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Förord  

Den här rapporten är en uppföljning av f.d. Glesbygdsverkets rapport 2009, ”Kultur kan 

göra skillnad!” och behandlar kulturens ställning i ett antal gles- och landsbygds-

kommuner. Förhoppningen är att denna rapport ska visa på den bredd och det engagemang 

som finns för kultur i olika former och inspirera till fortsatta satsningar på alla nivåer. 

Rapporten har skrivits av Åsa Eriksson Ahnfelt. 

Tack till alla som låtit sig intervjuas, svarat på enkäter eller på annat sätt bidragit med 

kunskaper. 

 

Östersund, augusti 2015 

 

 

Inger Normark 

Tf avdelningschef, Tillgänglighet och regional tillväxt 

Tillväxtanalys 
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1 Sammanfattning  

Kultur gör skillnad! Att kunna ta del av ett levande och varierat kulturutbud, liksom att 

själv ha möjlighet att ägna sig åt skapande verksamhet, kan vara avgörande för människors 

benägenhet att besöka en plats, att flytta in och att stanna kvar. Kultur är, kort sagt, en 

viktig faktor för orters, kommuners och regioners attraktivitet.   

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, har i flera 

tidigare rapporter kunnat konstatera att attraktivitet inte bara handlar om arbetstillfällen, 

bostäder, kommunikationer och kommunal basservice. Fritidsaktiviteter och kultur, före-

ningsliv och mötesplatser har också stor betydelse.
1
  

I denna rapport fokuserar vi på kulturens betydelse i Sveriges gles- och landsbygder. Över 

60 personer som på olika sätt arbetar med kultur i glesbygd kommer till tals. 

Kulturen lever 

Vår uppföljning av 17 lokala exempel på kultursatsningar som presenterades i Glesbygds-

verkets rapport ”Kultur kan göra skillnad!” 2009
2
 visar, att de flesta av satsningarna fort-

farande lever. Många verksamheter har vuxit och utökats, i andra fall har man valt att 

behålla ett ursprungligt, litet format. När verksamheter lagts ner beror det bland annat på 

indragna kommunala stöd, eldsjälar som brunnit ut och utebliven generationsväxling i 

arrangörsföreningar.  

Rapporten innehåller också en enkätundersökning där kulturtjänstemän i 24 glesbygds-

präglade kommuner svarat på hur kulturens ställning i kommunen ser ut i dag och hur den 

förändrats sedan 2009. 52 procent anser att kulturen har en stark eller ganska stark ställ-

ning och 48 procent anser att den förändrats till det bättre under de senaste sex åren. 

Vi har också intervjuat företrädare för tio olika myndigheter och intresseorganisationer 

som verkar på kulturområdet, och även av dessa intervjuer kan man utläsa att kulturen står 

förhållandevis stark i dagens glesbygdssverige.  

Plats för förbättringar 

Men det finns problem – eller kanske bör det kallas förbättringsområden. Ekonomin är ett 

av dem. Kommunernas utgifter för kultur har ökat med drygt 6 procent under åren 2007–

2013, medan statens utgifter för kultur ökade med 2,5 procent. Att upprätthålla en kulturell 

basservice kostar, precis som övrig kommunal service, förhållandevis mycket för kommu-

ner med liten befolkning och stora avstånd. Flera kommuner skulle vilja se en större upp-

räkning av statens kulturutgifter, och då gärna som riktade statsbidrag direkt till kommu-

nerna och inte enbart via regioner/landsting.  

Många skulle också vilja se en förenkling av regelverket kring kulturella projekt. Man 

konstaterar att det finns pengar, bland annat inom EU, men att det tar för mycket tid och 

kraft att komma åt dem. Man talar om komplicerade ansökningsförfaranden, långa hand-

läggningstider och stora krav på återrapportering, och nämner dessutom själva projekt-

                                                 
1 Se t ex Tillväxtanalys. Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? – en forskningsöversikt 

om de faktorer som skapar boendeattraktivitet. PM 2014:13. Östersund: Tillväxtanalys, 2014 

Tillväxtanalys. Fakta och exempel kring lokal attraktivitet. Rapport 2014:14. Östersund: Tillväxtanalys, 2014. 
2 Lundström, C. Kultur kan göra skillnad! En termometer och receptsamling om kultur i glesbygdstäta 

kommuner. Östersund: Glesbygdsverket, 2009. 
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formen som ett hinder för långsiktighet. Dessa problem är för övrigt inte unika för kultu-

rella projekt. Vi möter samma åsikter hos människor som arbetar med projekt av alla 

möjliga olika sorter.   

Från både kommuner och kulturentreprenörer efterlyses flexiblare regler för kommunalt 

stöd till kulturentreprenörer. Många kommuner håller hårt på att man bara kan betala ut 

ekonomiskt stöd till föreningar, medan andra gör en vidare tolkning av reglerna och även 

stöttar företagare. 

Samverkan ett nyckelord 

Kultursamverkansmodellen, som började införas 2011 och i dag omfattar alla Sveriges 

regioner/landsting utom Stockholm, är en av de största reformer som gjorts i svenskt 

kulturliv på senare år. Många har synpunkter på den. Vanligt är att man uttrycker en viss 

besvikelse över att modellen inte betytt mer för ”gräsrotskulturen”. Förslag om att kultur-

samverkansmodellen borde ”balanseras” så att den bättre tillgodoser små, fattiga kommu-

ners behov har framförts.   

En annan och mer positiv synpunkt som återkommer, är att modellen har gjort att kommu-

nerna fått större kunskap om varandra, vilket både bäddat för mer samarbete kommunerna 

emellan och gjort det lättare för var och en att hitta sin egen specialisering. Modellen 

verkar också ha ökat samarbetet mellan olika regioner.  

Samverkan är överhuvud taget ett nyckelord när man pratar om kultur i glesbygd. Att 

arbeta tillsammans och göra saker ihop stärker sammanhållningen i byarna och samman-

hållning är ett starkt argument för att bo kvar. Små kulturföretagare som går ihop om utbud 

och marknadsföring blir starkare tillsammans. Kommunerna har en viktig uppgift i att för-

medla kontakt och peka på möjlig samordning mellan olika aktörer. Samarbete mellan det 

offentliga och civilsamhället är nödvändigt för att få ut så mycket som möjligt av de 

begränsade resurser som står till buds.  

Likvärdighet – ett mål att sträva mot 

Oavsett var man bor i Sverige ska det finnas möjlighet att både ta del av och själv utöva 

kultur. Lika möjligheter för alla är naturligtvis en utopi, därtill ser förutsättningarna alltför 

olika ut i olika delar av landet. Likvärdiga möjligheter däremot, borde kunna vara ett mål 

att sträva mot. 

Ska målet om likvärdighet nås behövs det medvetenhet och mod på alla nivåer. Det krävs 

omfattande insatser när det gäller infrastruktur, som till exempel bredbandsutbyggnad över 

hela landet. Det krävs också att lokala initiativ, annorlunda samarbeten och små men 

smarta idéer tas till vara. 
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2 Inledning 

2.1 Om kultur 

Vad är kultur? 

Kultur är odling. Kultur är bildning. Kultur är litteratur, konst, musik, dans, teater, film, 

slöjd och mycket mer. 

Kultur är upplevelser. Upplevelser som väcker okända känslor och otänkta tankar, som 

bidrar till vår förståelse för oss själva och varandra. 

Kultur är kittet mellan människor. Ett kitt som bidrar till sammanhållning, livskraft och 

framtidstro – på landet och i staden.  

Kultur är kreativitet. Att skapa kultur ger innehåll och mening i tillvaron åt många, många 

människor. För en del handlar det om ideellt arbete på fritiden, för andra kan kulturskapan-

det vara en försörjningsmöjlighet.  

Kultur är också attraktivitet. Något som kan locka nya människor att flytta till en ort och 

göra att de som bor där stannar kvar. 

Inte lika men likvärdigt 

Alla medborgare i Sverige har rätt till kultur, det är en hörnpelare i den svenska kultur-

politiken. Inte lika men likvärdigt är principen. Men hur säkerställer man att de 2 565 

invånarna i Sorsele i Lappland har tillgång till ett kulturutbud likvärdigt det som finns i 

skånska Malmö, där det bor 308 107? Eller att det som Högsby i Småland erbjuder sina 

5 782 medborgare är likvärdigt det man får om man är en av 911 989 stockholmare? 
3
 

Bland annat det handlar denna rapport om.  

2.2 Bakgrund 

2009 gav Glesbygdsverket ut ”Kultur kan göra skillnad!”, en rapport som undersökte 

kulturens ställning i 47 kommuner och presenterade ett antal utvalda exempel på fram-

gångsrika kultursatsningar i glesbygd.
4
 

2013 låg rapporten till grund för konferensen ”Kultur kan göra skillnad!” som hölls i 

Bräcke i Jämtland med organisationen Hela Sverige ska leva som huvudarrangör. 130 

personer deltog och många fler (minst 1 500) följde den streamade konferensen på orga-

nisationens hemsida.
5
 2014 hölls en uppföljande minikonferens, också den i Bräcke. Ett 

30-tal deltagare samlades då för att lägga grunden till ett fortsatt arbete med kultur i gles-

bygd. 

                                                 
3 Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik. Siffror gällande 31 december 2014.  

Se http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-

sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/159277/ 
4 Lundström, C. Kultur kan göra skillnad! En termometer och receptsamling om kultur i glesbygdstäta 

kommuner. Östersund: Glesbygdsverket, 2009. 
5 http://www.helasverige.se/kansli/projekt/avslutade-projekt/kultur-kan-goera-

skillnad/?no_cache=1&sword_list%5B%5D=skillnad 
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10–11 september 2015 hålls en ny stor konferens i Åmål i Dalsland, nu med den något 

vässade rubriken ”Kultur gör skillnad!”.
6
 Inför Åmålkonferensen har önskemål framförts 

om en uppföljning av rapporten från 2009. Tillväxtanalys arbete med lokal attraktivitet 

visar att kulturen har stor betydelse för människors benägenhet att flytta till och bo kvar på 

en ort vilket gör att det känns angeläget att genomföra denna uppföljning.  

2.3 Syfte och målgrupp 

Syftet med denna rapport är att bidra till kunskap och medvetenhet om kulturens ställning i 

Sveriges gles- och landsbygder i dag. Genom uppföljning av rapporten från 2009 mäter vi 

temperaturen i nuläget. Tanken bör vara att regelbundet göra denna typ av kartläggningar 

framöver.  

Målgrupp är alla som arbetar med frågor om kulturens tillgänglighet och dess betydelse för 

livskraft, utveckling och entreprenörskap. Förhoppningen är att rapporten ska ge insikter 

om kulturens betydelse för en plats attraktivitet och verka inspirerande i idé- och utveck-

lingsarbete på såväl lokal som regional och nationell nivå. 

2.4 Metod 

Eftersom projektets tyngdpunkt ligger på uppföljning har vi riktat oss till samma kommu-

ner som var med i 2009 års rapport. 24 kommuner har deltagit i vår enkätundersökning. 

Dessutom har 17 exempel på framgångsrika kultursatsningar följts upp. Vi presenterar 

också några nytillkomna exempel.  

2009 fick ett antal representanter för offentlig och föreningsdriven kulturverksamhet svara 

på frågor om sin syn på kultur i glesbygd. Sådana intervjuer har gjorts även denna gång.  

Utöver våra egna undersökningar och intervjuer gör vi en kort genomgång av de senaste 

decenniernas svenska kulturpolitik och presenterar aktuell statistik över kulturlivet i 

Sverige.  

2.5 Definitioner 

Texten i början av detta kapitel är ett försök att ringa in vad kultur är och ska vara. Det 

finns många andra definitioner.  

Under rubriken ”Mål för kultur” fastslår kulturdepartementet på regeringens webbplats att 

kulturen ska vara ”en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 

grund.”
7
 

”Människors rätt till förkovran, insyn, samtal och möjligheter till påverkan tar avstamp i 

kulturen. Ett aktivt kulturliv, där medborgarna kan mötas, är ett fundament för en demo-

kratisk utveckling och en viktig dimension i ett långsiktigt hållbart samhälle”. Så skriver 

SKL, arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regio-

ner, i sitt kulturpolitiska positionspapper.
8
 

När vi i denna rapport skriver om kommunernas nettokostnader för kultur, handlar det om 

summan av fyra olika poster: bibliotek, stöd till studieorganisationer, musikskola/kultur-

skola samt allmän kulturverksamhet. I allmän kulturverksamhet ligger bland annat stöd till 

                                                 
6http://www.helasverige.se/fileadmin/user_upload/HSSL_Kansli/Vad_vi_goer/Kulturgorskillnad/KGS_progra

m_20150616.pdf 
7 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/kultur/mal-for-kultur/ 
8 SKL (Sveriges kommuner och landsting). Kulturpolitiskt positionspapper. Stockholm: SKL, 2015. 
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kulturella föreningar, museiverksamhet och allmänkulturell verksamhet i bibliotekens regi 

såsom utställningar, teater med mera.
9
 

I de intervjuer och enkätundersökningar som redovisas i rapporten svarar respondenterna/ 

kommunerna utifrån sina egna definitioner av kulturbegreppet. 

                                                 
9 Myndigheten för kulturanalys. Samhällets utgifter för kultur 2012–2013. Kulturfakta 2014:2. Stockholm: 

Myndigheten för kulturanalys, 2014. 
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3 Kulturpolitik i förändring. En snabbgenomgång 

3.1 Decentralisering i olika varianter 

1972 kom en statlig kulturutredning, som betraktats som en milstolpe i svensk kultur-

politik. Kulturen blev ett eget politikområde och befästes samtidigt som en del av välfärds-

politiken. Utredningen såg kulturen som ett medel för att ”skapa en bättre samhällsmiljö 

och bidra till jämlikhet”.
10

  

I den kulturpolitiska proposition som följde 1974 slogs decentralisering fast som ett av sju 

viktiga delmål: ”Verksamheten och beslutsfunktionerna inom kulturområdet skall i ökad 

utsträckning decentraliseras.” Övriga sex mål var yttrandefrihet, gemenskap och aktivitet, 

konstnärlig förnyelse, differentiering med hänsyn till olika gruppers förutsättningar och 

behov, att främja mångsidighet och motverka kommersialismens negativa verkningar samt 

att bevara äldre kultur.
11

 

Den decentraliserade kulturpolitiken resulterade bland annat i uppbyggnaden av regionala 

teater- och musikorganisationer, som fick landstingen som huvudmän men bekostades av 

staten. 

Färre delmål 

1996 kom nästa kulturpolitiska proposition. Då hade antalet delmål minskat till fem och 

decentraliseringsmålet var borta. Men under andra delmål fanns resonemangen fortfarande 

där. Under målet jämlikhet diskuterades allas möjlighet till kulturupplevelser och skapan-

de. Under yttrandefrihet talades om att skapa förutsättningar för alla att använda sig av 

den. Det fanns också andra resonemang på samma tema, till exempel om att kulturarbetare 

skulle ha arbetsmöjligheter över hela landet.
12

 

1996 års kulturpolitik innebar en fortsatt satsning på regional kulturverksamhet. Det satsa-

des på särskilda länskonstnärer, det inrättades konsulenttjänster inom bildkonst och/eller 

dans och det statliga stödet till regional verksamhet utsträcktes till filmområdet.  

Portföljmodell 

Inte heller i 2009 års kulturutredning
13

 och den proposition som följde
14

 angavs decentrali-

sering som ett specifikt mål för kulturpolitiken. Dock föreslogs att inflytandet över de stat-

liga kulturpengar, som tidigare delats ut direkt av Statens kulturråd, skulle decentraliseras 

genom en så kallad portföljmodell. Regioner/län skulle få en summa pengar att fördela 

utifrån en kulturplan utarbetad och antagen i samförstånd mellan stat, region/län och kom-

muner.  

De pengar det handlade om fanns tidigare på separata anslag i statsbudgeten och fördelades 

av olika statliga myndigheter på nationell nivå, men slogs nu samman till ett anslag att 

fördela mellan regionerna av Kulturrådet och inom respektive region av regionen själv. 

Anslaget skulle fördelas på sju olika områden; professionell teater-, dans- och musikverk-

samhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande 

                                                 
10 SOU 1972:66. Ny kulturpolitik. Se exempelvis s. 172 ff. 
11 Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken. Regeringens proposition 1974:28. 
12 Kulturpolitik. Regeringens proposition 1996/97:3. 
13 SOU 2009:16. Betänkande av Kulturutredningen. 
14 Tid för kultur. Regeringens proposition 2009/10:3. 
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verksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, 

filmkulturell verksamhet samt främjande av hemslöjd.
15

  

Modellen, som längs vägen hade döpts till kultursamverkansmodellen, började imple-

menteras 2011. Fem regioner gick med första året och från och med 2013 är alla regioner 

utom Stockholm anslutna.  

Utvärdering 

Myndigheten för kulturanalys
16

 har hittills utvärderat kultursamverkansmodellen i tre 

rapporter. ”Kultursamverkansmodellen – en första utvärdering” kom 2012 och undersökte 

hur det första året med modellen blev för de fem regioner som var med från början. 

Utvärderingen visade att kulturplanerna fått stor betydelse i regionerna. Överlag beskrevs 

ett ökat intresse för, och större kunskap om, kulturpolitik hos politiker på regional och 

kommunal nivå. Olika kulturaktörer utanför politiken upplevde att deras intressen hade 

synliggjorts. Men Kulturanalys konstaterade också att kultursamverkansmodellen visat sig 

vara tidskrävande och kräva stora administrativa resurser, samt att den gav begränsat 

inflytande åt det professionella kulturlivet och civilsamhället.
17

  

Rapporten ”Kultursamverkansmodellen – styrning och bidragsfördelning” kom 2013 och 

visade att den statliga styrningen av den regionala kulturpolitiken var fortsatt stark men att 

det regionala och kommunala inflytandet ökade. Man konstaterade att det dittills inte skett 

några större förändringar i hur de statliga bidragen till regional kulturverksamhet fördela-

des mellan och inom regionerna, när det gällde den del av bidragen som fördelades med 

kulturplanerna som underlag. Dock noterades att förändringar i arbetssätt och i retoriken 

om kulturpolitik på regional nivå hade skett. Vikten av möjligheten till regionala priorite-

ringar och variationer var en av de idéer som nu började slå rot. 
18

 

2014 kom rapporten ”En regional resurs på konstnärlig grund. Länsteatrarna och kultur-

samverkansmodellen” som undersökte hur införandet av kultursamverkansmodellen 

påverkat den administrativa och konstnärliga verksamheten på kulturinstitutioner, genom 

att studera erfarenheterna på Sveriges länsteatrar. Här fann Kulturanalys att innebörden i 

principen om armlängds avstånd – det vill säga att politiken ska besluta om pengar till 

kulturen men inte om det konstnärliga innehållet – omformulerats. Detta inte enbart genom 

att de regionala tjänstemännen fått ett inflytande över hur teatern presenteras i kultur-

planerna, utan också genom att teatrarna börjat relatera sina konstnärliga val direkt till de 

mål som formulerats i kulturplanen. Kulturanalys fann också att länsteatrarnas roll som 

regional resurs förstärkts och att teaterchefernas arbete förändrats och blivit mer inriktat på 

administration och mindre på att vara verksamhetsledare för en konstnärlig verksamhet. 
19

 

Någon särskild studie avseende kultursamverkansmodellens inverkan på kulturens till-

gänglighet och likvärdighet i olika delar av landet har Kulturanalys hittills inte genomfört, 

                                                 
15 Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Svensk 

författningssamling 2010:2012.  
16 Myndigheten för kulturanalys bildades 1 april 2011. Se Kommittédirektiv 2010:81. Bildande av Myndigheten 

för kulturanalys. Stockholm: Sveriges riksdag, 2010. 
17 Myndigheten för kulturanalys. Kultursamverkansmodellen. En första utvärdering. Rapport 2012:1 

Stockholm: Myndigheten för kulturanalys, 2011. 
18 Myndigheten för kulturanalys. Kultursamverkansmodellen. Styrning och bidragsfördelning. Rapport 2013:2. 

Stockholm: Myndigheten för kulturanalys, 2013. 
19 Myndigheten för kulturanalys. En regional resurs på konstnärlig grund. Länsteatrarna och 

kultursamverkansmodellen. Rapport 2014:3. Stockholm: Myndigheten för kulturanalys, 2014. 



KULTUR GÖR SKILLNAD! 

14 

men enligt tjänstemän på myndigheten kommer frågan ofta upp på möten där modellen 

diskuteras. 

Ny majoritet 

3 oktober 2014 fick Sverige en ny regering. Efter åtta år med den borgerliga Alliansen tog 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet över med Vänsterpartiet som stödparti. Ny kultur- 

och demokratiminister blev Alice Bah Kuhnke (MP), som utlovade stora förändringar i 

linje med den nya kopplingen mellan kultur och demokrati. Hon talade om allas rätt till 

kultur och möjligheten att ägna sig åt eget skapande och lovade att i budgeten prioritera 

kvalitet, tillgänglighet och delaktighet.  

