomar. 

• Ni tar fram förslag på platser och som ungdomarna 
skall skapa konst på. 

• Tillsammans med AD Tillsammans och den konst-
närliga ledaren tas en lämplig arbetsprocess fram för 
att säkerställa ett bra resultat och ett konstverk som 
passar in i miljön. 

Det finns flera olika sätt som vi kan ta fram konstver-
ken på: Ni kan ge deltagarna fria tyglar att utforska sin 
kreativitet utifrån några teman som ni önskar. Vi kan även 
genomföra en workshop där deltagarna och andra från 
området får bidra med sina tankar och idéer kring bilder 
som representerar området för att öka engagemanget och 
koppling till de boende. Vi har även utfört uppdrag där 
konstnärerna får ta fram mer avancerade motiv som, efter 
godkännande från uppdragsgivaren, har lämnats över till 
deltagarna för att förverkligas på platsen. 

Mål
Det primära syftet med alla sommarjobb är att lära unga 
vad det innebär att ha ett jobb; passa tider, samarbeta i 
grupp och ta instruktioner. Tillsammans med hur det 
praktiska arbetet utförs är det några av de saker de får lära 
sig i Sommarkonstnärerna. 

Utöver det är målet med Sommarkonstnärerna att unga 
ska få utlopp för sin kreativitet och skapa fina, engageran-
de konstverk som lyfter området och sprider glädje och 
trivsel bland de som passerar. 

Genom att ungdomarna deltar i hela processen ökar också 
ägandeskapet och stoltheten för det utförda arbetet. I flera 
områden där vi skapat konst tillsammans kan vi efteråt 
konstatera att vandalisering och klotter minskat. Man vill 
helt enkelt inte förstöra det man själv eller ens kompisar 
har skapat. 

Genom sitt sommarjobb i Sommarkonstnärerna får 
ungdomarna lättare att söka sitt nästa jobb med hjälp av 
sin första rad i CV:et, bra referenser och en erfarenhet av 
hur man sköter sig. Därför jobbar vi med meningsfulla 
och utvecklande arbetsuppgifter som ställer krav och ökar 
deltagarnas stolthet efter ett väl utfört arbete. 

Före och efter bild på en gångtunnel i Tyresö som fräschats upp av 
sommarjobbare med ett skogsmotiv - 2019. 



Om AD Tillsammans
AD Tillsammans AB arbetar med social utveckling utifrån 
ett inflytande- och delaktighetsperspektiv.
Vi arbetar med att hjälpa organisationer att öka sitt 
engagemang och förnya sitt arbetssätt för att få fler att 
aktivt delta i verksamheten och utvecklingen. Våra kunder 
återfinns i både ideell, offentlig och privat sektor. Vi tar 
fram egna koncept eller arbetar utifrån kundens befintli-
ga förutsättningar för att skapa så bra förutsättningar för 
hållbar förändring som möjligt.
Genom våra olika sommarjobbskoncept har vi sedan 2013 
gett över 1500 ungdomar sommarjobb och chansen att få 

http://adtillsammans.se 
info@adtillsammans.se

Sankt Göransgatan 62, 112 33 Stockholm
Daniel Eidhagen - 070 424 35 11
Anna Engström - 070 966 98 16

Tidigare konstverk
Vi har lång erfarenhet av att leda ungdomar i skapandet av offentlig konst från vårt koncept Tillsammans för [Orten]. På 
uppdrag av kommuner och fastighetsbolag har ungdomar bidragit med många kreativa och innovativa konstverk som än 
idag bidrar till glädje och uppskattning bland boende och verksamma i området.

Muralmålning i full gång på garagemur i bostadsområdet  
Musköten i Nynäshamn på uppdrag av Fastighets AB Balder.  
Motivet framtagen av konstnär och utfört av feriepraktikanter. 

Detalj från gångtunnel i Bro på uppdrag av Upplands-Bro  
kommun. Här fick ungdomarna själva visualisera vad som  
representerar deras eget område. 

Asfaltsmålning på förskola i Tyresö. Mo-
tiv och utförande av feriepraktikanterna 
efter förskolebarnens önskemål. 

Feriepraktikanter poserar under arbetet 
med gångtunneln ”Supernovan” i Tyresö 
på uppdrag av Tyresö kommun. 

Före- och efterbild på miljöstuga i Jord-
bro. Motiv och utförande av ferieprakti-
kanter på uppdrag av Haningebostäder. 

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte  
så berättar vi mer!