När Alice Bah Kuhnke intervjuades i SVT:s Kulturnyheterna strax efter utnämningen fick 

hon frågan vilken kulturpolitisk fråga hon brinner mest för, och svarade: ”Tillgänglighets-

frågan är en väldigt viktig fråga för mig personligen. Jag skulle aldrig vara den jag är om 

inte bokbussen hade kommit till min by i Horda i Värnamo kommun varje onsdag.”
20

 

I 2014 års höstbudget
21

, som byggde på Alliansens budgetförslag, bantades kulturstödet till 

regionerna i sista stund med 15 miljoner kronor, detta för att man skulle slippa ta bort 

stödet till landets kulturtidskrifter. I vårbudgeten
22

 återställdes kulturstödet, en åtgärd som 

fick en hel del uppmärksamhet och mottogs positivt av regionerna, även om 15 miljoner 

inte är någon stor summa om man sätter den i relation till det totala anslaget för regional 

kulturverksamhet på 1,29 miljarder kronor – bara drygt en procent. 
23

 

I vårbudgeten ingick även en ökning av anslaget till Skapande skola med 10 miljoner 

kronor för 2015. Ökningen ska gå till att bygga ut satsningen till att även omfatta för-

skolan. Regeringen avsatte också pengar för att ta fram en strategi för de svenska biblio-

teken. Strategin ska främja samverkan och kvalitetsutveckling inom hela biblioteks-

väsendet. I uppdraget ingår även att fortsätta arbetet med att tillgängliggöra e-böcker. En 

utredning om kulturskolans framtid har också tillsatts. Utredaren ska lämna förslag till hur 

staten kan bidra till att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och 

jämlik. Dessutom förbereds en kultursatsning i miljonprogramsområden som ska pågå 

under 2016–2018 och omfattar totalt 170 miljoner kronor till skapande av mötesplatser för 

kulturella aktiviteter, till det egna skapandet och till konstnärlig gestaltning av boendemiljön. 

Hur politiken inom kultur- och demokratidepartementets ansvarsområde utvecklas fram-

över och vad den får för långsiktiga effekter på kulturlivet i landets gles- och landsbygder 

återstår att se.  

3.2 Kulturen och tillväxtpolitiken 

I slutet av 1980-talet började svenska politiker koppla ihop kultur och regionalpolitik. 

Bland annat ingick statligt finansierade kultursatsningar i stödpaket riktade till Bergslagen 

och Norrlands inland. På 1990-talet lanserades filmproduktion som en kulturell satsning 

som kunde leda till sysselsättning och ekonomisk tillväxt.  

                                                 
20 http://www.svt.se/kultur/alice-bah-kuhnke-blir-ny-kulturminister 
21 Budgetpropositionen för 2015. Regeringens proposition 2014/15:1. 
22 Vårändringsbudget för 2015. Regeringens proposition 2014/15:99. 
23 Se t ex SR:s Kulturnytt 2015-04-09 15 nya miljoner till kulturen i vår och 2015-04-15 Regionerna får 

tillbaka kulturpengar. 
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2002 antogs en proposition
24

 som tydligt framhöll kulturfrågorna som en del av regional-

politiken. Insatser som stärker kulturlivet utpekades som betydelsefulla för medborgarnas 

kreativitet, för lokal och regional identitet samt för ekonomisk tillväxt. 

Ett smörjmedel 

2007 lanserade regeringen en nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenör-

skap och sysselsättning 2007–2013
25

 där kulturen ingick som ett av flera medel för att nå 

det nya målet hållbar tillväxt. Konstaterades att utvecklade natur-, kultur- och kulturarvs-

resurser kan öka en regions attraktivitet, bidra med ett mervärde till näringslivet och främja 

den regionala konkurrenskraften. Kulturen sågs som ett slags smörjmedel för övrig utveck-

ling. 

I regionala tillväxtprogram (RTP) från den här tiden kan man också se att kulturen dyker 

upp, ofta som en del av den så kallade upplevelsenäringen. Alla sorters upplevelser skulle 

stödja turismen och på så sätt leda till ökad sysselsättning. I de regionala utvecklingspro-

grammen (RUP) framhölls kulturen som en viktig faktor när det gällde att skapa attraktiva 

orter med en god livsmiljö, det vill säga kulturen kunde bidra till människors benägenhet 

att såväl flytta dit som bo kvar.
26

  

KKN blir ett begrepp 

Den nya synen på kultur som näring manifesterades i 2009 års kulturutredning
27

 och i den 

proposition som följde
28

. Begreppet kulturella och kreativa näringar (KKN) hade börjat slå 

igenom och i samarbete mellan kultur- och näringsdepartementen upprättades en hand-

lingsplan.
29

 Regeringen tillsatte också ett råd för kulturella och kreativa näringar för att 

pådriva utvecklingen samt stärka handlingsplanen. 

Handlingsplanen var en nationell satsning som pågick under åren 2009–2012. Tillväxt-

verket, Vinnova och Tillväxtanalys, det vill säga de tre myndigheterna under närings-

departementet, fick dela på ansvaret för genomförandet av handlingsplanen. Tillväxtverket 

fick en koordinerande och samverkande roll och har också sedan tiden för handlingsplanen 

gick ut fortsatt att arbeta med att stödja kulturella och kreativa näringar på olika sätt. 

Pågående program omfattar insatser och aktiviteter till och med utgången av 2015.
30

  

I kommande kapitel beskrivs flera exempel på företagsamhet som kan inordnas under 

begreppet kulturella och kreativa näringar. 

3.3 Kulturen och EU 

EU har arbetat med kulturfrågor sedan 1993. Genom Maastrichtavtalet blev EG då en 

union – EU – och började arbeta för att bevara, sprida och utveckla kulturen i Europa. 

I artikel 13 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna står det 

                                                 
24 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet. Regeringens proposition 2001/02:4. 
25 Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och 

sysselsättning 2007–2013. Stockholm: Näringsdepartementet, 2007. 
26 Lundström, C. Kultur kan göra skillnad! En termometer och receptsamling om kultur i glesbygdstäta 

kommuner. Östersund: Glesbygdsverket, 2009, s 11-12. 
27 SOU 2009:16. Betänkande av Kulturutredningen. 
28 Tid för kultur. Regeringens proposition 2009/10:3. 
29 Näringsdepartementet och kulturdepartementet. Handlingsplan för kulturella och kreativa 

näringar”.  Promemoria 2009-09-16. Stockholm: Näringsdepartementet, kulturdepartementet, 2009. 
30 http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/naringslivsutveckling/ 

kulturellaochkreativanaringar/omprogrammet.4.48a604441429f3886202409.html 
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”Konsten och den vetenskapliga forskningen ska vara fria.” I artikel 22 i samma stadga 

fastställs att unionen ”ska respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden”.
31

 

Kulturen är ett av de politikområden där EU bara får stödja, samordna eller komplettera 

vad medlemsländerna gör, inte ersätta deras befogenheter. EU kan alltså inte ta beslut på 

kulturområdet som innebär en harmonisering av medlemsländernas bestämmelser i lagar 

och andra författningar. 
32

 

Europa 2020 

EU:s aktuella strategi för tillväxt och jobb i unionen går under namnet Europa 2020
33

. 

Strategin omfattar åren 2010–2020 med målet att skapa förutsättningar för en smart och 

hållbar tillväxt för alla. Strategin har fem överordnade mål som handlar om sysselsättning, 

utbildning, ökad social delaktighet, forskning och utveckling samt klimat och energi. 

Sverige har i likhet med alla andra medlemsländer anslutit sig till strategin och tar årligen 

fram egna riktlinjer för hur målet ska nås i nationella reformprogram
34

. 

Här kan konstateras att det varken i EU:s strategi eller i de svenska riktlinjerna nämns 

något specifikt om kultur. De kulturella och kreativa näringarnas betydelse för sysselsätt-

ningen tas inte upp och inte heller kulturens betydelse för till exempel ökad delaktighet.  

Stöd till kulturprojekt 

EU-kommissionen ger under denna programperiod 2014–2020 stöd till kulturella initiativ 

och projekt genom bland annat programmet Kreativa Europa. Programmet stöder projekt 

som ger aktörer inom konst och kultur, tv, film och dataspel möjligheter att samarbeta 

internationellt och att nå ut till en europeisk publik. Kreativa Europa har en budget om 1,46 

miljarder euro för hela programperioden.
35

 

EU kan även ge stöd till projekt inom kulturområdet inom andra sektorsprogram. Det 

gäller framför allt Erasmus +, ett nytt program inom ramen för utbildning, ungdom och 

sport, Europa för medborgarna, som stödjer aktiviteter och organisationer som främjar ett 

aktivt europeiskt medborgarskap, Horisont 2020, som är EU:s nya ramprogram för 

forskning och innovation samt Cosme, som ska stimulera tillgången till finansiering för 

små- och medelstora företag. Alla dessa program löper liksom Kreativa Europa under 

perioden 2014–2020.
36

 

Man kan också söka pengar till projekt med kulturanknytning från EU:s regionala struktur-

fondsprogram, de 13 territoriella samarbetsprogrammen, Socialfonden och Landsbygds-

programmet. Statens kulturråd redovisar varje år hur mycket pengar som delats ut inom 

ramen för dessa. Sista året i förra programperioden, som omfattade åren 2007–2013, 

fördelades totalt 104 miljoner kronor. 
37

 

                                                 
31 Europaparlamentet, rådet, kommissionen. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 

(2007/C 303/01) Bryssel: Europaparlamentet, rådet, kommissionen, 2007. 
32 Europeiska unionen. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Del 1 – principerna. Bryssel: EU, 

2009. 
33 Europeiska kommissionen. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. Bryssel, 

Europeiska kommissionen, 2010 
34 Regeringskansliet. Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 – EU:s strategi för smart och 

hållbar tillväxt för alla. Stockholm: Regeringskansliet, 2015. 
35 http://www.kreativaeuropa.eu/ 
36 http://www.kulturradet.se/sv/EU_Kulturprogram/Kultur-inom-EU/Andra-EU-program/ 
37 Statens kulturråd. Redovisning av projekt med kulturanknytning i EU:s strukturfonder 2013. Stockholm: 

Statens kulturråd, 2013. 
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I den enkätundersökning och de intervjuer som redovisas i kommande kapitel möter vi 

många människor med erfarenhet av att arbeta med EU-projekt.  
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4 Enkätundersökning: Kulturen i kommunerna 

I Glesbygdsverkets rapport från 2009, ”Kultur kan göra skillnad!”
38

, gjordes en intervju-

undersökning riktad till 50 gles- och landsbygdspräglade kommuner i landet. Kommunerna 

avgränsades genom en tillgänglighetsanalys utifrån befolkningens genomsnittliga avstånd 

till närmaste större tätort med minst 20 000 invånare. Tanken var att avståndet till dessa 

större tätorter är betydelsefullt för vilken typ av service som kan erbjudas inom kommu-

nen.  

Undersökningen gjordes i form av telefonintervjuer med chefstjänstemän och kulturhand-

läggare utifrån ett formulär med tio frågor. Frågorna syftade till att ringa in respektive 

kommuns aktuella kulturverksamhet, att ta reda på vad man såg för möjligheter och 

problem för kulturverksamheten samt att få tips om framgångsrika satsningar att titta 

närmare på. 

Av de 50 tillfrågade kommunerna var det 47 som valde att delta i intervjuundersökningen. 

Enkät via webb och mail 

När det nu var dags för en uppföljning av 2009 års undersökning bedömdes att telefon-

intervjuer skulle bli alltför omfattande med tanke på den avsatta tiden. Vi bestämde oss 

därför för att i stället skicka ut en webbenkät. Ett antal nya frågor om kulturen i kommu-

nerna formulerades (se Bilaga 1) och enkäten gick ut till de 47 kommuner som svarade på 

den förra undersökningen (se Figur 1).   

Svarsfrekvensen blev mycket låg. Trots påminnelser svarade endast nio kommuner. Varför 

kan man spekulera i, men vi tror inte att det beror på att man betraktade frågorna som 

ointressanta. Kanske uppfattades webbformatet som svårhanterligt, kanske var enkäten 

onödigt omfattande, kanske drunknade den bland alla andra förfrågningar som ramlar in 

hos kulturförvaltningarna. Då detta i stor utsträckning handlar om mindre kommuner med 

ganska små förvaltningar och få tjänstemän som jobbar specifikt med kultur, så är kanske 

den troligaste orsaken hög arbetsbelastning och tidsbrist.  

För att ändå få en någorlunda bra överblick över kommunerna bestämde vi oss för att 

”koka ner” enkäten till endast fem frågor (se Bilaga 2) som skickades ut via vanliga mail. 

Detta utskick genererade 15 svar. Sammanlagt hade vi nu alltså svar från 24 kommuner (se 

Bilaga 3), som enligt vår bortfallsanalys bör vara ganska representativa för hela gruppen. 

Här finns både små och medelstora kommuner, kommuner som satsar mycket och kommu-

ner som satsar lite på kultur och den geografiska spridningen över landet är god.  

Den till befolkningen minsta kommunen bland dem som svarat på enkäten är Sorsele i 

Västerbottens län med 2 565 invånare. Den största är Gislaved i Jönköpings län med 

28 737. Det genomsnittliga invånarantalet är 11 634. (Medianvärdet för samtliga Sveriges 

kommuner ligger på 15 325.)
39

 

                                                 
38 Lundström, C. Kultur kan göra skillnad! En termometer och receptsamling om kultur i glesbygdstäta 

kommuner. Östersund: Glesbygdsverket, 2009. 
39 Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik. Siffror gällande 31 december 2014.  

Se http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-

sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/159277/ 
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Satsar olika mycket 

Hos Myndigheten för kulturanalys hittar vi statistik över hur mycket de 24 kommunerna 

satsade på kultur per invånare år 2013. Medelvärdet är 1 082 kronor. Den kommun som 

satsade mest var Åsele i Västerbottens län med 1 471 kronor. Minst satsade Ydre i Öster-

götlands län med 912 kronor.
40

 Båda är kommuner med mycket lågt invånarantal, 2 838 

respektive 3 660.  

Ofta talas det om att kommunernas kostnader för att säkra olika former av service och 

utbud blir högre per invånare i små kommuner än i stora – man har helt enkelt färre perso-

ner att fördela kostnaderna på. Här kan man då undra hur den stora skillnaden mellan Ydre 

och Åsele kan förklaras. Ser utbudet väldigt olika ut? Eller är det skillnaden i geografisk 

storlek och befolkningstäthet som avgör? Åsele kommun har en yta på 4 543,95 kvadrat-

kilometer, vilket innebär att den är större än landskapet Halland, och en befolkningstäthet 

på 0,7 invånare per kvadratkilometer. Ydres yta är 778,62 kvadratkilometer och befolk-

ningstätheten är 5,4 invånare per kvadratkilometer.
41

 Förmodligen är det en inte alldeles 

tokig gissning att stora avstånd och låg befolkningstäthet gör ett likvärdigt kulturutbud 

dyrare per invånare i Åsele än i Ydre.  

Minskar och ökar 

Om man tittar på förändringen sedan 2011 har kulturutgifterna per invånare minskat i fem 

kommuner – Arvika, Eda, Jokkmokk, Kiruna och Sorsele – medan de ökat i de andra 19. 

Den största minskningen, -11 procent, hittar vi i Eda, Värmland. För den största ökningen, 

+21,8 procent, står jämtländska Ragunda. Sett till hela riket har 93 av 290 minskat sina 

kostnader för kultur per invånare från 2011 till 2013, medan 197 redovisar oförändrade 

eller ökade kostnader för kultur. 

                                                 
40 Myndigheten för kulturanalys. Samhällets utgifter för kultur 2012–2013. Kulturfakta 2014:2. Stockholm: 

Myndigheten för kulturanalys, 2014. (Uppgifterna för de kommunala kostnaderna för kultur kommer från 

SCB:s räkenskapssammandrag. I dessa redovisar kommunerna sina kostnader uppdelade på fyra poster: allmän 

kulturverksamhet, bibliotek, stöd till studieorganisationer samt musikskola/kulturskola. I allmän 

kulturverksamhet ligger bland annat stöd till kulturella föreningar, museiverksamhet och allmänkulturell 

verksamhet i bibliotekens regi såsom utställningar, teater med mera.) 

 
41 Källa: Statistiska Centralbyrån. Siffror gällande befolkningen i kommunerna 31 december 2014 i relation till 

landarealen 1 januari 2015. 
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Figur 1 Kartan visar vilka 47 kommuner som ombetts vara med i våra enkätundersökningar via webb och 
mail. De som svarat är markerade med röd färg.  
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4.1 Kulturens ställning 

Vi har frågat kulturchefer och handläggare i de 24 kommunerna efter deras åsikt om hur 

stark ställning kulturen har i deras kommun i dag. (Detta utan att närmare definiera vad vi 

menar med kultur. Alltså har det varit upp till var och en av respondenterna att avgöra vad 

de lägger in i begreppet.)  

23 personer har svarat på frågan. Fem personer anser att kulturens ställning är svag eller 

ganska svag, tolv anser att den är stark eller ganska stark och sex anser att den är varken 

svag eller stark. I diagrammet nedan syns svarsfördelningen i procent. 

 

Fråga 1 Vilken ställning anser du att kulturfrågorna har i din kommun i dag? Ange en siffra mellan 1 och 5 
där 1 står för svag ställning och 5 för stark ställning. Lämna gärna en kommentar. 

I anslutning till svaren finns möjlighet att lämna en kommentar, och de som anser att kultu-

rens ställning är svag eller ganska svag skriver bland annat så här: 

– Kultur har en stark ställning hos medborgarna och som en sorts galjonsfigur utåt. Man 

är stolt över sin kultur och sitt kulturarv. Dock svag ställning i den kommunala organisa-

tionen, där de så kallade kärnvärdena skola, vård och omsorg är prioriterade. Idrott och 

friluftsliv har en starkare ställning, men en hel del av de gamla idrottstraditionerna 

betraktas som kultur av medborgarna.  

– Inte prioriterat i samband med resursfördelning, budget och så vidare. 

De som anser att kulturens ställning i kommunen är stark eller ganska stark skriver: 

– En för att vara en liten glesbygdskommun stark ställning tack vare både politiker, 

tjänstepersoner men inte minst mycket engagerade föreningsmänniskor och privat-

personer! 

– Kulturen ses av politikerna som en viktig del i utvecklingen av kommunen. Konkret 

innebär det att det finns ekonomiska prioriteringar i kommunens budget för att stärka 

kulturområdet. 
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– Kommunen är angelägen om att profilera sina kulturella sidor både när det gäller 

näringsliv, besöksnäring och i allmän marknadsföring. Besöksnäring och kreativa 

näringar arbetar sida vid sida. 

Från dem som anser att kulturens ställning är varken stark eller svag hittar vi följande 

kommentarer: 

– Jag skulle säga en stark trea. I vår kommun är det nya människor på många poster och 

känslan är att alla vill mycket kultur, sen är det ju förstås bekymret att få loss pengar, men 

viljan verkar finnas. 

– Kulturens ställning i vår kommun är 3, vilket innebär 4 för känslomässigt och 1 för 

ekonomiskt stöd. 

4.2 Förändring sedan 2009 

I fråga 2 ville vi veta hur kulturens ställning i kommunerna förändrats sedan 2009. 24 

personer har svarat. Fyra personer anser att kulturens ställning försvagats. Elva anser att 

den förstärkts. Fem anser att den varken försvagats eller förstärkts och fyra har ingen upp-

fattning. I diagrammet nedan syns svarsfördelningen i procent.  

 

Fråga 2 Hur tycker du att kulturfrågornas ställning förändrats sedan 2009? Ange en siffra mellan 1 och 5 
där 1 står för att kulturens ställning försvagats och 5 står för att kulturens ställning stärkts. Lämna gärna 
en kommentar. 

Bland kommentarerna hittar vi bland annat den här från dem som anser att kulturens 

ställning försvagats: 

– En försvagad ställning i och med valet. Starka kulturpolitiker avgick vilket i en liten 

kommun märks mycket tydligt. 
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Några av dem som anser att kulturens ställning förstärkts skriver så här: 

– Förändringen känns påtaglig. Tidigare levde kulturen i skuggan av fritid/turism men nu 

börjar den ta plats. 

– Det har förändrats på så sätt att fritid och kultur finns särskilt poängterat i kommunens 

strategiska plan. Under rubriken Upplevelser: ”Kommunen skall erbjuda ett attraktivt 

kultur- och fritidsutbud som är berikande både för invånare och för besökare. Vi ska lyfta 

fram och utveckla det som finns”. 

De som anser att kulturens ställning varken försvagats eller förstärkts skriver: 

– Samma läge nu som 2009. Möjligtvis kan kulturfrågorna vara på uppgång då besöks-

näringen och varumärkesarbete blir viktigare och viktigare för kommunen. 

– Budgeten för kulturverksamhet inom kommunen är i stort sett lika. 

– Kulturfrågornas ställning har under de senaste tio åren varit stark. Mycket tack vare 

politiker som är kulturellt engagerade. 

4.3 Kultursamverkansmodellen  

I fråga 3 ville vi ha reda hur kultursamverkansmodellen påverkat kulturlivet i kommuner-

na. 23 personer har svarat och 15 tycker att samverkansmodellen haft liten eller ganska 

liten påverkan. En anser att den haft ganska stor påverkan. Fem anser att den haft varken 

liten eller stor påverkan och två personer har ingen uppfattning. I diagrammet nedan anges 

svarsfördelningen i procent. 

 

Fråga 3 År 2011 infördes kultursamverkansmodellen, tidigare ”portföljmodellen”, som skulle skapa ett 
större utrymme för regionala prioriteringar och variationer. I vilken utsträckning tycker du att det har 
påverkat kulturlivet i din kommun? Ange en siffra mellan 1 och 5 där 1 står för liten förändring och 5 för 
stor förändring. Lämna gärna en kommentar. 
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Av dem som anser att kultursamverkansmodellen haft liten eller ganska liten påverkan på 

kulturlivet i kommunen kommenterar några så här: 

– Ser ingen skillnad alls i vår kommun. Ser bra ut på papperet, men i realiteten betyder det 

bara att redan befintliga regionala samarbeten fortsatt. De regionala verksamheterna 

fortsätter att verka som de alltid gjort. 

– Kultursamverkansmodellen har inte fallit väl ut. De stora institutionerna sväljer mer-

parten av resurserna (och de behöver dessa medel) medan samordningen av det kultur-

utbud som erbjudits landsorten försvunnit. 

– Jag gissar att bollen tagits vid från länshåll/länshuvudstaden där man stärkt upp själv 

och glömt delge övriga orter/kommuner i länet. Kan vara vårt eget fel, naturligtvis. 

De som anser att kultursamverkansmodellen haft varken liten eller stor påverkan på kultur-

livet i kommunen skriver: 

– Eftersom de flesta av oss som jobbar med kulturfrågor är nya, jobbat från årsskiftet 

2014/2015, är det svårt att veta vad samverkansmodellen har haft för påverkan, men jag 

tror att det är jätteviktigt att vi har dialogmöten med regionen och att vi tillsammans 

skapar ett bra kulturliv i hela regionen. 

– Vi ser inga mer genomgripande förändringar av våra förutsättningar för kulturlivet i 

kommunen. Det finns dock några enskildheter som på ett positivt sätt påverkat kulturlivet. 

Exempelvis har vi ett visst samarbete inom konstområdet, vilket bland annat innebär 

gemensamma konstprojekt. Dialogen mellan regionen och kommunerna har också blivit 

bättre. 

– Det är fortfarande de större städerna som dominerar och länsinstitutionerna med 

personal skulle ut mer till våra medborgare i mindre kommuner. 

4.4 Vad behövs? 

I fråga 4 ber vi mottagarna specificera vilka tre åtgärder som enligt deras uppfattning vore 

viktigast för att stimulera kulturverksamhet i Sveriges gles- och landsbygder. 24 personer 

har svarat på frågan och lämnat en mängd olika förslag. Här kommer ett sammandrag. 

(Hela listan i Bilaga 4.)   

Förstärkt ekonomi 

En stor del av förslagen handlar om att förstärka kommunernas ekonomi.  

Man vill ha ett statligt stöd direkt till kommunerna och inte enbart via regioner/landsting. 

Man föreslår ökade statsbidrag till verksamhet då i princip alla lands/glesbygdskommuner 

lider av befolkningsminskning och därmed lägre möjlighet till egenfinansiering av verk-

samheten. Man vill också se ett statligt ansvarstagande för den kulturella infrastrukturen, 

och där står bredband högst på önskelistan.   

Stöd till kulturarrangemang 

Många av förslagen handlar om arrangörsstöd och om direkta subventioner av kulturella 

arrangemang.  

Med liten budget och litet invånarantal är det svårt att få en föreställning att gå runt ekono-

miskt. Då behövs det subventionerade priser, framför allt på barnkultur, skriver någon. En 

annan önskar sig ett väsentligt regionalt arrangörsstöd till arrangörsföreningar och andra 
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grupper, enskilda och organisationer som genomför kulturprojekt/arrangemang och en 

tredje vill ha tillgång till lokaler och resurspersoner för ljud, ljus, marknadsföring med 

mera. 

Stöd till resor 

I många kommuner är avstånden stora och det blir dyrt att resa dit kulturen finns.  

Att bussa barn och ungdomar till en teaterföreställning kan kosta 15 000–20 000 kronor, 

påpekar någon, och föreslår att skolornas resekostnader ska subventioneras.  

Turnéstöd – att subventionera kostnader för resor, boende och traktamente vid föreställ-

ningar – är ett annat förslag. Då kan man köpa in fler föreställningar så att barn får se mer 

kultur och föreningar har råd att köpa in föreställningar som kan ges på mindre orter. 

Anpassade produktioner 

Flera förslagsställare tycker att länsteatrarna ofta satsar på för stora produktioner.  

Man efterlyser mindre uppsättningar som kan uppföras på mindre scener och som är över-

komliga i pris för föreningslivet. Man vill också se mindre ensembler som kan åka runt och 

besöka institutioner som till exempel äldreboenden.  

Även när det gäller musikutbudet efterlyses ett mindre format, att de stora orkestrarna 

delas upp i små ensembler som får plats även utanför storstäderna. 

Ett väldigt enkelt och konkret förslag kommer från en av kommunerna i Norrlands inland. 

Det handlar om att anpassa föreställningar, konserter och så vidare tidsmässigt så att även 

långväga besökare har möjlighet att vara med. Lördag eller söndag eftermiddag klockan 15 

anges som en bra tid. Då kan man åka in till residensstaden för att vara med på ett kultur-

arrangemang och hinna tillbaka hem till kvällen – man slipper alltså övernatta. 

Samordning, samarbete 

Många poängterar vikten av att hitta nya möjligheter till samverkan och samarbete. 

Det påpekas att mycket finns att vinna på att kommunen samverkar med föreningar och 

näringsliv. Ett utökat samarbete kommunerna emellan efterlyses också. 

Man menar att regionerna har en viktig samordnande uppgift, kanske särskilt när det gäller 

kultur i glesbygd. Stora vinster kan uppnås när det gäller till exempel teaterturnéer, utställ-

ningar och författarbesök.   

Kulturskola, barnkultur 

Det märks på enkätsvaren att kommunerna tar sitt ansvar för barns och ungdomars tillgång 

till kultur på stort allvar.  

Kulturskolans betydelse poängteras. Man vill att kulturskoleverksamheten ska lagstadgas 

och man vill se ett regionalt engagemang i kulturskolorna på samma sätt som för bibliote-

ken. Flera vill ha stöd till kulturskolans verksamhet på mindre orter. Det påpekas att det är 

svårt att rekrytera personal med rätt kompetens så eleverna har likvärdiga möjligheter som 

i större städer.  

Man tycker det är viktigt att se till kulturen får en tydlig plats i skolan där elever kan vara 

både konsumenter och utövare och tycker att alla kommuner borde ha en kulturgaranti för 

barn och ungdomar inom förskola och skola.  
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Ökad kunskap – i glesbygden och utanför 

Större kunskap och medvetenhet kring kulturens villkor i glesbygd efterlyses av många.  

Man önskar sig en tydligare kulturpolitik på riksnivå, som kan göra att lokala politiker får 

kunskap om hur viktig kulturen är för tillväxt, inflyttning och sysselsättning. 

Man ser också ett behov av att lyfta fram och synliggöra alla bra kulturella initiativ som 

genomförs i gles- och landsbygder för att förstärka bilden av landsbygden som en kreativ 

plats. Eldsjälar inom kulturen i byarna bör uppmärksammas, arrangörer erbjudas utbild-

ning och kulturarbetare på alla nivåer förses med inspiration till nytänkande.  

Förenklingar 

Enklare regler kring projekt behövs, tycker flera.  

En stor del av det kulturutbud som finns ute i kommunerna bekostas med projektmedel, 

men procedurerna kring ansökning och återrapportering är ofta tidskrävande och komplice-

rade. ”Projektansökningshysterin (särskilt EU-projekt) håller på att ta kål på arbetslusten 

hos kulturarbetare”, som en av de svarande uttrycker det.  

En annan föreslår att man borde inrätta stödpersoner som hjälper till med projektansök-

ningar för att underlätta för kulturskapare ute i kommunerna. 

Ingen brist på idéer 

Ekonomiskt stöd och förenklade rutiner. Bättre samarbete och ökad kunskap. Anpassning 

av utbudet till småorternas förutsättningar och en kraftfull satsning på att ge barn och ung-

dom likvärdiga möjligheter i glesbygd som på andra håll.  

Det saknas sannerligen inte tankar och idéer om vad som borde göras för att stimulera 

kulturverksamhet i Sveriges gles- och landsbygder. Här har vi redovisat vad 24 kommu-

nala tjänstemän föreslagit i vår enkätundersökning. I de två kommande kapitlen möter du 

kulturarbetare som berättar hur de ser på saken.  
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5 Hur gick det sen? En uppföljning av 
17 kultursatsningar i glesbygd 

Vid den intervjuundersökning med kommunföreträdare som gjordes 2009 fick de svarande 

reflektera kring kulturens möjligheter i respektive kommun och särskilt nämna om de hade 

exempel på framgångsrika kultursatsningar värda att berätta om. Bland annat utifrån dessa 

förslag utvaldes 17 satsningar som närmare beskrevs i rapporten ”Kultur kan göra 

skillnad!”.
42

 

Nu, sex år senare, har vi gått tillbaka till dessa 17 för att följa upp vad som hänt med dem. 

Det visar sig att vissa fortsätter enligt samma koncept som då, medan andra har växlat spår 

och ser annorlunda ut i dag. Vissa har växt och utvecklats medan andra lagts ner.  

Här följer 17 berättelser om framgång och motgång, glädje och besvikelse, möjligheter och 

problem som kan uppstå när man arbetar med kultur i glesbygd. 

5.1 Åre 

Bokraketen flyger vidare 

Bokraketen i jämtländska Åre startade 2001 som ett försök att möta behovet av biblioteks-

verksamhet i kommunens glesbygd. I stället för att fortsätta med en dyr bokbuss, som ofta 

landade ute i byarna när folk inte var hemma, ville man pröva med mindre och mer flexibla 

enheter.  

I projektet ingick små utlåningsstationer ute i kommunen, till exempel i en hörna i byns 

affär eller på ett värdshus. En annan del av projektet var att bibliotekspersonalen packade 

böcker i ryggsäckar och åkte ut med dem, dels till enskilda låntagare och dels till läse-

cirklar med cirka 15 storläsare i varje. 

Fungerande form 

Det dröjde inte länge innan Bokraketen permanentades, för här kändes det snabbt att 

formen fungerade. 

– Det var enkelt för personalen och enkelt för låntagarna. Dessutom var det lokalt förank-

rat, lokalt anpassat och engagerade många i bygden, säger 

bibliotekschefen Kerstin Örbo. 

Nu har Bokraketen funnits i 14 år och fått många efter-

följare i andra kommuner. 

– Intresset var stort redan från början, för i och med att 

försöket stöddes av Statens kulturråd gick det ut mycket 

information om vad vi höll på med. Vi har haft en ständig 

ström av studiebesök och det är många som tagit efter. 

Intresset har ingalunda mattats av de senaste åren. 

– Förfrågningarna blir fler och fler. Det märks att det här ligger i tiden, säger Kerstin Örbo.   

                                                 
42 Lundström, C. Kultur kan göra skillnad! En termometer och receptsamling om kultur i glesbygdstäta 

kommuner. Östersund: Glesbygdsverket, 2009. 

”Vårt koncept är enkelt, 

billigt och lokalt förankrat. 

Då kan det inte bli annat än 

bra.” 

Kerstin Örbo, 

 bibliotekschef, Åre 
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Utvecklingen fortsätter 

Åre kommun fortsätter nu att utveckla verksamheten, bland annat genom att göra bibliote-

ken till kommunala servicecenter. 

– 2015 börjar vi att utveckla en metod tillsammans med byalaget i Hallen, där vi är sam-

lokaliserade i det så kallade Allhuset. Där ska bibliotekspersonalen hjälpa till att lotsa 

kommuninvånarna till rätt instans inom kommunen. Målet är att vi ska ta emot och besvara 

25 frågor om kommunens verksamhet under detta första år.  

– En gång i månaden, mellan 15 och 19 på en onsdagseftermiddag, ska en kommunal 

representant finnas på Allhuset för att informera och svara på frågor om sitt speciella 

område. Det kan vara den samiska samordnaren, den som handlägger föreningsbidrag eller 

webbredaktören som har hand om turistbyråns hemsida. Dessutom ska vi ha en temadag 

per termin, under våren blir det en miljödag. 

När det gäller kulturella evenemang anordnar biblioteken en del författarbesök och annat i 

egen regi, men desto mer tillsammans med andra arrangörer.  

– I samarbete med kommunens teaterförening tar vi två gånger per termin hem en turne-

rande barnteaterföreställning och tillsammans med studieförbunden ordnar vi föredrag ute 

på biblioteken. 

Samkör med turistbyrån 

I Åre samkörs turistbyråer och bibliotek. Kerstin Örbo är ansvarig chef för båda verksam-

heterna och tycker att det fungerar bra. 

– Vi var först i landet med det men nu börjar liknande samarbeten pluppa upp på flera håll, 

bland annat i Sälen. 

Vad beträffar ekonomin konstaterar Kerstin Örbo att biblioteksverksamheten får årliga 

uppräkningar i den kommunala budgeten. 

– Någon reell utökning av anslagen blir det inte, men till skillnad från många andra 

kommunala verksamheter i Åre har vi sluppit nedskärningar. Det känns att vår verksamhet 

är väl förankrad, att politikerna tycker den är viktig. 
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5.2 Jokkmokk 

En samisk kulturkommun 

Anna-Karin Aira är kultursekreterare i Jokkmokks kommun i Lappland. När hon blev 

intervjuad för rapporten ”Kultur kan göra skillnad!” 2009 berättade hon entusiastiskt om 

hur många inflyttade kulturarbetare som fanns i kommunen – ett italienskt par som ville 

starta kulturhus och galleri, en engelsk fotograf som arrangerade norrskensfestivaler och en 

holländare som spelade jazz och hade startat fjällmejeri. Bland andra. 

Sex år senare berättar Anna-Karin Aira nöjt att ingen av dem som hon pratade om då har 

flyttat från Jokkmokk.  

 – Alla vistas inte här hela året, och alla kan inte försörja 

sig som kulturarbetare på heltid, men samtliga bor kvar och 

de har dessutom dragit hit många fler inflyttare. 

Norrskensfestivalen, som skapades av den engelska foto-

grafen Patricia Cowern, existerade i några år men finns i 

dag inte kvar i samma form. Men man jobbar på många 

andra sätt med norrskenet. Kommunen har noterat att 

intresset kring natthimlar och himlafenomen stadigt växer, 

och nu vill man göra det till ett tema på nästa vinter-

marknad. Patricia Cowern, som har mängder av kontakter 

på området, har anlitats för att göra en förstudie. 

Intensiva marknadsdagar 

Jokkmokks marknad, som hålls under tre dagar i februari, 

är fortfarande det stora kulturella evenemanget i kommu-

nen. Under tre dagar i februari i år lockade marknaden 40 000 besökare.  

– Det var en jättehajp kring marknaden 2005, när den fyllde 400 år. Då kom det 80 000 

besökare, sen sjönk siffran till 25 000 och nu är vi alltså uppe i 40 000 i år igen, säger 

Anna-Karin Aira.  

Därmed inte sagt att arrangörerna tänkt slå sig till ro: 

– Marknaden måste förnyas med nytt innehåll och nya målgrupper. Baspubliken är ganska 

medelålders. Det är människor som har råd att resa och bo och dessutom handla och ta med 

sig någonting härifrån. 

– Sen kan man säga att den samiska inriktningen på vintermarknaden har accentuerats mer 

och mer, och bland ungdomar så är den stora gruppen samiska ungdomar från hela Sápmi.  

Men vanliga svenska turister i yngre åldrar är det svårt att veta hur man ska locka.  

Bygdemedlen gör nytta 

Landstinget har gjort statistik över vilka kommuner som genomför flest kulturprojekt i 

Norrbotten och där ligger Jokkmokk i topp. Det är mycket tack vare KUPP, menar Anna-

Karin Aira. KUPP står för Kultur- och Upplevelseutveckling i Jokkmokk, och är en pott 

med pengar som kommer från bygdemedlen – statens kompensation till bygder som 

påverkas av vattenkraftsutbyggnad. Pengarna används för att medfinansiera kulturprojekt 

av olika slag. 

”Det vi drömde om när vi 

började använda bygde-

medel till kultur, att det 

skulle vända befolknings-

utvecklingen, det har ju inte 

hänt. Men man vet ju inte 

hur det hade sett ut om vi 

inte gjort den satsningen. 

Förmodligen hade 

utflyttningen varit ännu 

större då.”  

Anna-Karin Aira, 

kultursekreterare, Jokkmokk 
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– Man kan säga att Jokkmokks kommun tack vare bygdemedlen har en större pott med 

kulturmedel än vad andra småkommuner i inlandet har. I år har vi nästan 700 000 kronor 

att dela ut. Jag tror att alla tycker att pengarna gör stor nytta. Det är bra att man kan göra 

något för att de som jobbar som kulturarbetare inte ska behöva satsa eller riskera för 

mycket. 

Betyder det då att man med KUPP-pengar även kan stödja näringsidkare, och inte bara 

föreningar och andra ideella krafter? 

– Ja, det kan vara näringsidkare också. Men direkta företagsetableringar och sådant ligger 

mer på vårt näringslivsbolag Structurum, och just nu håller de på med ett projekt om 

kreativa och kulturella näringar som jag är jätteglad åt. En inventering som gjorts visar att 

det finns 130 företag i branschen i Jokkmokks kommun.  

Inte platsberoende 

Anna-Karin Aira konstaterar att många kulturella näringar inte är så platsberoende. Man är 

beroende av infrastruktur som bredband och sådana saker, men när det finns så är det 

faktiskt fullt möjligt att fortsätta att bo och arbeta i glesbygden. Och i Jokkmokks kommun 

är bredbandsnätet väl utbyggt.  

– Det satsar kommunen mycket på så det funkar bra, säger Anna-Karin Aira.  

Sen finns det förstås också kulturella verksamheter som är beroende av en plats just i norr-

ländsk glesbygd. Är man naturfotograf så måste man bo nära naturen. Och jobbar man med 

norrsken så underlättar det att vara där norrskenet finns.   

Under de senaste åren har Jokkmokk utvecklats mycket som hantverksort.  

– Nu har vi en hel gata med konstnärer och konsthantverkare här i samhället, och dessutom 

Sámi Duodjis jättefina butik med högklassig sameslöjd, säger Anna-Karin Aira.  

Hon tycker sig också ha sett en intressant inflyttningsvåg av samiska kulturarbetare till 

kommunen.  Folk flyttar hit för att bo och arbeta från både nordsamiskt och sydsamiskt 

område, och till och med från finska Sápmi. Anders Sunna, som är en mycket känd samisk 

konstnär, har flyttat sin ateljé till Jokkmokk och Anna Åsdell, som är skådespelare och 

turnerar med Samiska teatern över hela Sverige, har valt bosätta sig i Porjus.  

Samiska kulturinstitutioner väljer också att lägga sina kontor i Jokkmokk. Här finns såväl 

samiska bibliotekskonsulenter som ett kontor för det samiska ungdomsförbundet Sámi-

nuorra.  

– När det gäller världsarvet Laponia har det också hänt mycket. Världsarvskontoret här i 

Jokkmokk har blivit en ganska stor arbetsplats som finansieras med både statliga, regionala 

och kommunala medel. 

Fågelperspektiv 

Samarbete och samverkan mellan olika samhällsnivåer behövs, konstaterar Anna-Karin 

Aira. 2011 sjösattes kultursamverkansmodellen, som skulle skapa ett ökat utrymme för 

regionala prioriteringar och variationer. Norrbotten var med redan från början, som en av 

de fem första regioner som fick pröva modellen.  

– Här var inriktningen väldigt snabbt att landsting och kommuner skulle jobba tillsammans 

och vi gjorde en ganska detaljerad plan där vi försökte täcka in alla konstområden, berättar 

Anna-Karin Aira.  
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Hon tycker att det största värdet av samverkansmodellen varit just att man på länsnivå har 

fått bättre kontakt med varandra.  

– Det är enkelt att se vad som händer i hela länet, vi kan även som kommun höja oss till ett 

fågelperspektiv och jämföra och se vad som finns på olika ställen. Det hjälper oss ju att 

profilera oss på olika saker och vi kan till exempel se att Jokkmokks profilering som 

samisk kulturkommun har ökat under den här tiden. 

  

 

Jokkmokks Marknad är det stora evenemanget i kommunen. 2015 kom 40 000 besökare till Jokkmokk 
under de tre marknadsdagarna.  

FOTO: Petter Johansson 
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5.3 Ovanåker 

Biografen mitt i Edsbyn 

2014 visade Röda Kvarn i Edsbyn, Hälsingland, 380 filmföreställningar – mer än en per 

dag, alltså. Det placerar definitivt Röda Kvarn bland de högsta på listan över landets mest 

aktiva glesbygdsbiografer. 

På senare år har utbudet på bion ökat väsentligt, och det har blivit större bredd på de filmer 

som visas. Det är dagbio för pensionärer, det visas alternativ film i Edsbyns filmförenings 

regi, skolverksamheten har ökat och operasändningarna från Metropolitan i New York har 

sin trogna publik. 

– När det gäller operan har vi varit uthålliga och klarat oss 

när både Arbrå och Ljusdal lagt ner. I dag kommer det i 

snitt 50 personer till varje föreställning, säger biograf-

ägaren Jerker Eriksson.  

Jerker Eriksson säger att han har bion i generna – han är 

tredje generationen i sin familj som driver biografen. 

Huruvida den kommer att gå vidare i ytterligare ett släktled 

vill han inte sia om i dag, men hans äldste son har nu vänt 

hem till Edsbyn efter att ha utbildat sig i till civilingenjör i 

mediateknik, så kanske, kanske... 

Den nya digitala tekniken, som infördes med hjälp av 

Leadermedel i ett samarbetsprojekt mellan Röda Kvarn, 

filmföreningen och Ovanåkers kommun, var ett lyckokast. Förutom att den öppnat 

dörrarna till ett oändligt mycket större utbud är den också mycket lättare att sköta än den 

gamla tekniken. Det kommer att underlätta när det är dags för någon ny att ta över, menar 

Jerker Eriksson: 

– Kan man bara hantera en dator så kan man hantera en biografanläggning.  

Mera sport 

I framtiden vill Jerker Eriksson öka utbudet av sportsändningar på Röda Kvarn. Det finns 

ett gigantiskt utbud av fotboll, ishockey och annat som sänds på TV i dag som man också 

skulle kunna köra ut på storbild, menar han. Han tror att sådana sändningar skulle kunna 

locka mycket folk, speciellt om man kompletterar med någon form av servering.  

– Det behöver inte nödvändigtvis handla om att servera alkohol, men någon sorts förtäring 

vore bra. Då behöver folk inte sitta stilla hela tiden utan kan gå ut i pausen och kanske 

köpa en korv, som när man är på match på riktigt.   

I Edsbyn är bandy den dominerande sporten och Röda Kvarn har redan ett väl fungerande 

samarbete med bandylagets supporterklubb. Det är supporterklubben som står som 

arrangör när biografen sänder Edsbyns bortamatcher.  

En mötesplats i byn där både sport- och kulturintresserade kan mötas över en fika är alltså 

Jerker Erikssons vision. Och det finns möjligheter att utöka biografverksamheten med en 

servering, menar han: 

– Det finns anslutande utrymmen i huset som skulle gå att ställa i ordning. 

”Man lär sig efter hand vad 

som går och inte går. Vi 

provade att sända teater 

från National Theatre i 

London men det fungerade 

inte alls. Det berodde nog 

på att föreställningarna inte 

var textade på svenska.” 

Jerker Eriksson, 

 biografägare, Edsbyn 
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Nöjd kulturchef 

Carina Isaksson som är kulturchef i Ovanåkers kommun 

håller med om att det skulle sitta bra med ett kafé på Röda 

Kvarn: 

– Det behövs absolut någonstans att sitta ner och fika lite. 

Det känns som en naturlig fortsättning på arbetet med att 

utveckla biografen som mötesplats. 

I övrigt är Carina Isaksson helnöjd med hur Röda Kvarn 

utvecklats sedan den återinvigdes efter digitaliseringen 

2010. 

– Då fick vi också till lokalerna helt handikappanpassade, 

vilket vi är väldigt glada för. 

Carina Isaksson verkar på det hela taget trivas väldigt bra 

som kulturchef i Ovanåkers kommun just nu. Här händer 

saker: 

– Just nu håller vi på och gör av med 11,5 miljoner kronor 

som politikerna tilldelat oss för att bygga om biblioteket i 

Edsbyn, berättar hon. 

– Dit flyttar vi också vårt fina bygdemuseum, som hembygdsföreningen byggt upp och 

som hittills legat alldeles för undangömt i källaren till en skola. Vi tror mycket på att 

integrera de bägge verksamheterna och utveckla samarbetet dem emellan.  

Ombyggnaden av biblioteket i Edsbyn beräknas komma igång under senhösten i år och 

siktet är inställt på återinvigning sommaren 2016.  

Museum och kulturskola 

 Kulturförvaltningen har de senaste åren också ägnat en hel del tid åt att hjälpa till att 

utveckla Finnskogsmuseet i Skräddrabo bygdegård, Alfta. Museet är det enda tvärskandi-

naviska med skogsfinsk kultur som tema och drivs av entusiasten Maths Östberg tillsam-

mans med bygdegårdsföreningen. Där blir det nyinvigning nu i sommar.  

Carina Isaksson berättar också att 

Ovanåker håller på att omvandla 

sin musikskola till en kulturskola. 

– Redan i dag kan vi vid sidan av 

den traditionella 

musikundervisningen erbjuda 

konstskola för de elever som vill. 

Nästa steg är att vi inför ett tredje 

ämnesområde och då handlar det 

om slöjd. 

 

 

Vad är det bästa med ditt 

jobb som kulturchef i 

Ovanåker, Carina Isaksson?  

– Det bästa är den fina 

personalstab jag har och alla 

medborgarna som uppskattar 

och använder våra tjänster. 

Och vad är det svåraste? 

– Det är väl att försöka få bort 

kulturens stämpel som ”grädde 

på moset”, att försöka få inte 

bara dem som styr och leder 

utan alla människor som inte är 

så intresserade att förstå 

kulturens värde. Kulturen är 

kittet mellan människor. 

Neonskylten ovanför entrén till anrika biografen Röda Kvarn 
lyser klart i vintermörkret i Edsbyn, Ovanåkers kommun.  
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5.4 Gislaved 

Bygger på småländska 

Småländska Gislaved med 27 837 invånare (SCB 2014-12-31) är en lagom stor kommun. 

Tillräckligt liten för att möjliggöra en tät kontakt mellan tjänstemän, politiker och invåna-

re. Tillräckligt stor för att ha råd med lite mer än det absolut nödvändiga.  

Det är enligt Magnus Jonsson, kulturchef i Gislaved, en av förklaringarna till att Gislaved 

är framgångsrik kulturkommun.  

I rapporten ”Kultur kan göra skillnad!” 2009 berättades om det nya, fina bibliotek som 

kommunen investerat 28 miljoner i, och som blev utsett till Årets bibliotek 2008. 

– Biblioteket blev precis den hållbara satsning som vi hoppades på. Det fortsätter att 

utvecklas på ett bra sätt, det senaste är att vi utökat med ytterligare en bibliotekarietjänst 

med inriktning på barn och unga, säger Magnus Jonsson.  

Fortsatta investeringar 

Och investeringarna fortsätter i Gislaved. Aktuellt just nu är Glashuset, ett kulturhus i 

centrum där kommuninvånarna både ska kunna uppleva kultur och skapa själva. Här ska 

finnas både scener och repetitionslokaler, en ny konsthall med ateljé, möteslokaler, kafé, 

en bowlinghall och en restaurang. Bland annat. 

Det är den gamla Gisleparken som byggs om och det sker etappvis. 

– Vi bygger på småländska – en bit i taget allt eftersom vi har råd. Vi vill absolut inte 

bränna så mycket pengar på själva bygget att vi sedan inte har råd att driva någon verk-

samhet i det, säger Magnus Jonsson. 

Tanken är att Glashuset ska stå helt klart 2020, till en totalkostnad av mellan 160 och 180 

miljoner kronor. Men det etappvisa byggandet innebär också att planeringen kan revideras 

allt eftersom.  

– Just nu har vi fått signaler om kommande besparingar, som gör att vi måste se över lokal-

ytorna ytterligare en gång. Men jag tror att vi ska klara det utan att missa målet med vårt 

kulturhus och försämra kvalitén, säger Magnus Jonsson. 

Identitetskris 

Gislaveds identitet som industriort fick sig en rejäl knäck 2002, när det meddelades att den 

gamla anrika däckfabriken skulle läggas ner och 800 personer skulle mista sina jobb. 

Fabriken som startade 1893, då med tillverkning av galoscher och gummistövlar, hade 

köpts upp av tyska koncernen Continental, och nu skulle däcktillverkningen flyttas till 

Portugal och Tyskland.  

Något tidigare hade Gislaved dragit igång ett projekt kallat Teaterresan. 600 personer var 

engagerade, det sattes upp teater på sex olika platser i kommunen och publiken bussades 

runt under den sammanlagt tio timmar långa föreställningen.  

– Premiären sammanföll ganska precis med nyheten att fabriken skulle läggas ner. Beske-

det innebar förstås en gigantisk identitetskris för hela samhället men vi bestämde oss för att 

inte spela på den strängen. ”Kom och spela teater med oss så mår du bättre”, liksom, det 

hade ju bara blivit patetiskt, säger Magnus Jonsson. 
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Med tiden visade det sig dock att nedläggningen inte drabbade så hårt som befarat. De 

flesta av dem som blev arbetslösa sögs upp av småindustrierna i området. Och Teaterresan 

blev en succé helt av egen kraft.  

– Vi ser fortfarande goda effekter av projektet. Av de sex teaterföreningar som bildades är 

tre fortfarande aktiva och sätter upp både stora och små föreställningar. Och jag tror att 

många som inte själva var kulturellt engagerade ändå fick upp ögonen för kulturens kraft. 

Att det inte handlar om någon timmes underhållning utan om själva processen. 

Kulturen är viktig 

Gislaveds kommun har en ren kulturnämnd med en egen 

förvaltning. 

– Vid varje ny mandatperiod ses ju organisationen över, 

och jag har frågat politikerna ibland om det finns planer på 

att till exempel slå ihop kultur- och fritidsnämnderna, som 

man gjort på så många andra håll. Men varje gång har jag 

fått svaret att här ändras ingenting. Kulturen är så viktig i 

Gislaved att det ses som självklart att den ska ha en egen 

nämnd.   

Kulturen ses som ett viktigt strategiskt område när det 

gäller att utveckla Gislaveds attraktivitet. För även om det 

mesta verkar positivt när man pratar med kulturchefen, så 

finns det orosmoln:  

– Befolkningen minskade stadigt från 2000 till 2013 

beroende på lägre födelsetal, minskad invandring och färre 

arbetstillfällen. Antalet industriföretag har inte minskat, 

men behöver i dag mindre arbetskraft på grund av en effek-

tivare produktion. 2014 såg vi en liten, liten uppgång i 

befolkningsantalet men på längre sikt räknar vi med fortsatt 

minskning. 

Sitter trygg 

Den kommunala kostymen måste anpassa sig efter detta, men Magnus Jonsson ser ingen 

risk att kulturen kommer att få stryka på foten till förmån för annat som anses viktigare, 

som till exempel skola, vård och omsorg. 

– Vi sitter just nu (mitten av maj, red:s anm) i en budgetprocess och där är förslaget än så 

länge att det inte ska skäras alls på kulturen. 

Han låter glad och trygg, Magnus Jonsson. Och att basa över kulturen i en kommun som 

anser sig ha råd med inte bara bibliotek och kulturskola utan också kulturhus, konsthall, 

konsertsal och en egen symfoniorkester, det är nog inte så tokigt. Man anar att en del 

kulturchefer i andra glesbygdskommuner med minskande befolkning gärna skulle vilja 

vara i hans situation.  

Magnus Jonsson, kulturchef 

i Gislaved, varför heter ert 

nya kulturhus Glashuset? 

– Folk fick skicka in förslag på 

namn och sedan hade vi en 

omröstning. Glashuset vann 

omröstningen. 

Det är lätt att associera till 

glasbruk, men Gislaved är 

väl ingen 

glasbrukskommun? 

– Jo, vi har faktiskt haft ett 

glasbruk här. Det hette 

Gyllenfors och startades 1848, 

långt före gummifabriken. Så 

det finns en historisk koppling. 

– Sedan är ju Glashuset ett 

transparent hus med mycket 

glas i fasaden, vilket också gör 

att namnet passar. 
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Från Xenia Kriisins spelning på Glashuset i Gislaved i december 2014. Trummisen heter Johan 
Hjalmarsson.  

FOTO: Sara Berndtsson/Gislaveds kommun  

 

 

Från studion i Glashuset sänder Radio Live radio för ungdomar av ungdomar.  

FOTO: Sara Berndtsson/Gislaveds kommun 
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5.5 Kiruna 

Operafestival söker nya former 

I 15 års tid har operasångerskan och kulturföretagaren Carina Henriksson arrangerat en 

operafestival i sin hemby varje påsk. Men 2015 blev sista året för Opera Vildmarks påsk-

festival i Lainio, 11 mil från Kiruna i Lappland. Detta eftersom kommunen på grund av 

ändrade regler inte kunde ge något ekonomiskt bidrag till festivalen.  

– Det stämmer, säger Carina Henriksson. Nu har vi kört i 15 år i rad och ibland har jag fått 

bidrag och ibland inte. Oftast av kommunen, ibland av landstinget, och i övrigt har det 

varit privata stipendier och sådant som finansierat festivalen. Men den har alltid gått med 

underskott. 

– I år har kommunen aviserat att den i fortsättningen inte kommer att ge några pengar till 

återkommande evenemang. Och om kommunen inte bidrar gör ju inte landstinget det 

heller. Så då tänker jag att det blir förmodligen ingen fortsättning. 

Och hur känns det? 

– Tja, allt roligt har ett slut, höll jag på att säga. Det är klart att det är tråkigt, men när man 

jobbar på i många år behöver man ju någonstans känna att det finns ett stöd och ett engage-

mang runt omkring. 

– Samtidigt känner jag att det har varit 15 väldigt bra och 

kreativa år. Vi har kunnat experimentera och göra hög-

kvalitativa produktioner och vi har fått jättemycket 

utrymme i media om man ställer det i relation till vår 

minimala budget. Vi har varit på kulturnyheterna flera 

gånger och vi har varit veckans föreställning i SVT. 

 Vad tycker invånarna i Lainio om ditt beslut? 

– De tycker att det är jättetråkigt. Det här har ju blivit en 

påsktradition. Folk kommer långt ifrån, i år hade vi full-

satta hus båda dagarna. Vi hade ordnat en buss som 

plockade upp folk längs hela Tornedalen och det var verkligen folkfest. Det var också 

väldigt lyckat att kunna avsluta med Puccinis Tosca, en riktigt traditionell opera med 

mycket romantik och dramatik.  

– I år har vi verkligen bevisat att publikunderlaget finns. Och det är så många som skrivit 

på sociala medier och tycker det är tråkigt att festivalen försvinner. ”Är det helt slut nu, 

måste man åka till Umeå för att se opera i fortsättningen?”, frågar de.   

Men vad händer om politikerna ändrar sig, och säger att de vill stödja festivalen i fort-

sättningen också? 

– Jag tror inte att det blir så och dessutom skulle jag i så fall vilja ha ett verksamhetsbidrag 

så att man kan köra varje år, planera och ha framförhållning. Man blir väldigt projekttrött, 

det är jobbigt att söka pengar varje år och liksom aldrig veta ifall det kommer att gå eller 

inte. 

– Sedan är det inte bara Kiruna som gör besparingar inom kultursektorn. Staten har skurit 

ner på de regionala medlen, vilket påverkar landstinget som i sin tur påverkar kommuner-

na. Det blir en dominoeffekt och det är klart att den slår åt olika håll.  

”Jag kommer att fortsätta 

men inte bränna ut mig. Jag 

håller på och avgränsar, 

förstår du, man ska ha tid 

med livet också.” 

Carina Henriksson, 

operasångerska i Lainio 
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Så hur tänker du nu om Opera Vildmarks framtid och din egen fortsatta verksamhet? 

– I fortsättningen tänker jag välja profilprojekt som faktiskt kanske till och med går ihop. 

Och nu tänker jag inte betala själv mer. Om jag kan ta ut någon lön har ingen betydelse, 

men jag har ju alltid lagt en insats i mina projekt som jag inte fått tillbaka.  

– Jag har kommit till en punkt där det ideella arbetet går bort. Dessutom har jag nu ett 

heltidsjobb som konstnärlig ledare på Tornedalsteatern.   

 – Varumärket Opera Vildmark kommer att finnas kvar men det blir ingen årlig festival. 

Operan kan uppstå på olika platser och då blir det en ny produktion för varje gång. Då kan 

man söka de medel som inte går att få återkommande.  

– Opera Vildmarks signum ska vara just att vi uppför opera på udda, exotiska spelplatser. 

Det kan vara i en kåta eller på en 

fjälltopp. Den som har förslag på 

någon häftig spelplats är 

välkommen att höra av sig till 

mig.   

Redan när du blev intervjuad för 

rapporten ”Kultur kan göra 

skillnad” 2009 pratade du om att 

du hade en dröm om någon sorts 

föreställning nere i gruvberget. 

– Den drömmen finns kvar. Jag 

hoppas verkligen att jag en dag 

kan få göra opera nere i gruvan. 

Det är en fantastisk miljö och jag 

vet precis viken föreställning jag 

ska sätta upp! 

”Reglerna ska omprövas” 

Vi låter frågan gå till Lennart Lantto, kultursekreterare i Kiruna kommun: 

Opera Vildmarks uppskattade påskfestival i Lainio kommer att upphöra på grund av 

uteblivet bidrag från kommunen. Hur kunde det bli så? 

– Jo, i år kunde vi inte ge dem något stöd från kommunens sida, på grund av att vi har 

ändrat våra bidragsbestämmelser. Men just den delen som omöjliggör stödet till Opera 

Vildmark, den kommer att omprövas av politiken och jag utgår ifrån att det blir en juste-

ring så att de har möjlighet att få bidrag nästa år igen. 

Vad var det för ändring av reglerna som orsakade det här? 

– Det var något konstigt som slank igenom. Vi har haft något som hetat särskilt bidrag, och 

som vi numera kallar för projektbidrag, och där skrevs det in att man inte kan ge det bidra-

get år efter år efter år, man kan bara ge det en gång och sen är det slut. Det där var väldigt 

olyckligt enligt mitt sätt att se, och även enligt nämndens ordförande, så jag utgår från att 

vi går tillbaks till den gamla ordningen. Vi har stöttat Opera Vildmark med mellan 20 000 

kronor och 30 000 kronor per år och vi tycker att det är en fantastisk kulturyttring i en liten 

by i glesbygden. Det ska inte bero på kommunen att den måste upphöra, tycker jag.  

John Haque som Mario Cavarodossi och Carina Henriksson som  
Floria Tosca.  

FOTO: Samuel Blomqvist 
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Men vad händer nu? Från Opera Vildmark har man gått ut och sagt att det inte blir någon 

mer påskfestival? 

– Ja, det är upp till dem att ta ställning till om de vill köra nästa år. Jag beklagar att det blev 

så här, men nu är vi där vi är. Vi tycker att det är ett fantastiskt jobb de gör. Men sen är det 

ju dubbelt olyckligt när de söker pengar även från annat håll, och de andra finansiärerna 

drar sig ur för att kommunen inte är med. 

Vad anser du att det har betytt för byn Lainio att de haft den här operafestivalen? 

– Det har betytt enormt mycket, inte bara för Lainio utan också för andra, närliggande 

byar. Bygden lever upp och det är inte bara under de där timmarna i påsk när det är före-

ställning, utan det är både för- och efterarbete och det snackas om det under stora delar av 

året. Det är fantastiskt att detta har kunnat pågå så länge som 15 år. Sådant här står och 

faller med eldsjälarna och Carina Henriksson är verkligen en eldsjäl. 

För fem år sedan beskrev Kiruna kommuns företrädare det som ett problem att Carina 

Henriksson var egen företagare, då kommunen egentligen inte kan stödja enskilda företag 

utan bara föreningar. Är ert så kallade projektbidrag ett sätt att komma runt den bestäm-

melsen?  

– Nej, det är snarare så att Opera Vildmark är undantaget som bekräftar regeln. Visst är det 

en komplikation att det är lättare att ge bidrag till föreningar än till andra, men just här har 

vi gjort ett undantag eftersom vi har tyckt att det är så viktigt för bygden. 
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5.6 Tranås 

Konstrakan som blev en konstvecka 

För trettonde året i rad arrangeras en lördag i augusti Konstrakan, en tre kilometer lång 

konstutställning längs Storgatan i Tranås. Numera är Konstrakan finalen på en hel konst-

vecka, Konst i Sommenbygden, som spänner över fyra kommuner. Förutom Tranås är det 

Aneby, Ydre och Boxholm. 

– Vi ligger i översta östra kanten av Jönköpingsregionen och då känns det väldigt naturligt 

att samarbeta med de andra tre fast de tillhör Östergötland, säger Claes Sjökvist som är 

kultur- och ungdomssekreterare i Tranås kommun.  

Tranås med drygt 18 000 invånare har god tillväxt – befolkningen har ökat med 695 perso-

ner sedan 2007 – medan de andra kommunerna minskar. 

För små kommuner som inte har så gott om personal är det viktigt att hjälpas åt, menar 

Claes Sjökvist: 

– Här i Tranås kommun har vi en kulturavdelning, vilket 

inte de andra har. Då är det juste att hjälpa varandra. 

Konst i Sommenbygden omfattar en rad olika konst-

aktiviteter i kommunerna. Konstnärer öppnar sina ateljéer, 

biblioteken bjuder in till föreläsningar, konstföreningarna 

arrangerar utställningar och mycket annat. En publiksiffra 

är svår att räkna fram: 

– Vi har inte ens försökt att göra någon sådan samman-

ställning eftersom det händer så många olika aktiviteter 

hela tiden, säger Claes Sjökvist. När det gäller antalet 

medverkande konstnärer säger han dock att det rör sig om 

mellan 100 och 120 stycken.  

Konstnärsresidens 

En spännande aktör i Tranås kulturliv är föreningen Kultivera, som genom nätverkande 

och interaktioner skapar kulturutbyte både lokalt, nationellt och internationellt. Kultivera 

arbetar bland annat med konstnärsresidens. I ett hus som kallas Kraftverket har det inretts 

sex lägenheter, och stipendieplatser erbjuds till konstnärer från Sverige, Irland och Wales. 

På residenset bor och samverkar de och har tillgång till både privata och gemensamma 

utrymmen att skapa i. 

Kultivera anordnar även litterära residens i samarbete med ett universitet i Wales. Då 

samlas sex författare från hela världen i tre veckor i en anda av interkulturellt utbyte, 

debatt och samarbete.  2014 handlade det om Dylan Thomas och 2015 uppmärksammas 

W B Yeats.  

– I höst blir det också ett spännande litteraturresidens med kvinnliga författare från Turki-

et. Då kommer det att handla mycket om demokrati och yttrandefrihet, berättar Claes Sjö-

kvist. 

”Det känns viktigt att lyfta 

fram konsten och vi ser det 

också som ett viktigt inslag 

i arbetet med att öka 

attraktiviteten till Tranås 

med omnejd och utveckla 

turistnäringen i Sommen-

bygden.” 

Claes Sjökvist, kultur- och 

ungdomssekreterare, Tranås 
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Kulturhusplaner 

Claes Sjökvist berättar också att det finns planer för ett projekt vid namn ”Kvarteret Läro-

verket” i Tranås. Visionen är att i gemensamma lokaler inrymma utbildning, kultur, biblio-

tek, idrott med mera.  

– Tanken är att samla allt på ett ställe, avslutar Claes Sjökvist. 

 

 

 

Gerd Lövgren var en av 
utställarna på Konstrakan 
2014. 

FOTO: Lars Hoflund 
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5.7 Storuman 

Kulturakademin satsar digitalt 

Musikläraren Duncan Kemp och några andra entusiaster ville inte acceptera att barn och 

ungdomar i Storumans kommun i södra Lappland inte skulle få lära sig sjunga och spela 

längre. Så när den kommunala musikskolan dog, då föddes Kulturakademin. 

Året var 1999 och fortfarande 2015 verkar gemenskapsföretaget Kulturakademin som en 

kulturell motor i Storumans kommun.  

– Ja, vi har ju genomfört en del projektidéer genom åren, 

säger Duncan Kemp anspråkslöst.  

Läger och kurser 

En del av de genomförda idéerna har stannat vid att vara 

enstaka projekt, andra har utvecklats till ordinarie delar av 

verksamheten. 

– Vi har bland annat utvecklat olika läger och kurser 

under helger och skollov. Vi har både rockläger och 

sångläger med deltagare från hela landet på somrarna. Vi 

samarbetar med RUM – Riksförbundet för unga 

musikanter – och genom att annonsera hos dem har vi fått 

folk från både Malmö och Stockholm som vill komma och 

musicera i fjällen.  

Kulturakademin har också tagit fram en kurs i digital 

musikproduktion tillsammans med Storumans folkhögskola. 

– Den är nu en ettårig heltidskurs som ingår i folkhögskolans ordinarie utbud. I år går det 

23 elever där, säger Duncan Kemp.  

Två stora projekt 

Kulturakademins musikskola har 5,5 lärartjänster och 165 elever i kommunen deltar i 

undervisningen. Därtill kommer alla som deltar i kvälls- och helgkurser med mera.  

2014 blev mycket intensivt med två stora projekt som ingick i programmet för Umeås 

kulturhuvudstadsår. Kulturakademin var initiativtagare till ett regionalt Skapande skola-

projekt där musikalen Stor-Nila sattes upp på fyra orter i länet. Stor-Nila var en legenda-

risk same som levde ett hårt liv i gränstrakterna mellan Sverige och Norge i slutet av 1800-

talet. 1899 frös han ihjäl på fjället tillsammans med hustrun Lill-Docka. Författaren Mikael 

Niemi skrev manus och kompositören Per Egland tonsatte musikalen som engagerade över 

180 elever och blev succé på alla orter där den spelades.   

– Vi gjorde också en jättestor konsert, Crescendo, på Nolia-hallen i Umeå. Det var en av de 

största konserterna under kulturhuvudstadsåret. Orkestern bestod av kulturskoleelever från 

hela Västerbotten och från Helgeland i Norge, och dansarna kom från Umeås Internatio-

nella Gymnasium, berättar Duncan Kamp och fortsätter: 

– Man kan säga att det mesta som skedde under treårsperioden fram till 2014 var inriktat 

på de här två evenemangen.  

Och när de väl var genomförda så gick luften ur er, eller? 

”Kultursamverkansmodellen? 

Nej, den har vi inte direkt 

märkt av. I början arbetade 

man mot kommunerna med 

samråd och så vidare, och 

eftersom vi inte är kommu-

nala så gick det oss förbi. Nu 

är vi med på alla möten men 

det har inte hjälpt oss så 

värst mycket. Jag tycker inte 

att man lyssnar och tar 

hänsyn till vad vi vill göra.”  

Duncan Kemp, 

musiklärare, Storuman 
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– Ja, och pengarna tog slut!  

Var det så illa? 

– Det känns faktiskt så. Det blev en ny mandatperiod med nya politiker som kanske inte är 

lika insatta i vad vi håller på med. Och det är slut på pengarna vi fått från EU:s program 

och fonder. Så nu är det lite grann som att börja om från början igen. Vi försöker hitta nya 

riktlinjer och nya sätt att samarbeta. 

Och kommunens bidrag då? 

– 2010 skrev vi ett avtal om att vi skulle få 650 000 per år därifrån. Från och med 2015 får 

vi 785 000 med indexuppräkning. Det räcker inte hela vägen men det är en viktig grund-

satsning. 

 Men om ni får fram nya pengar, vad tänker ni göra med dem? 

– Det mesta är bara visioner än så länge. Men vi måste bli bättre på de digitala verktyg som 

kommit in i ungdomarnas värld på ett helt annat sätt de senaste åren. Vi måste göra någon-

ting för att hjälpa lärarna att hinna ifatt och det jobbar vi med i olika projekt, bland annat 

på regional basis.  

– Vi siktar också på att utveckla det digitala låtskrivandet tillsammans med Storumans 

folkhögskola och yrkesgymnasiet Musikmakarna i Örnsköldsvik.  

Någonting mer? 

– Nej, förutom musikskolans fortsatta utveckling är det de här två projekten vi har i fokus 

just nu. Men får vi inte till dem så hittar vi på någonting annat! 

 

 

När musikalen om Stor-Nila sattes upp i 
Tärnaby gjordes huvudrollerna som Stor-Nila 
och hans hustru Lill-Docka av Josefin Tuven 
och Emmy Gustavsson. I bakgrunden Moa 
Gustavsson och Matilda Njajta.  

FOTO: Kjell Ahnfelt 
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5.8 Kramfors 

Det ljusnar för Tingshuset 

Hur ska det gå för Tingshuset Musik AB? Framtiden är oviss, företaget är på obestånd och 

om det inte blir en lösning snart är risken att det slutar med konkurs. 

– Det finns många orsaker till att vi hamnat här, säger Fredrik Högberg, tonsättare och 

entreprenör, som tillsammans med två kolleger köpte den pampiga gamla tingshusbygg-

naden i Nyland, några mil från Kramfors, år 2000.  

Nyland har varit den geografiska basen för deras arbete med musik och dans för uppdrags-

givare över hela landet och även utomlands. Här har hållits workshops med framstående 

musiker och pedagoger från hela världen och här har arrangerats konserter i hundratal. 

Sårbart 

Verksamheten har växt och utvecklats, men som så många 

andra små företag har Tingshuset Musik byggt på familje-

relationer, vilket ger en stor sårbarhet. En skilsmässa ledde 

till kostnader för att köpa ut en tidigare delägare och det 

ledde i sin tur till minskad kreditvärdighet och höjda räntor. 

 – Tillsammans med länsstyrelsen i Västernorrland hade vi 

gjort en omfattande renovering av Tingshuset och tagit 

stora lån. När vi blev ekonomiskt svagare höjde banken 

räntan till över 9 procent. Det har inneburit att en tredjedel 

av vår omsättning gått till bankavgifter de senaste åren. Nu 

går det inte längre, säger Fredrik Högberg bedrövat. 

Tingshuset Musik AB har ansökt om rekonstruktion av 

företaget, men då det bara finns en stor fordringsägare – 

banken – blir det svårt att göra en sådan. En rekonstruktion 

bygger på att man har flera fordringsägare som var en och 

en kan skriva ner en del av sina fordringar.  

För närvarande diskuterar Fredrik Högberg med Norrlandsfonden om möjliga lösningar på 

krisen. 

– Vi har en bra dialog och försöker vara så kreativa det bara går, men än så länge är 

ingenting klart. 

Överväger en flytt 

Om det skulle sluta så illa att fastigheten går förlorad säger Fredrik Högberg att han tänker 

flytta från Nyland.  

– Att stanna kvar i byn men inte ha tillgång till tingshuset, nej det kan jag inte tänka mig. 

Paradoxalt nog har Fredrik Högbergs eget arbete som tonsättare aldrig gått bättre än det 

gör nu. 

– Mina verk spelas över hela världen och jag får mycket uppmärksamhet och fina recen-

sioner. Därför är det så synd att det inte ska gå att komma ifatt ekonomiskt när man en 

gång hamnat efter. 

”Det råder lågkonjunktur 

i branschen. Bland annat 

handlar det om att den 

klassiska musiken rent 

generellt är dålig på att 

marknadsföra sig. Och om 

alla dessa populära TV-

program som uppmuntrar 

alla att vilja bli solister. 

Ingen vill sitta i en orkester 

längre.” 

Fredrik Högberg, tonsättare och 

entreprenör på Tingshuset 

Musik AB, Nyland 
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Generellt tycker Fredrik Högberg att det råder lågkonjunktur inom den klassiska musiken, 

och att han ser en förändring mot mer populärkultur och större ytlighet inom hela kultur-

livet.  

– Norrlandsoperan säger upp folk, det pratas om nedläggning av musikhögskolan i Piteå. 

För 15 år sedan var det 400 cellister som sökte till musikhögskolan, i år var det sju. Och 

Hola folkhögskola norr om Kramfors har massor av sökande till sin show- och musikal-

linje medan danslinjen i Härnösand, som är mer klassiskt inriktad, måste läggas ner.  

Vad tror du att det beror på? 

– Bland annat handlar det om att den klassiska musiken rent generellt är dålig på att mark-

nadsföra sig. Och om alla dessa populära TV-program som uppmuntrar alla att vilja bli 

solister. Ingen vill sitta i en orkester längre.  

Kritisk till kulturpolitiken 

Fredrik Högberg är mycket kritisk till de senaste årens kulturpolitik. Han nämner nedlägg-

ningen av Rikskonserter som en förändring som gjort det svårare att vara tonsättare och 

musiker. 

– Grundinställningen har varit att kulturarbetarna ska klara sig helt på egen hand. Alla ska 

själva bli entreprenörer.  

Men nu har vi ju en ny regering? 

– Ja, fast en gammal budget. Så även om den nya regeringen har en annan syn på kultur-

politiken så lär det dröja innan det märks för oss frilansande kulturarbetare. 

Fredrik Högberg kritiserar också samverkansmodellen: 

– Det har inte gett frilansarna någonting, i alla fall inte här i Västernorrland. Här finns 

fyra–fem stora institutioner och det är dit pengarna går. 

Hur ser ditt samarbete med Kramfors kommun ut? 

– Å ena sidan är det en liten, obyråkratisk kommun där det är lätt att komma i kontakt med 

beslutsfattarna och komma fram till kreativa lösningar. Å andra sidan saknas det en hel del 

kompetens på kulturområdet.  

Kanske är det just okunskap som är orsaken till att Jantelagen gör sig opåmind emellanåt, 

tror Fredrik Högberg.  

– Nu talar jag i egen sak, men jag vill i alla fall berätta om när ett av mina verk i fjol blev 

nominerat till Nordiska Rådets stora musikpris på 500 000 kronor. I alla de övriga nordiska 

länderna gjordes det jättestora tv-reportage om de nominerade, här i Sverige blev det ingen 

uppmärksamhet alls. Och ingen på kommunen nämnde det överhuvudtaget. Jag tycker att 

man skulle ha använt nomineringen i sin marknadsföring. 

EXTRA! EXTRA! Glada nyheter om Tingshuset Musik 

Den 10 augusti, strax före deadline för denna rapport, pratar vi återigen med Fredrik Hög-

berg för att kolla upp om det hänt något nytt kring Tingshuset. 

Då är han jublande glad och säger: 

– Det kommer att ordna sig! 

Fredrik Högberg berättar att det i kretsen kring Tingshuset sedan tidigare funnits ett annat 

bolag, iOPERA AB. Det har varit vilande i flera år men har nu ombildats och fått tre nya 

delägare. iOPERA AB tar över fastigheten och lånen kan omförhandlas. 
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– Det här känns jättebra, säger 

Fredrik Högberg och uttrycker 

särskild glädje över att en av de 

nya delägarna är en världs-

berömd operapedagog som 

flyttat till Nyland med sin 

familj:  

– Precis som jag tycker han att 

Nyland är ett bra ställe att ha 

som utgångspunkt för att arbeta 

över hela världen.  

 

En glad Fredrik Högberg konstaterar 
att den akuta krisen för Tingshuset är 
över och han kan börja se ljust på 
framtiden igen.  

FOTO: Jennie Johansson 
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5.9 Bräcke 

Bageri och bryggeri samsas i Revsund 

– Det är en klick som engagerar sig och efter ett antal år tryter orken. 

Kerstin Hylén, ideell kulturarbetare och egen företagare i Revsund, Bräcke kommun i 

Jämtland, konstaterar att engagemanget kring samlingslokalen Revsundslogen mattats av 

på senare år. I byalaget och bland byborna i stort.  

Entusiasmen flödade under de första åren, när den gamla 

timrade trevåningslogen från 1874 rustades upp för att bli 

byns samlingslokal. Det ordnades allt från surströmmings-

fester och pimpeltävlingar till viskvällar och föreläsningar. 

– Men så småningom visade det sig att det fanns delade 

meningar om hur utbudet i logen skulle se ut. En del tyckte 

att det satsades på för många och för smala kulturevene-

mang. Det ledde till att vi delade på oss, berättar Kerstin 

Hylén.  

Hon och några till startade en kulturförening, som arbetar för ett fortsatt kulturutbud med 

bredd och mångfald. Byalaget står kvar som ägare av lokalen och som arrangör av till 

exempel valborgsfirande och sommarfester.  

Startade bageri ... 

Kerstin Hylén driver en cateringfirma och det är oftast hon som står för maten vid evene-

mang i Revsundslogen. 2011 utökade hon sin verksamhet med ett bageri hemma på 

gården, som ligger några hundra meter upp i backen sett från Revsundslogen nere vid sjön. 

Gården fick nu namnet Bakgården och här bakar Kerstin Hylén bland annat stenugnsbakat 

surdegsbröd av ekologiska råvaror. 

– Jag hade stora förhoppningar om att få sälja mitt bröd i närområdet, men efter ett år insåg 

jag att det bara var två personer i byn som kom och köpte då och då. Nu när jag har haft 

min brödbutik öppen en gång i veckan i över tre år är det fortfarande många från byn som 

aldrig satt sin fot här, säger hon besviket. 

Samarbete är ett måste när man arbetar som kulturentreprenör i glesbygd. Sina bästa sam-

arbetspartners hittar Kerstin Hylén bland inflyttarna. Som det belgiska par som driver 

campingplatsen Camp Viking i närbelägna Gällö, eller holländarna som köpt prästgården i 

Revsund och öppnat konferenscentrum och bed & breakfast där.  

... och ölbryggeri 

– De erbjuder upplevelsepaket för sina gäster med till exempel team-matlagning eller öl-

provning här hos oss på Bakgården, berättar Kerstin Hylén. För numera inrymmer Bak-

gården också ett ölbryggeri.  

Det är Kerstins man Gustav Hylén som är bryggmästare. 

– Jag byggde bageriet åt Kerstin och tänkte att det vore kul om jag också kunde producera 

någonting i lokalen. Jag gick kurser och läste böcker om öltillverkning och började så 

smått brygga öl åt oss själva. Så tänkte jag att det kunde vara förhöjande för cateringverk-

samheten om vi kunde erbjuda ett eget öl till maten och skyndade mig att söka tillstånd att 

”Man måste se vart saker 

och ting tar vägen. Och 

även om det tar en annan 

väg än man tänkt så ska 

man följa med.” 

Kerstin Hylén, 

cateringföretagare i Revsund 
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brygga kommersiellt. Jag hade hört att det skulle ta så lång tid, men det tog bara två måna-

der så var det klart! 

I dag brygger Gustav Hylén åtta-nio olika sorters öl, sammanlagt 8 000 liter per år.  

– Det är lite jämfört med andra bryggerier men det passar mig. 200 liter i veckan, 40 

veckor om året – resten av tiden vill jag göra andra saker.  

Förutom på Bakgården och Revsundslogen serveras Gustav Hyléns öl på flera andra 

restauranger. 

– Jag samarbetar med en grossist som hämtar ölet här och kör ut det tillsammans med sina 

övriga varor. Det känns bra, inte minst miljömässigt. Att alla små producenter ska köra 

runt med sina egna produkter är inte försvarbart. 

Roligt arbeta tillsammans 

Båda makarna Hylén vittnar om hur roligt det är att arbeta tillsammans med att utveckla 

verksamheten på Bakgården. Nu närmast tänker de ta itu med utsidan; flytta ett garage, 

jämna ut parkeringen och göra huset mer lättillgängligt. De siktar också på en utökad kurs-

verksamhet. 

– Vi är båda lärare i botten och vi ser att det kan bli en bra kombo att förena mathantverks-

kunnandet med ett pedagogiskt upplägg, säger Gustav Hylén.   

– Vi ser också att det är lönsammare att ha kurs än att tillverka och sälja våra varor, fyller 

hustrun i och fortsätter: 

– När man blir äldre måste man också tänka efter ”vad orkar jag?”. Vi håller inte för att stå 

och vara fabriksarbetare fem dagar i veckan. 

Att planera alldeles för noggrant och för långt framåt i tiden är dock ingen idé, tycker 

Kerstin Hylén. 

– Ta det här med bryggeriet. Inte var det tänkt att det skulle bli så stort men det blev det. 

Man måste se vart saker och ting tar vägen. Och även om det tar en annan väg än man 

tänkt så ska man följa med. 

Rollerna flyter ihop 

Vid sidan av det egna företaget jobbar Kerstin Hylén fortfarande som ideell förenings-

funktionär och ibland flyter rollerna ihop. 

– Jag tycker fortfarande om att göra saker utan egen vinning men det är viktigt att se till att 

man har en tryggad försörjning också, annars tar orken slut. 

– Det gäller att stålsätta sig själv och skilja på det ena och det andra. Det handlar också om 

att stå emot andras förväntningar att man inte ska ta betalt för sitt arbete. Och det kan vara 

riktigt trixigt. 

Vad beräffar samhällets stöd säger Kerstin Hylén att hon är jättenöjd med Bräcke 

kommun. Där är det korta beslutsvägar, lätt att få hjälp. På andra håll är det mer krångligt 

och byråkratiskt: 

– Jag var byalagets sekreterare när vi sökte Leaderpengar till ombyggnad av logen för att 

kunna ta emot fler gäster vintertid. Det var så omständligt. Till exempel skulle det fyllas i 

hur många hel- och halvtidstjänster som skulle genereras och hur skulle vi kunna veta det? 
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Kerstin Hylén säger sig ha förståelse för att det måste sättas upp mätbara mål, men 

konstaterar att det ofta måste bli vilda gissningar. 

– Och egentligen spelar det ingen roll, för alla sådana här investeringar lönar sig i 

slutändan.  

 

 

 

Gustav och Kerstin Hylén delar produktionslokal i gårdshuset. Gustav brygger öl på ena sidan och Kerstin 
bakar bröd på den andra. 

FOTO: Åsa Eriksson Ahnfelt 
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5.10 Bräcke 

Bredbandskabaré i Rissna 

”Saturday Night Fiber, en kabaré om Rissnabygden” var en av vårens höjdpunkter på 

bygdegården Zenit i Rissna, sex mil sydöst om Östersund. Hembygdsföreningen fyller 50 i 

år och ville fira med något speciellt. En amatörteatergrupp bildades och den tog hjälp av 

Martin Johansson på Jämtlands Kulturkompani (läs mer om kompaniet på sidan 69) att 

sätta upp en musikalisk kabaré som skildrade både historiska och aktuella händelser i 

bygden.  

Den 21 mars ägde 50-årsfesten rum och Saturday Night Fiber blev en jättesuccé, berättar 

Margita Gustafsson, företagare i cateringbranschen och tillika ordförande i Rissna hem-

bygdsförening:  

– Nu pratas det om att vi ska åka ut på turné så att fler får möjlighet att se vår föreställning. 

Och så har vi planer på att sätta upp ett folklustspel till sommaren. 

Margita jobbar på i sina dubbla roller och upplever inte att det finns någon konflikt mellan 

att vara egen företagare och att arbeta ideellt i hembygdsföreningen. Största problemet är 

att hon själv har svårt att hålla igen och inte jobba för mycket, men några negativa syn-

punkter från omgivningen har hon inte märkt av.   

– Det förväntas inte av mig att jag ska jobba mer gratis. Men jag var företagare långt innan 

jag engagerade mig i hembygdsföreningen – bland annat har jag drivit lanthandeln i byn – 

och det kan medverka till folks förståelse för hur jag måste jobba. Det kan nog vara svårare 

att göra tvärtom, att börja i det ideella och sedan starta företag.   

Svårrekryterat till styrelsen 

20 evenemang per år på Zenit och ett tiotal sommarträffar på fäboden Lillsandsvallen, det 

är en frekvens att vara stolt över för en liten hembygdsförening som Rissnaortens. 

– Vi har aldrig några problem att få folk som hjälper till med enstaka arrangemang. I fjol 

var det totalt 80 personer som engagerade sig i sommaraktiviteterna på Lillsandsvallen. 

Däremot skulle jag önska att fler tog mer långsiktigt ansvar i föreningen. Det är svårt att 

rekrytera till styrelseposter, säger Margita Gustafsson. 

Hon är ändå förtröstansfull inför framtiden: 

– Befolkningsutvecklingen ser bra ut. Det har flyttat in flera yngre familjer och vi har haft 

babyboom flera år i rad nu. 

På Valborgsmässoafton firades våren traditionsenligt med familjekväll i grannbyn Börje-

sjö. 

– Vi har en braspinne som går runt mellan byarna. Det brukar komma omkring 100 perso-

ner, berättar Margita Gustafsson.  

Som så många glesbygdsbor har befolkningen i Rissna jobbat hårt och länge för att få 

bredband till byn. Nu är det klart och i slutet av maj hölls fiberfest på Zenit.  

– Vi försöker ha roligt här i bygden och tar vara på alla anledningar att fira, avslutar 

Margita Gustafsson.  
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Bredbandskabarén Saturday Night Fiber lockade drog fullt hus i bygdegården Zenit, Rissna, och 
diskussionerna blev livliga efter avslutad föreställning.  

FOTO: Gerd Williamsson 
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5.11 Fengersfors 

Pappersbruket som blev en kulturfabrik 

I 150 år var pappersbruket det industriella navet kring vilket allting snurrade i lilla 

Fengersfors i Åmåls kommun i Dalsland. Men 1978 var det färdigsnurrat, då lades 

papperstillverkningen ner. Bruket stod tyst och öde i 24 år innan det flyttade in några unga 

entusiaster, som utbildat sig i konst och hantverk på när-

belägna Stenebyskolan. De såg områdets potential och drog 

igång en verksamhet som de kallade Not Quite. I dag 

omfattar den 53 medlemmar i kreativa yrken och lockar 

inte mindre 24 000 besökare per år. 

– Ja, det går bra, vi fortsätter växa. Och besöksantalet har i 

stort sett fördubblats för varje år vi hållit på. I dag är vi 

Dalslands största besöksmål efter akvedukten i Håverud 

och Baldersnäs herrgård, säger Malin Robertson Harén, 

som är fotograf och ansvarig för marknadsföringen i Not 

Quite ekonomisk förening. 

Medlemmarna i föreningen håller på med allt från keramik 

till journalistik, från musik till trädgårdsskötsel. Fortfa-

rande är det många som söker sig hit efter avslutad utbild-

ning vid Stenebyskolan, men det kommer också folk längre 

bort ifrån och vill bli medlemmar. 

– Sen har vi också sett att det kommer inflyttare till bygden 

som inte ansöker om medlemskap, utan bara lockas av 

kulturklimatet och att det händer så mycket här, säger Malin Robertson Harén.  

Försörjningsgraden varierar 

Som alltid när det gäller kreativa näringar i glesbygd så varierar försörjningsgraden bland 

medlemmarna i Not Quite. Vissa kan leva helt på skapandet, andra måste kombinera med 

andra jobb. Men Malin Robertson Harén berättar att det finns flera 

företag som blomstrar och skapat nya arbetstillfällen på området:  

– Vi har bageriet Brukets Godaste, som anställt flera stycken. I år har 

bageriet också tagit över den caféverksamhet som vi i föreningen 

tidigare drev själva. Ett annat exempel är Espen Hansens snickeri, där 

det jobbar både snickare och målare som tillverkar träskepp för lek-

platser. Skeppen har skapats av en annan av våra medlemmar, 

designern Lasse Jonsson. 

Not Quites butik och utställningar har öppet onsdag–fredag och 

lördag året runt. Mellan 1 maj och 31 augusti utökas öppettiderna. 

Här hålls en rad konserter varje sommar och numera även en egen 

liten bluesfestival, Not Quite Roots, som inträffar strax före den stora 

bluesfestivalen inne i centralorten Åmål. Dessutom arrangeras här i år 

för tredje gången matmarknaden Glupsk på Dalsland.  

– I fjol lockade den 2 000 personer på en helg, säger Malin Robertson 

Harén. 

”Man får ansöka om 

medlemskap i Not Quite och 

styrelsen behandlar nya 

ansökningar en gång i 

kvartalet. Det finns vissa 

formella krav på utbildning 

och så vidare, men viktigast 

är vad man skriver i sitt 

personliga brev. Vad vill den 

sökande ha Not Quite till? 

Och vad kan den sökande 

tillföra?” 

Malin Robertson Harén, fotograf 

och marknadsföringsansvarig, 

Not Quite i Fengersfors 

Elin Guldåker, möbel-
snickare och form-
givare, är en av 53 
medlemmar i Not 
Quite ekonomisk 
förening. 

FOTO: Malin Robertson 
Harén 
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Ser ljust på framtiden 

Hon ser mycket optimistiskt på framtiden för Not Quite i Fengersfors. 

– Vi ska fortsätta utvecklas, bli bättre på allt och hitta fler sätt att försörja oss på. Mer 

kurser och workshops vill vi ha, och så vill vi bli mer internationella. Dels genom att vi 

själva åker ut i världen, men också genom att vi satsar mer på att få hit utländska konstnä-

rer till vår artist in residence-verksamhet.  

En viktig del av Not Quites finansiering kommer från Västra Götalands-regionen. 

– Vart tredje år får vi ansöka om pengar från deras pott för kulturstrategiska uppdrag. 

Hittills har vi fått bidrag vid varje ansökningsomgång och jag hoppas att det kommer att 

fortsätta så, säger Malin Robertson Harén.   

– I år har kommunen beslutat om en satsning som kallas Kulturmiljonen. Det är vi, Bok-

dagar i Dalsland och Åmåls Bluesfest som får dela på pengarna som vi hoppas ska bli 

årligen återkommande. 

 

 

 

Matfestivalen Glupsk på Dalsland lockade 2014 2 000 personer. 

FOTO: Malin Robertson Harén 

 



KULTUR GÖR SKILLNAD! 

54 

5.12 Åmål 

Saknar den gränslösa festivalen 

Gränslös kulturförening i Åmål, Dalsland, fanns i 15 år. I 15 år ordnade föreningen en 

gränslös festival med kultur, mat och musik. Men festivalen 2008 blev den sista. 

– Man kan säga att elden falnade, säger Stefan Jacobson, som är kulturchef i Åmåls 

kommun. 

Han beklagar att det inte gick att genomföra en smidig generationsväxling i kulturföre-

ningen.  

– Vi startade 1993, när staten ställde medel till förfogande för lokalt arbete mot främlings-

fientlighet, och behovet av sådan verksamhet har ju knappast blivit mindre med åren.  

– Vi har verkligen försökt få kulturföreningen att fortsätta leva genom att koppla in nya 

människor och ge den en ungdomligare profil. Men det har stött på motstånd bland en del 

gamla medlemmar och till slut måste vi inse att det inte gick att komma vidare. 

Andra forum 

Nu försöker Åmåls kommun jobba med kultur och integration i andra forum. 

– Vi är en av de kommuner i Västra Götalandsregionen som tar emot flest flyktingar och 

jag vågar nog säga att vi är ganska bra på det, säger Stefan Jacobson. 

Han nämner den årliga Ljusfesten i början av september som ett evenemang där människor 

kan mötas och lära känna varandra. En representant för näringslivet kom med idén, 

kommunen står som huvudarrangör och många av ortens föreningar är engagerade. Det 

bjuds på tusentals marschaller, dans- och musikunderhållning, tävlingar, ljusinstallationer 

med mera. 

Stefan Jacobson nämner också Makerspace Åmål, en arena där unga människor får utrym-

me och stöd att utveckla sina idéer. 

– Vi har fått bidrag från Tillväxtverket till den här satsningen som vi tror mycket på. Det 

ska bli ett kreativt sammanhang där alla sorters ungdomar kan mötas.  

Andra mötesplatser som kommunen stöttar är Glupsk på Dalsland, Bokdagar i Dalsland 

och Åmåls Bluesfest. Stefan Jacobson är stolt över utbudet i sin kommun men inte nöjd. 

– Vi saknar den gränslösa kulturfestivalen och hoppas att den återuppstår en dag.  
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5.13 Hultsfred 

Rock City sjuder av liv 

En festival försvann men fyra nya kom i stället. Musiklivet i Hultsfred, Småland, växer och 

frodas som aldrig förr. 

– Vi har Hultsfred Hayride i juni, This is Hultsfred i augusti, Mörkaste Småland i septem-

ber och Rookiefestivalen i oktober. Sammanlagt drar de fyra mer publik än den gamla 

Hultsfredsfestivalen gjorde på sin tid, säger Putte Svensson, verksamhetsansvarig på Rock 

City. 

Rock City är en mötesplats som utvecklades ur Hultsfreds-

festivalen och som idag är ett sjudande musik- och kultur-

hus där över 50 olika verksamheter inryms. 

Efterföljare 

Föreningen Rockparty, som var med och drog igång Rock 

City och där Putte Svensson var en av eldsjälarna, är 

numera nedlagd och Putte har en halvtidsanställning som 

verksamhetsansvarig och evenemangsrådgivare åt kommu-

nen. På den andra halvan ordnar han evenemang på egen 

hand, eller rättare sagt tillsammans med sin fru. 

– I fjol gjorde vi sammanlagt 56 evenemang som lockade totalt 26 000 besökare, berättar 

han. 

En del av Putte Svenssons arbetstid går också åt till att åka runt och föreläsa om Rock City. 

Konceptet har fått många efterföljare, inte minst i Norge. Där har både Namsos och 

Kristiansand skapat liknande mötesplatser. 

Utbildningar 

I Hultsfred finns i dag en rad utbildningar, många av dem på högskolenivå och de flesta 

med inriktning på musik- och upplevelseindustrin. Kommunens intresse för Rock City var 

från början ganska svalt men ökade betydligt när den första utbildningen etablerades, 

berättar Putte Svensson. I dag tycker han att kommunens attityd är både och. 

– Den är inte dålig men kunde vara bättre. Den allmänna uppfattningen är positiv men det 

faktiska, ekonomiska stödet inte så omfattande. Samtidigt måste man komma ihåg att vi 

verkar i en glesbygdskommun som inte har så stora resurser.  

Mindre förståelse har Putte Svensson för regionens och statens ovilja att stödja verksam-

heten. 

– Regionens stöd är obefintligt. Det blev ingen förändring för oss när samverkansmodellen 

infördes. Alla pengar går till fortfarande till de gamla vanliga regionala institutionerna. 

Rockarkiv 

Den del av Rock Citys verksamhet som Putte Svensson tycker allra helst borde få statligt 

och regionalt stöd är Svenskt Rockarkiv. I arkivets samlingar finns idag närmare en halv 

miljon objekt med anknytning till svensk populärmusik. 

”Hultsfreds kommun äger 

huset och ett gäng 

föreningar och företag fyller 

det med innehåll. Tänk dig 

ett stort köpcentrum men 

fullt av kulturverksamhet 

i stället för butiker.” 

Putte Svensson, 

verksamhetsansvarig på 

 Rock City, Hultsfred 
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– Det finns beslut på att Statens 

Musikverk ska samla och tillvara-

ta även den här delen av musik-

historien, och alla är positiva till 

ett samarbete mellan dem och oss. 

Vi skulle kunna bygga upp en 

nationell institution tillsammans 

men det finns inga pengar. 

Rock City har jobbat i tio års tid 

med att bygga upp Svenskt 

Rockarkiv och Putte Svensson 

tycker det känns tröstlöst att 

verksamheten fortfarande måste 

drivas med projektpengar. 

– Bara det att skriva ansökningar 

tar så otroligt mycket tid som man 

skulle kunna använda till något 

bättre.  

Scenerna på Hultsfreds festivalområde används fortfarande 
flitigt, bland annat av fyra nya festivaler. Bilden är från scenen 
Stora Dans under This is Hultsfred 2014.  

FOTO: Rock City 
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5.14 Ånge   

Kulturentreprenören går vidare 

Åsa Hellhoff, keramiker, glaskonstnär och entreprenör i Ånge, Medelpad, har under 13 år 

drivit sommarkafé vid Haverö strömmar. Vid en av älven Ljungans sista fritt strömmande 

forsar har hon lockat många besökare med fika, men även med konst- och hantverks-

utställningar, kursverksamhet och försäljning av lokalproducerat. 

Men i år tar nya krafter över vid Haverö strömmar. 

– Jag har utvecklat verksamheten så den kräver mer jobb än en ensam person klarar av. 

Därför låter jag några intresserade som har sommarstugor i närheten av strömmarna ta över 

nu. Själv vill jag gå vidare och göra annat, säger Åsa Hellhoff.   

Sedan några år tillbaka har hon sin ateljé i Kulturbanken 2.0, ett kulturhus i Ånge som 

inrymmer både konst och musik. 

– Vi är tre konstnärer med ateljéer, och cirka 15 band som har replokaler här. Och då har 

jag inte räknat de yngsta banden, som delar på en lokal. 

Huset där Kulturbanken 2.0 ligger var rivningshotat, men räddades i sista stund och uppläts 

av Ånge kommun åt en ideell förening, som renoverade lokalerna och driver verksam-

heten. 

Årets entreprenör 

2012 fick Åsa Hellhoff utmärkelsen Årets entreprenör i Ånge kommun för sitt engage-

mang i de kulturella och kreativa branscherna. Samma år invigdes Sinnenas konstpark, ett 

konst- och trädgårdsprojekt som Åsa var en av projektledarna för.  

– Parken, som ligger nära campingen i Ånge, drivs i dag av en förening och varje sommar 

händer det nya saker där. Jag ska själv delta i en utställning där i sommar, berättar hon. 

Ett annat projekt, som inte blev lika lyckat, var när Åsa Hellhoff och sju andra konstnärer 

och konsthantverkare försökte starta en butik i centrala Ånge.  

– Från början var alla så entusiastiska, däribland näringslivskontoret som uppmanade oss 

att söka pengar från Leader Mittland. Men sen blev ansökan liggande och vi fick vänta 

alldeles för länge på pengar. Där stod vi med en lokal som kostade 8 000 kronor i månaden 

men utan medel för att få igång någon verksamhet.  

Åsa säger att hon blev förvånad och fundersam när projektet ifrågasattes av både privat-

personer och tjänstemän.  

– ”Varför får inte alla vara med?”, undrade vissa. Men det är väl inte konstigt att man 

väljer vilka man vill samarbeta med? Det står alla fritt att bilda grupper och starta egen 

verksamhet. 

Kursverksamhet 

Nej, någon hantverksbutik i Ånge blev det inte. I dag säljer Åsa Hellhoff sin keramik och 

glaskonst i den egna ateljén och i en hantverksbutik i Sundsvall och dessutom vid Haverö 

strömmar och i Hamnmagasinet i Mellanfjärden om somrarna.  

När hon inte arbetar med sin egen keramik och glaskonst leder hon kurser, både i sam-

verkan med studieförbund och i egen regi. Hon vänder sig gärna till barn och ungdom och 
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driver också olika skolprojekt inom ramen för Skapande skola. Ambitionen är att visa att 

konst inte behöver vara svårt och krångligt, utan att det tvärtom är ett mycket användbart 

sätt att uttrycka sig på. 

 

 

 

Åsa Hellhoff har överlåtit till nya krafter att driva sommarkaféet vid Haverö strömmar. Men i ateljén 
i kulturhuset Kulturbanken 2.0 inne i centralorten Ånge fortsätter hon med sin keramiktillverkning.   

FOTO: Anna-Karin Sjödin
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5.15 Malung 

Det går som en dans i Orrskogen 

Dansbandsveckan i Malung, västra Dalarna, fyller 30 år i år. Det firas med ett digert 

jubileumsprogram. 82 dansband är beredda att spela upp till nonstop dans under sju 

kvällar.  

– Dessutom blir det en massa konserter, med Tomas di Leva och Sven-Ingvars bland 

andra. Radion kommer att direktsända en hel dag och köra både Melodikrysset, Jukebox 

och Svensktoppen härifrån. Och så blir det en massa saker som vi inte kan gå ut med än, 

säger Dansbandsveckans marknads- och medieaansvarige Lars Bälter när vi kontaktar 

honom i mitten av maj.  

Publiksiffran på Dansbandsveckan ligger stabilt runt 

40 000–50 000. 

– 2014 hade vi 49 870 besökare. Vi skulle ha haft fler om 

vi inte hade haft konkurrens av VM-finalen i fotboll på 

söndagskvällen och om det inte inträffat en storbrand som 

höll på att lamslå hela Malung på torsdagen.  

Paketerad upplevelse 

Sedan några år tillbaka talas det om en vikande trend 

i dansbandsbranschen. Många orkestrar lägger ner och 

dansarrangörer runt om i landet har svårt att få verksam-

heten att gå ihop. Det har man inte märkt någonting av 

i Malung: 

– Vi har en lite annan publik, säger Lars Bälter. 

– Hit kommer folk som vill ha big happenings, en paketerad upplevelse med mycket kring-

arrangemang. Att bara gå och dansa på en vanlig dansbana är inte nog 

för dem.  

Lars Bälter ser heller inget vikande intresse bland de yngre. 

– Jag tycker det ser bra ut på ungdomssidan. Vi har precis skickat ut 

200 brev till dansklubbar runt om i landet som har medlemmar från 

15 år och upp till 35–40.  

Malung var först ut, men Dansbandsveckan har fått efterföljare. Dans-

veckan på Lundegård, Öland, är en av dem. Men Lars Bälter räds inte 

konkurrensen. 

– Det är bara bättre ju fler som håller på. Det håller dansintresset 

uppe.  

Orrskogens Folkets Park, där Dansbandsveckan håller till, är i dag en 

imponerande anläggning med inte mindre än sex dansbanor under tak. 

Bara två av dem används när det inte är dansbandsvecka. 

”Utan Dansbandsveckan 

vore Malung mycket 

fattigare. Man ska ha klart 

för sig att många restau-

ranger och butiker inte 

skulle klara sig då. För 

många är Dansbandsveckan 

mycket bättre än jul-

handeln.” 

Lars Bälter, marknads- och 

 medieansvarig på 

Dansbandsveckan, Malung 

Let’s Dance-domaren 
Tony Irving är en av 
Dansbandsveckans 
främsta fans och 
ambassadörer. "Han 
har lockat hit massor 
av folk", säger 
marknadsansvarige 
Lars Bälter.   

FOTO: Kjell Ahnfelt 
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– Men Folkets Parkföreningen har kommit på ett bra sätt att använda övriga lokaler på 

vintern. Då hyr de ut platser för vinterförvaring av husvagnar och båtar, säger Lars Bälter.  

50 årsarbeten 

Han är full av framtidstro och ser ingen anledning att Dansbandsveckan inte skulle kunna 

överleva och fortsätta växa. 

– Jag tror på en publikökning. Vi kommer att hitta nya människor från andra länder som 

vill komma hit och dansa. Det kommer redan en del från vårt västra grannland, och vi kör 

en aktiv, riktad marknadsföring mot Norge. Finska Österbotten har vi också börjat bearbe-

ta.  

Lars Bälter berättar också att ett utredningsinstitut har försökt uppskatta hur många arbets-

tillfällen Dansbandsveckan genererar, och kommit fram till att det bör vara någonstans runt 

50 årsarbeten. 

– Och det är inte att förakta i en glesbygdskommun som vår, säger Lars Bälter. 

 

 

 

 

49 870 besökare löste in sig på Orrskogens Folkets Park i Malung under Dansbandsveckan 2014. 

FOTO: Kjell Ahnfelt 
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5.16 Bräcke 

Operamingel och vardagskultur 

Folkets Hus i Bräcke, Jämtland, har visat direktsänd opera från 

Metropolitan i New York sedan 2007. Intresset har gått lite upp och 

ner men 2014 blev ett väldigt bra år. 

– Då hade vi sammanlagt 689 personer på sju föreställningar, alltså 

nästan 100 personer varje gång, säger Folkets Husföreståndaren 

André Norberg nöjt.  

På sistone har André Norberg tyckt sig se en föryngring av opera-

publiken.  

– Vi kör bussar från Östersund och jag brukar åka med. De flesta 

börjar vara gamla bekanta men nu på slutet har jag sett många nya, 

unga ansikten. 

Bräcke var med från början när Folkets hus & Parker började erbjuda 

operasändningar från Metropolitan till sina medlemmar med digitaliserade bioanlägg-

ningar. Sedan dess har det tillkommit fler aktörer. 

– Filmstaden i Östersund kör opera nu, men de sänder inte från Metropolitan utan från 

Royal Opera House i London. Regina/Folkets bio i Östersund har tillgång till samma utbud 

som vi, men där har vi en överenskommelse om att vi ska undvika att sända samma evene-

mang och i stället hjälpas åt att marknadsföra varandra, säger André Norberg. 

Folkets hus i Bräckes grannkommun i söder, Ånge, sänder samma föreställningar som 

Bräcke, men André Norberg räds ingen konkurrens därifrån. 

– Man åker inte gärna över länsgränsen. Ånge tar sin publik söderifrån och vårt upptag-

ningsområde sträcker sig åt norr. Faktiskt ända till Duved, 17,5 mil bort. Där finns det en 

operaentusiast som jag tror har varit här på varenda föreställning sedan vi började. 

Festlig atmosfär 

En bidragande orsak till att Bräcke lyckats få så mycket folk till sina operasändningar är 

den festliga atmosfären runt omkring. Besökarna kan få en bubblande välkomstdrink och 

det bjuds på mingelbuffé i pausen. 

– Vi har uppgraderat mysfaktorn med en röd matta och kandelabrar med levande ljus, och 

nu kollar vi på möjligheten att servera mer lokalproducerat på buffén, berättar André 

Norberg.  

Folkets Hus & Parker erbjuder tio Met-sändningar per säsong och Bräcke brukar alltså visa 

sex eller sju av dem. 

– Det är publiken som bestämmer. Vi lämnar ut programmet för kommande säsong och ber 

dem kryssa i vad de vill se. Det brukar bli de tyngsta och längsta föreställningarna som 

faller bort. I fjol valde vi till exempel bort en sex timmar lång Wagneropera. 

Men det är inte bara direktsänd opera som visas på Bräckes digitalbio. Antalet visningar av 

vanlig film brukar uppgå till närmare 70 per år och 2014 räknade man in totalt 2 500 bio-

besökare. Det är barnfilmsstafett på sportloven och olika temaveckor, till exempel med 

enbart svensk film. 

André Norberg 

FOTO: Åsa Eriksson 
Ahnfelt 
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Trögt med teater 

Vad beträffar teater går det lite trögare. André Norberg är kassör i Bräckes teaterförening 

och berättar att 2014 var första året som föreningen kunnat arrangera teaterföreställningar 

med bidrag från Riksteatern. 

– Förut var centralorten i varje kommun undantagen. Det slog väldigt fel mot små kommu-

ner som vår, säger han.  

Ingen av de teaterföreställningar som gavs på Folkets hus under fjolåret blev någon publik-

succé. Men André Norberg tänker inte ge upp. 

 – Vi måste prova igen. Håller man ut så kommer det folk. 

Mitt mål är att vi ska ligga på en publiksiffra runt 40 och 

uppåt. Det behövs för att det ska kännas roligt, både för 

publiken och dem som spelar. 

När det gäller teater för barn ser läget annorlunda ut. Här 

finns en stark tradition att bygga på. 

– Barnteaterföreställningar brukar vi ta hem i samarbete 

med skolan. De spelas för barnen på dagtid men vi brukar 

också ha öppna föreställningar på kvällstid. I oktober kom 

110 personer och åt middag och såg ”I Mumindalen”.  

Att grundlägga ett teaterintresse hos den unga generationen 

är mycket viktigt, menar André Norberg. Själv bor han 

i Östersund och noterar att hans egen dotter hittills inte har fått se teater en enda gång med 

sin förskola där, medan en treåring som går på förskola i Bräcke redan har sett två till tre 

föreställningar.   

Myllrar av liv 

Folkets Hus i Bräcke är samlokaliserat med både kommunkontoret, biblioteket och skolan, 

och det gör att huset myllrar av liv under stora delar av dygnet. Restaurangen är husets 

hjärta, det fungerar som både skol- och personalmatsal och serverar dessutom lunch åt 

allmänheten.  

André Norberg tycker att han har ett utmärkt samarbete med kommunens kultur- och 

fritidstjänstemän. Politikerna – Bräcke har ingen särskild kultur- eller fritidsnämnd utan 

frågorna ligger direkt under kommunstyrelsen – är välvilliga men kanske något ointresse-

rade. 

– De ställer upp när vi ber dem men jag har hittills under mina år som Folkets Husföre-

ståndare aldrig fått en fråga från deras sida om hur vi kan hjälpa till att utveckla kulturen 

i Bräcke. 

Synd, tycker André Norberg som ser det som självklart att kulturen är viktig och borde få 

ta större plats.  

– Kulturen är en drivkraft som skapar möjligheter och idéer, inte minst i små glesbygds-

kommuner.

Vad är det bästa med ditt 

jobb som Folkets Hus-

föreståndare, André 

Norberg? 

– Att man får göra så mycket 

roligt för så många! 

Och det sämsta? 

– Att vi inte alltid har det 

publikunderlag som krävs för 

vissa typer av evenemang 
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5.17 Pajala  

En festival att vara stolt över i Korpilombolo 

”Korpilombolo är ju faktiskt en extrem glesbygd med alla dess problem. Att vi har lyckats 

driva en stor kulturfestival här i fyra år är otroligt bra.” Sade en stolt Linnéa Nylund, 

ordförande i Korpilombolo kulturförening, i rapporten ”Kultur kan göra skillnad!” 2009.  

Nu är det 2015 och Linnéa har anledning att vara ännu stoltare. Kulturföreningen planerar 

nu sin elfte Nattfestival.  

– Jo, vi har kört varje år sedan 2005. Det finns ett antal 

entusiaster här som tycker att det är värt att lägga ner 

massor av ideellt arbete på detta. Vi får inte betalt i pengar 

men i spännande upplevelser och härliga möten med 

människor, säger Linnéa. 

Speciell bakgrund 

Bakgrunden till nattfestivalen i Korpilombolo, Norrbotten, 

är minst sagt speciell. Det hela började 2004 med ett 

forskarsymposium om León de Greiff. Han var en svensk-

ättad colombian som använde sig av Korpilombolo i sitt 

författarskap, och en svensk-colombiansk litteraturforskare, 

Julian Vasquez, tog initiativ till symposiet.  

De Greiff och Colombia har gått som en röd tråd genom 

alla festivaler, och utbytet med Colombia har växt genom 

åren. 

– Vi har utvecklat både handels- och kulturutbyte. Samlats kring hantverk, haft workshops 

i farmakologi och mycket annat. Vi har gäster från Colombia då och då och de är så fasci-

nerade av träden som fäller sina löv om vintern och natten som är så lång i december, säger 

Linnéa Nylund.  

Det som började som ett samarbete med språk- och litteraturforskare från olika universitet 

har utvecklats till att omfatta flera discipliner. 

– Genom att vi har natten som tema ligger det nära till hands att fokusera på mörker och 

sömn. I flera år har vi haft sömnforskare från både Stockholm och Helsingfors här och de 

kommer även i år, berättar Linnea Nylund.  

Om långsamhet 

Ett sidotema i år blir väntan. Den långsamhet som utmärker den norrbottniska nattens färd 

mot dag och vinterns långa färd mot vår ska få ta plats, bland annat på teaterscenen. 

”I väntan på Godot” är på förslag som årets föreställning. 

Det blir också olika seminarier kring Harry Martinsons ”Aniara”. Med avstamp i littera-

turen vill festivalarrangörerna lyfta frågor kring miljö och samhällsutveckling.  

– Och så får vi inte glömma att tre av Sveriges nationella minoriteter finns representerade i 

vårt område och de har alla sin givna plats på festivalen. Det blir både romska, samiska 

och tornedalsfinska inslag, lovar Linnea Nylund.   

Hon berättar att publiksiffran ligger stadigt mellan 5 000 och 6 000 varje år.  

”Årets djur på Natt-

festivalen är räven. Det blir 

flera olika kulturinslag på 

rävtemat, bland annat 

performance, dans och foto. 

Här är många skolelever 

med och skapar.  

Vi försöker undvika att 

nischa in oss på olika åldrar. 

Vi vill att alla åldrar ska 

mötas på alla våra evene-

mang.” 

Linnéa Nylund, ordförande i 

Korpilombolo kulturförening 
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– Vi räknar inte unika besökare, utan hur många som går på varje evenemang. Många som 

kommer hit stannar ju hela veckan och går på precis allt. Vi ser också att många åter-

kommer år efter år.   

Hon berättar också att Nattfestivalen har knoppat av sig en rad andra aktiviteter. Man har 

arbetat med lokal utveckling på olika sätt och bland annat drivit ett projekt om närservice i 

bygden. 

Offentligt stöd 

Nattfestivalen har genom åren haft ett stadigt stöd från det offentliga. Kulturrådet bidrar 

med medel för inslag på minoritetsspråken och litteraturen, Norrbottens läns landsting 

bidrar med 150 000 kronor per år.  

– Hur det blir med stöd från Pajala kommun i år törs jag inte svara på än. Tidigare har vi 

fått 50 000, men som det nu ser ut i kommunen kan det bli svårt, säger Linnéa Nylund. 

Hon syftar på företaget Northland Resources konkurs och gruvan i Kaunisvaara som skulle 

bli ett sådant lyft för bygden men där produktionen nu ligger nere. 

– Stämningen har varit låg sedan beskedet kom, många är helt lamslagna. Och nog visar 

den här utvecklingen hur farligt det är att lägga alla ägg i samma korg. Nu måste vi se oss 

om efter andra näringar att satsa på. Vi har en rik kultur, vi har turismen, skogen och jord-

bruket – vad kan vi göra för att utveckla allt det?  

Att Korpilombolos kulturförening har en viktig funktion att fylla när det gäller bygdens 

framtid är Linnea Nylund övertygad om. 

– Föreningen är en mötesplats där vi kan ta upp diskussionen om hur vi ska bygga upp vårt 

samhälle och vad vi ska satsa på framöver. Sedan stärker det sammanhållningen att vi 

jobbar tillsammans med festivalen och annat sådant som är kul att se fram emot.  
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Från invigningen av den senaste Nattfestivalen.  

FOTO: Inge Nyberg 

 

 

Ett intensivt kulturutbyte med Colombia har växt fram i spåren av Nattfestivalen. Här har en colombiansk 
delegation fångats på bild tillsammans med sina svenska värdar i kyrkan i Korpilombolo. 

FOTO: Inge Nyberg 
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6 Så här kan man också göra!  
Fyra nya exempel att inspireras av 

17 olika exempel, 17 olika berättelser. Att söka upp satsningarna i förra kapitlet och möta 

människorna bakom dem blev till en spännande resa genom kulturtäta glesbygder. Av bara 

farten hittade vi fyra nya exempel som vi också gärna delar med oss av. Följ med till 

Ragunda, Östersund, Ljusnarsberg och Tjautjas. 

6.1 Ragunda 

En kulturskola för alla 

Lärarförbundet utsåg Ragunda i Jämtland till Sveriges bästa kulturskolekommun både 

2014 och 2015. Utmärkelser som värmer och inspirerar. 

– Självklart är vi jättestolta, säger Inger Runsten, musiklärare och personalansvarig för 

kulturskolan, när vi träffar henne i samlingslokalen Centrum i kommunens centralort 

Hammarstrand. Här har det just varit premiär för årets musikaluppsättning The Wiz. Det är 

niorna i kommunens tre högstadier som agerar på scenen och i orkestern sitter 25 kultur-

skoleelever i åldrarna 10 till 16 år. 

De flesta av de 5 440 kommuninvånarna (SCB 2014-12-31) har säkert varit medvetna om 

att Ragunda har en bra kulturskola, tror Inger Runsten. Men i och med uppmärksamheten 

kring Lärarförbundets utnämningar blir det förhoppningsvis också känt i andra delar i 

landet. 

– Det känns bra, för det har varit så mycket negativt kring Ragunda på senare år. 

Viktigt med kontinuitet 

Inger Runsten har arbetat i Ragundas kulturskola sedan 1991. Hon fyller 65 i år men har 

inga planer på att sluta än. Det är viktigt med kontinuitet, poängterar hon. 

Bred kompetens hos personalen är också viktigt när man arbetar i kulturskolan i en gles-

bygdskommun. 

– Vi har fyra och en halv tjänst och samtliga lärare undervisar förstås i flera olika instru-

ment. Men det är bra om man kan annat än att spela också. Två av lärarna har snickar-

bakgrund, vilket är en stor tillgång till exempel när det ska byggas scenografi till våra 

musikaler. 

Sedan år 2012 är kulturskolan i Ragunda avgiftsfri. Alla elever i årskurs två omfattas av 

grundkursen, som hålls ute i klasserna. 

– Efter det är det alltid massor av barn som anmäler sig och vill börja spela. Vi tar emot 

alla, säger Inger Runsten.  

– Anmälningarna ska lämnas in i slutet av vårterminen. Men när det blir höst går vi tillbaka 

ut i klasserna och då är det ofta någon elev som säger ”men mina föräldrar glömde fylla i 

blanketten ...” eller ”jag vill vara med men har inget instrument att spela på...”. Då ordnar 

vi så att de också får plats. 
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En demokratifråga 

– Vi vet att det är långt ifrån självklart för alla barn att få läxhjälp hemma. Lika lite är det 

självklart att alla får stöd när de vill spela. Då är det vår skyldighet att hjälpa dem. Det är 

en demokratifråga, säger Inger Runsten med eftertryck.  

Hon ser med glädje att många elever som varit med i kulturskolans musikal som nionde-

klassare, några år senare står på scen i någon av teateruppsättningarna i Döda Fallet.  

– Vi har ett intimt samarbete med RATS, Ragunda teatersällskap. De ställer upp och 

hjälper till med våra större produktioner, vi hjälper dem att trygga återväxten. 

Att kulturutbudet i en kommun, och inte minst invånarnas möjligheter att själva utöva 

kultur, har betydelse för folks benägenhet att såväl flytta in som stanna kvar, det är Inger 

Runsten helt övertygad om. Ett hus att bo i och ett arbete att gå till är viktigt men inte allt. 

– Vi måste se HELA människan! säger Inger Runsten.  

Besparingshot 

Här skulle den här artikeln ha slutat, var det tänkt från början. Men en tid efter vårt besök i 

Ragunda läser vi rubrikerna i lokalpressen: ”Sveriges bästa kulturskola hotas”. Det pågår 

budgetdiskussioner i kommunen och politikerna har gett tjänstemännen i uppdrag att titta 

på om kulturskolan kan effektiviseras.  

Inger Runsten är inte överraskad. 

– Jag har bott i den här kommunen länge, och vet vilka problem vi har att brottas med. 

Finns det inte pengar så finns det inte, och först och främst måste kommunen se till att 

klara den lagstadgade verksamheten.  

Men att kulturskolan skulle kunna bli effektivare tvivlar 

hon på. 

– Är det inte effektivt nog att faktiskt nå alla elever i 

grundskolan, och det med 4,5 lärartjänster? För övrigt är 

det ju just det som gett Ragunda kommun de här fina 

utmärkelserna. 

Musikskolans personal befarar att de ska förväntas göra 

lika mycket fast med mindre resurser. 

– Minskar resurserna så måste verksamheten dras ner och 

då måste man säga det. Vår personal är tillräckligt pressad 

redan nu, säger Inger Runsten.   

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i Ragunda den 24 

juni var det högtidlig utdelning av ytterligare en utmärkelse 

till Ragunda kulturskola. Då fick Inger Runsten och hennes 

kolleger motta Norrlandsförbundets Olof Högberg-plakett med motiveringen ”För att i en 

liten inlandskommun, med små resurser och mycket entusiasm, ha skapat förutsättningar 

för en prisbelönt verksamhet.” 

Kommunalrådet Jonas Andersson (S) tillstår att det kändes lite märkligt att utdelandet 

sammanfaller med att fullmäktige tagit ett rambeslut som kan innebära nedskärningar av 

verksamheten. 

”Ibland hörs det någon 

kritisk röst som ifrågasätter 

kvaliteten på vår kultur-

skola. Menar att det saknas 

spetskompetens, att de 

stora talangerna inte får 

tillräcklig stimulans. Men 

för mig är det kvalitet att 

alla har samma möjligheter, 

att alla får veta att de kan 

lära sig spela.” 

Inger Runsten, lärare på 

Kulturskolan, Ragunda 
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– Samtidigt vore det förstås oförskämt av mig att säga att vi ska undanta kulturskolan från 

besparingar samtidigt som vi ser över alla andra verksamheter, säger han. 

Varför är det ekonomiska läget är så problematiskt just nu? 

– Två orsaker framför allt: Dels har statsbidragen minskat med nästan fem miljoner. Dels 

har vi haft stora löneökningar och i en liten kommun där en förhållandevis stor del av 

befolkningen är kommunanställd slår det extra hårt.  

Hur ser du att man skulle kunna spara på kulturskolan? 

– Vi har bland annat bett tjänstemännen att titta på om man kan förlägga musikunder-

visningen för elever som bor nära skolan efter skoldagens slut. Då skulle man kunna 

minska bemanningen på fritids i stället. En annan idé är att göra musiklärarna till med-

bedömare när det gäller musikbetygen i skolan. Då kan man hämta hem delar av deras 

tjänster där. 

– Vår ambition är absolut att nedskärningarna inte ska innebära försämringar för nyttjarna. 

Kulturskolan ska vara avgiftsfri och vi ska fortsätta att ligga i toppskiktet bland Sveriges 

kulturskolekommuner. 

 

 

Kristina Häggström gjorde Trollkarlens roll i Ragunda kulturskolas uppsättning av The Wiz. 

FOTO: Åsa Eriksson Ahnfelt 
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6.2 Jämtland 

Kulturkompaniet vill utmana den urbana maktordningen 

En journalist från Kälom och en skådespelare från Kluk. Utflyttade från varsin liten by i 

Krokoms kommun i Jämtland. 2011 möttes de på t-banestationen i en av Stockhoms södra 

förorter, bytte från tunnelbanan till samma norrgående fjärrtåg och pratade hela vägen 

hem. När de klev av i Östersund hade de bestämt sig. De skulle flytta tillbaka och börja 

arbeta ihop. Eller ilag, som man säger på jämtarnas språk.   

I ett litet kontorsrum på Exercishallen Norr, en kulturell mötesplats som uppstått i en av 

det nedlagda infanteriregementets gymnastikhallar, möter vi Kristina Ernehed och Martin 

Johansson. Tillsammans med en tredje professionell kulturskapare, dansaren Maria Nilsson 

Waller, utgör de Jämtlands Kulturkompani. För att kortfattat beskriva vad kulturkompaniet 

är lånar vi formuleringen från deras egen hemsida: ”En konsultverksamhet, en produk-

tionsgrupp och ett nätverk för landsbygdsutveckling genom kultur, kommunikation och 

samverkan”.  

Kritisk granskning 

Kristina Ernehed beskriver sig som en normkritisk feminist, skolad av sin mamma och sin 

faster och många andra starka kvinnor i hembyn. Hon är utbildad i journalistik och medie-

vetenskap och i dag använder hon dessa kunskaper framför allt när hon granskar medias 

berättelser om världen. 

– Media har makt och därför är de viktiga att granska, slår hon fast.  

Kristina har också gått en projektledarutbildning på en folkhögskola och det var där hon 

vaskade fram vad hon egentligen ville. Den där dagen på tåget var hon klar över vad hon 

skulle jobba med och att hon skulle göra det i Jämtland. Det var bara det att flytten ännu 

inte blivit av.   

Martin Johansson, uppväxt med två aktiva föräldrar som var jätteengagerade i byns lokal-

revy, tror säkert att han fått teaterintresset i arv. Men i högstadiet gjorde han som killar i 

trakten brukade göra; sportade, festade och körde skoter. Betygen var inget vidare men i 

hemkunskap var han duktig, så på studievägledarens inrådan började han utbilda sig till 

bagare för att garanterat få jobb. Men nivån på livsmedelsteknisk linje kändes alltför låg 

och han började kolla andra alternativ.  

– Då kom det här med teater tillbaka och jag sökte till estetiska linjen – med en Jonas 

Gardell-text som jag repat in natten före för jag hade glömt att jag skulle på inträdesprov. 

Men jag kom in och det var så jävla kul och nu har jag hållit på med teater i 20 år! 

Egna strukturer 

Fast Kristina och Martin är nästan lika gamla och växt upp i samma lilla kommun så kände 

de inte varandra närmare innan det där mötet på tåget 2011. Men då började de prata om 

hemlängtan och fann att de delade en dröm om att kunna bo och verka som kulturarbetare i 

Jämtland.  

– Vi var helt överens om att det inte fanns någon färdig struktur för oss att kliva in i. Skulle 

drömmen förverkligas så måste vi bygga strukturen själva.  

Martin flyttade hem först, bodde i kollektiv med ett gäng yngre kulturarbetare på somma-

ren och satte upp en pjäs som en av kollektivisterna skrivit.  
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Nästa byggsten blev ett teaterprojekt i Sundsjöbygden, Bräcke kommun, ”Strindberg, 

Strindberg (och så vi)”. Strindberg skulle ha fyllt 100 år det året och i Sundsjö hade man 

hittat ett teatermanus skrivet av hans farfar, Henrik Strindberg, som var präst i bygden på 

1700-talet. Martin blev anlitad för att göra manuset spelbart och regissera pjäsen, och när 

den tänkta producenten hoppade av tillfrågades Kristina om hon kunde ta över.  

– Det blev möjligheten som gjorde att jag äntligen kunde flytta hem, säger Kristina.  

Kulturbryggan ville inte stötta ”Strindberg, Strindberg (och så vi)” men en ansökan om 

Leaderpengar gav 700 000 kronor till projektet. 

– Vi var tydliga med att vi inte tänkte dra igång någonting utan att få betalt, åtminstone 

minimilön. Lika bra att visa på en gång, att om man inte vill betala för kultur då kan det 

lika gärna vara.  

Fulla almanackor 

I dag går verksamheten runt i Jämtlands Kulturkompani och almanackorna är fullbokade.  

Martin gjorde 2013 en Allan Edwallföreställning, Du stackars barn, som fortfarande är 

efterfrågad av bygdegårdar och andra arrangörer. Hösten 2014 satte han upp Jultid i nutid, 

skriven av Marcus Källström från Kälarne i Östjämtland. Jultid i nutid utsågs till landets 

fjärde bästa nyskrivna text i Riksteaterns projekt Ny text 2013 och rollerna spelades av två 

professionella kulturskapare från länet, Anders Hedén och Kiki Korths-Aspegren. 

I början av 2015 anlitades Martin för att hjälpa till med kabarén Saturday Night Fiber i 

Rissnabygden (läs mer på sidan 50) och under våren har han också arbetat med ett riktigt 

hjärteprojekt: 

– I samband med en kultursatsning som kallas Konstgödning, och som omfattar ett 

konstnärligt projekt i varje kommun i Jämtlands län, fick jag möjlighet att göra en berättar-

föreställning med kvinnorna i min hemby Kluk. Där har männen dominerat i alla tider och 

kvinnorna har inte fått ta plats. Nu ska vi lyfta deras berättelser och intresset är jättestort. 

Det kommer nya texter hela tiden.  

Föryngringsprojekt 

Kristina anlitas som moderator och samtalsledare på konferenser, arbetar med projekt-

coachning för konstnärer och filmare genom Länskulturen, håller workshops om tillit och 

respekt för grundskoleelever och mycket annat. 

– Mitt stora projekt i år är ett uppdrag för Heimbygda, den samlade hembygdsrörelsen i 

Jämtland. Den behöver föryngras och jag ska göra en förstudie om hur man skulle kunna 

utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Jag har träffat 26 hembygdsföreningar runt om 

i länet och jobbar på en rapport som sedan kommer att ligga till grund för en större projekt-

ansökan. 

Kristina säger att uppdraget för Heimbygda känns jättespännande och är klockrent sådant 

hon vill jobba med. 

– Det är alltså verksamhet för unga men framför allt skulle jag säga, att det handlar om 

samhällsutveckling och förändring.  Vi vet att allt färre engagerar sig i föreningar och jag 

tror absolut att det går att vända, men man måste börja tänka på andra sätt. I och med det 

här får jag en bra överblick över hur det ser ut i länet, vilka problem som finns men fram-

för allt vilka möjligheter.   
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– Förändringsbenägenheten i hembygdsrörelsen är mycket större än man kanske skulle tro. 

Och det finns mycket idéer men saknas pengar. Ett sådant här stort förändringsarbete krävs 

att någon jobbar på riktigt med det. Det går inte att bara några ideella eldsjälar ska driva 

alltihop.  

Efterfrågad tjänst 

Jämtlands Kulturkompani fick förra hösten en innovationscheck från statliga Vinnova för 

att utveckla en ny typ av tjänst.  

– Vi kallar oss själva för kulturkonsulter och just nu för vi samtal med bland andra 

Länskulturen för att kunna jobba tillsammans kring denna tjänst som många efterfrågar 

runt om i länet. Det behövs en professionell person som åker runt och stöttar lokala 

initiativ.  

I dag lägger Martin och Kristina inte ner lika mycket tid 

som tidigare på att utforma stora projekt och själva söka 

pengar för att kunna sjösätta dem. För två år sedan mötte 

de ett rejält avslag som fick dem att tänka om.  

– Vi hade en idé om att sätta upp en stor föreställning om 

Dunderklumpen i Strömsund. Vi skulle engagera 15 

skådespelare, fem musiker och en massa lokalt folk. Vi 

lade säkert ner en månad var på ansökan om pengar och 

fick igenom den halvvägs men sen avslogs den. 

Efter det har Martin och Kristina jobbat mer med att lära 

andra att söka pengar. De har funnit att det är bättre att till 

exempel ett byalag söker medel för att köpa konsulthjälp 

av dem, än att Kulturkompaniet står för projekten själva. 

Inte minst därför att vissa kommuner håller hårt på 

kommunallagens bestämmelser att de inte kan ge bidrag till 

näringsidkare utan bara till ideella. 

Vinnande ledarskap 

Kristina säger att hon är väldigt inspirerad av Kaospiloterna, en dansk utbildning där man 

jobbar med ledarskap som ska vara bra för världen. 

– De pratar om winwinwin situations – det man gör ska gynna en själv, det ska gynna den 

som köper tjänsten och det ska gynna samhället. Det är precis så vi jobbar.  

Till sist får Martin Johansson och Kristina Ernehed svara på frågan om vad som är deras 

främsta drivkrafter: 

– Min drivkraft har alltid varit att jag vill leva på teater och scenkonst. Till det kommer att 

hjälpa andra att förstå att de är bra. Det de gör och tänker är bra och det de vill berätta är 

viktigt, svarar Martin. 

– Min drivkraft är att förändra. Jag tror att där man är som starkast, där man kan sin 

omvärld, där kan man också göra största skillnaden. Och det är därför det är så självklart 

för mig att det är här jag ska vara, säger Kristina.  

 

 

”Vårt arbete utgår från tre 

starka övertygelser: 

– Vi tror på kultur i 

bemärkelsen odling, 

bildning och utveckling. 

– Vi tror på berättandets 

kraft för att stärka själv-

känsla och identitet. 

– Vi ifrågasätter och vill 

utmana den urbana makt-

ordningen.” 

Jämtland kulturkompanis vision 
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Kristina Ernehed har utrett hur hembygdsrörelsen i Jämtland, Heimbygda, kan arbeta för att nå ut till fler 
unga. Här presenterar hon sina slutsatser för folk från hembygdsföreningar runt om i länet.  

FOTO: Torbjörn Aronsson 

 

 

Kristina Ernehed och Martin Johansson tror på kulturens kraft och vill göra skillnad i sin jämtländska 
hembygd.  

FOTO: Kjell Ahnfelt 
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6.3 Ljusnarsberg  

Kulturglimtar har kommit för att stanna 

Konstrundan och Konstslingan, Kulturglimtar och Kul Tur – kärt barn har många namn. På 

allt fler håll i landet dyker det upp arrangemang där konst- och kulturlivet exponeras kort 

och intensivt under en weekend. I Ljusnarsbergs kommun i Bergslagen hittar vi ett lyckat 

exempel. Årets Kulturglimtar omfattade över 100 medverkande, inte dåligt i en kommun 

med knappa 5 000 invånare.  

Idén till Kulturglimtar i Ljusnarsberg kläcktes för sex år sedan av Ingela Bornström, bild-

lärare och medlem i Ljusnarsbergs konstklubb. Hon fick med sig tre likasinnade – Eva 

Wikman, Jeanette Aronsson och Wicken von Post – på förslaget.  

– Sen dess har det rullat på och Kulturglimtar har växt för varje år. Tack vare idogt arbete, 

säger Wicken von Post, som är gallerist i Kopparberg, ordförande i konstklubben och 

beskriver sig som gängets allt-i-allo. 

– Jag ansvarar för annonsering och är allmänt behjälplig med det mesta. 

Positiva olikheter 

De fyra kvinnorna i gruppen är sinsemellan väldigt olika, vilket Wicken von Post menar är 

en stor fördel. Alla har olika saker att bidra med. 

– Ingela är en idéspruta med massor av kontakter. Eva har arbetat med tillväxtfrågor för 

landsbygden och är bra på strategi och ekonomi. Jeanette är den som gör vår snygga 

broschyr varje år.  

Kulturglimtar är en dottersektion till Konstklubben. Dottersektionen är i dag större än 

själva klubben, säger Wicken von Post. 

– Alla som har någon koppling till kommunen får vara med. Våra honnörsord är förank-

ring, tillåtande, gemenskap, nätverkande och ansvar.  

Arbetet med Kulturglimtar pågår i stort sett året runt och kulminerar alltid helgen efter 

midsommar. En månad före Kulturglimtar pågår en samlingsutställning i konstföreningens 

lokal Galleri Blå Soffan, som är inrymd i källaren under ICA-butiken i Kopparberg. På 

samlingsutställningen visas ett verk från varje utställare som ett smakprov på vad man kan 

se när man åker på sin runda under Kulturglimtshelgen.  

– Under övriga året kommer utställare utifrån, som kan ge inspiration till lokala konstnärer, 

till Blå Soffan. Vi brukar ha cirka tio utställare per år. Galleriet har en yta på ca 300 m
2
 och 

det är nästan tre meter i takhöjd, vilket innebär att vi kan ta emot stora verk. Men lokalen 

kan med hjälp av ett diskret draperi göras lite mindre om man så vill. 

Man ur huse 

I Ljusnarsbergs kommun finns av tradition ett stort kulturintresse, säger Wicken von Post, 

och lokalbefolkningen ställer upp helhjärtat både som utställare och publik under 

Kulturglimtar. 

– Vi har också många besökare utifrån, folk från såväl Sörmland som Västmanland och 

Dalabygden, liksom många förbipasserande turister. Det är svårt att fastställa en siffra på 

antalet besökare, men vi räknar med att det rör sig om omkring 5 000 personer.  
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Medelåldern bland besökarna är hög, vilket arrangörerna naturligtvis ser som ett 

bekymmer. 

– Vi gör vad vi kan för att få in ungdomarna, både som publik och medverkande. Och vi 

vill gärna ha med fler män som kan locka andra män. För som alltid när det gäller kultur är 

det kvinnorna som dominerar, säger Wicken von Post.  

När Kulturglimtar startades var det med hjälp av 183 000 kronor i Leaderpengar. 

– Det var tur att vi fick den ansökan beviljad, annars hade det nog inte gått. Men nu 

klarade vi av det första, svåra året och fick dessutom en fast grund att stå på i fortsätt-

ningen. I dag stöttar Ljusnarsbergs kommun Kulturglimtar med 30 000 kronor per år. 

Folkuniversitetet är medarrangör och så har vi våra medlemsavgifter. 

Det låter som Kulturglimtar har kommit för att stanna? 

– Ja absolut, avslutar Wicken von Post med eftertryck. 

 

 

 

En återkommande utställare på Kulturglimtar i Ljusnarsberg är konstnären Per Östling, som vill göra upp 
med dalahästen. Det här verket har han kallat ”Ung mashingst på utlandsresa: Volä vo kosché avek moa? 
Sjö sui trä viril.” 
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6.4 Gällivare  

Flottkalas vid vägens början 

När Daniel Wikslund blev utan bostad hemma i Tjautjas flyttade han in i farfars farfars 

gamla timmerlada, återuppbyggd på en flotte i sjön. Till invigningen av flottbostaden kom 

500 personer och festen blev så lyckad att den måste få en uppföljare. Och sen har det bara 

fortsatt, i sommar hölls Flottkalaset för sjunde gången.  

Tjautjas ligger vid sjön Tjautjasjaur cirka tre mil norr om Gällivare i Lappland. Strax 

ovanför odlingsgränsen och strax nedanför trädgränsen i en unik och orörd natur. Byn har 

248 invånare och medelåldern är 29 år.  

– Många vill flytta hit för här är så vackert. Därför har det varit bostadsbrist ett tag, säger 

Daniel Wikslund.  

Själv har han flyttat bort och flyttat hem igen. Efter många år söderut och utomlands blev 

barndomsminnena från byn så tydliga och längtan till fjällen så stark. Det var dags att 

ställa ner resväskan på en fast punkt.  

– Som frilansande folkmusiker och riksspelman spelar det ingen roll var jag bor. Det skulle 

bli långa resor om jag bodde i Hälsingland eller Stockholm också. Och jag trivs här där 

vägen slutar. Förresten kan man ju lika gärna säga att vägen börjar här! 

Bara akustiskt 

Det som började som en invigning av en bostadsflotte har 

genom åren utvecklats till en välkänd musikfestival med 

familjeinriktning. Och med bara akustisk musik. Allt man 

hör ska man kunna se, tycker Daniel Wikslund. 

Festplatsen ligger på en holme i Tjautjasjaur, och redan 

andra året insåg Daniel Wikslund att det inte skulle gå att 

transportera all publik ut till holmen med båtar och flottar. 

Så han byggde en bro, en 140 meter lång, slingrande 

spångbro som vilar på bockar i den grunda sjön. Bron kan 

inte stå kvar när isen lägger sig, så det är ett tidskrävande 

och omständligt jobb att montera upp och ta ner den varje 

sommar. Därutöver har Daniel Wikslund röjt en massa skog, byggt en servering och ett 

bostadshus med 20 sovplatser för artister. Bland annat.  

Artisterna är musikervänner från när och fjärran och huvuddelen av dem återkommer år 

efter år.  

– De stannar en vecka på Orkestersemester, eller sommar-OS som vi brukar kalla det.  

Queerdansbandsorkestern Klas-Ingelaz från Skåne brukar delta, Norrbottensbandet J P 

Nyströms och värmländska Arvika Blues Breakers likaså. Det är en stor glädje att få 

jamma med likasinnade musiker en hel vecka, tycker Daniel Wikslund. Och att sen få 

kröna det hela med ett Flottkalas: 

– Tidigare har vi alltid börjat med en minoritetsafton, med musik på samiska och 

tornedalsfinska. I år blir det ingen sådan utan kalaset blir bara en dag.  

”Man lär sig lite eftersom. 

Nu har jag börjat inse att 

jag först ska göra en budget 

och sedan anpassa 

utgifterna efter den, i stället 

för att anpassa budgeten 

efter utgifterna.” 

Daniel Wikslund, Flottkalaset 

 i Tjautjasjaur 
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Daniel Wikslund förklarar att han kommit till en punkt där han måste välja riktning; 

fortsätta växa och skaffa mer hjälp eller hålla sig kvar i ett mindre format där han klarar det 

mesta själv. 

– Naturligtvis är det inte bara jag som jobbar nu heller. Det finns några eldsjälar till som 

bidrar och byborna är positiva om än svårorganiserade. Eftersom de flesta är barnfamiljer 

har de inte så mycket tid över.   

Ingen alkohol 

Programmet på Flottkalaset börjar klockan 15 på eftermiddagen med allsång för barnen 

och besök av clownen Olle af Klintberg. Sedan fortsätter det i organiserad form till 

klockan 22 och i oorganiserad form långt därefter.  

I år blir det ingen alkoholservering på kalaset.  

– Man tycker att det borde ge pengar över till att betala fler 

artister när man säljer alkohol. Men här har det inte 

fungerat så. Det är så dyrt för mig att hyra in vakter och 

serveringspersonal så det blir ingenting över. Och för mig 

personligen är alkoholen inte viktigare än något annat så nu 

struntar jag i den.  Kanske kommer det mindre folk och 

kanske inte. Det visar sig.  

Daniel Wikslund har hela tiden fått ett årligt bidrag på 

30 000 kronor av Gällivare kommun till sitt Flottkalas. 

– Jag är så tacksam att de har ställt upp. Och 30 000 är ett bra stöd om än litet i förhållande 

till vad en festival kostar att arrangera. Jag har föreslagit att de skulle inrätta någon form av 

deltidstjänst som hjälp åt mig och andra arrangörer att skriva bidragsansökningar. Det finns 

pengar att få, men det tar otroligt mycket tid att söka dem. 

”Ja, Tjautjasjaur är svår-

uttalat. Men det ingår 

i kalasprogrammet att alla 

ska lära sig säga det. De får 

inte åka härifrån förrän de 

kan.”  

Daniel Wikslund, Flottkalaset 

 i Tjautjasjaur 
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Sommar-OS eller OrkesterSemester kallar Daniel Wikslund veckan före Flottkalaset när han och hans 
musikervänner jammar till långt inpå nätterna. 

 

 

En 140 meter lång spångbro leder ut till festivalplatsen på en holme i Tjautjasjaur. Bron måste monteras 
ner varje höst innan isen lägger sig. 
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7 Glesbygdskultur ur olika vinklar.  
En intervjurunda bland myndigheter 
och intresseorganisationer 

I ”Kultur kan göra skillnad!” från 2009 fick ett antal representanter för myndigheter och 

intresseorganisationer svara på fem skriftliga frågor om kultur i glesbygd. Sådana frågor 

har vi ställt även denna gång, men inte till exakt samma personer/organisationer. Avsikten 

med urvalet har varit att hitta dem vars synpunkter är mest relevanta och intressanta i dag 

och inte för sex år sedan. 

Den här gången har vi inte begränsats i antal och omfattning, utan intervjuerna har skett i 

form av öppna intervjuer vid personliga möten. Syftet med detta har varit att försöka fånga 

in så många olika aspekter som möjligt på glesbygdskultur. 

7.1 Hela Sverige ska leva 

”Stad och land behöver varann” 

Terese Bengard är sedan 1 mars 2015 verksamhetschef för riks-

organisationen Hela Sverige ska leva. Hon har sitt kontor hemma 

i villan i Hammarstrand, Jämtland, kansliet i Gamla stan i Stockholm 

och hela Sverige som sin arbetsplats.  

Tidigare var Terese Bengard under fem år socialdemokratiskt 

kommunalråd i Ragunda, dessförinnan kommunens informatör. 

Erfarenheter som givetvis kommer väl till pass i hennes nya arbete. 

Hon vet hur det är att tampas med vikande befolkningssiffror och 

minskat skatteunderlag, med skraltiga vägar och en bredbands-

utbyggnad som kom av sig.  

Men hon vet också att det kan hända mycket om man lyckas samla 

styrkorna och dra åt samma håll. Inte minst när det gäller att jobba 

med kultur.  

– I Ragunda antog vi ganska tidigt en inriktning på att profilera oss i kulturfrågorna. Det 

finns flera delar i det. Det gäller att öka attraktionskraften, att ha saker som är intressanta, 

roliga och spännande i kommunen. Kultur är viktigt när man ska locka rätt personer att 

komma hit och stanna kvar. 

– Det handlar om kreativa människor och så handlar det om kvinnor, säger Terese Bengard 

med tillägget ”om man får generalisera lite”.  Hon menar att det ofta är kvinnan som 

bestämmer var en familj ska bosätta sig, och för kvinnor spelar kulturutbudet, och möjlig-

heten att själv kunna utöva kultur, stor roll. 

Nu är kvinnounderskottet i Ragunda kommun inte lika stort som i många andra glesbygds-

kommuner, men det kan kanske också delvis förklaras med att man jobbat medvetet med 

kulturfrågorna ganska länge. 

– Ta bara en sådan sak som att vi har Sveriges bästa kulturskola (enligt Lärarförbundet 

2014 och 2015, reds anm). Det är klart att det spelar roll. 

Terese Bengard 

FOTO: Åsa Eriksson 
Ahnfelt 
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Börja med analys 

För kommuner som vill utveckla en kulturell strategi menar 

Terese Bengard att det gäller att börja med en analys: Vad 

är vi bra på? Vad har vi som ingen annan har? Och hur kan 

vi jobba vidare på det?  

– Det gjorde vi i Ragunda, och det var inte svårt att lägga 

pusslet när vi visste att vi hade Döda Fallet, en helt unik 

plats med spåren efter Sveriges största naturkatastrof 

i modern tid och dessutom ett rikt kulturarv att bygga 

vidare på. Nu är målsättningen att Döda Fallet ska bli nästa 

världsarv på UNESCO:s lista. 

– Det är viktigt att göra sin egen grej och inte bara snegla 

på andra och ta efter vad de gör, menar hon. Samtidigt 

måste man förstås kunna hämta inspiration från andra orter 

med positiv utveckling. Och då handlar det inte bara om att 

titta på andra orter av jämförbar storlek och med liknande 

förutsättningar. 

– I Ragunda tittade vi på Umeå, som är en expansiv stad 

med mycket tydlig kulturinriktning. Vi tittade på tunga 

industristäder ute i Europa, i Tyskland inte minst, som 

tappat sin industri men hittat kulturen som ett alternativ 

och nu blomstrar igen. Det kanske verkar lite kaxigt, men 

kaxig måste man vara ibland. 

– Sen tog vi det uttalade målet att vi skulle bli bäst på 

kultur av landets landsbygdskommuner. Och vi gick ut och 

berättade det också. Vi har inte resurserna, miljonerna, men 

det är inte det som är poängen. Poängen är att vi tillsam-

mans ska sträva mot ett gemensamt mål. 

Underifrånperspektiv 

Allt det här har Terese Bengard nu tagit med sig och tänkt 

försöka använda i sitt nya uppdrag på Hela Sverige ska leva. Hon tror inte att det ska bli 

svårt att få gehör.  

– Här inser man redan kulturens potential. Hela Sverige ska leva bygger mycket på ett 

underifrånperspektiv, det handlar om att stötta och lyfta fram dem som bor och arbetar ute 

på landsbygden. Och det är många gånger människor som håller på med just kreativa, 

kulturella näringar och det närliggande turism och turismutveckling. 

Sen finns det belackare och pessimister, konstaterar hon. Skribenten PO Tidholm är en av 

dem som menar att det inte alls är fruktbart att hålla på och lyfta fram en massa goda 

exempel, att man därigenom bara gör landsbygdens framtid till ett individuellt problem i 

stället för ett strukturellt. 

– Men precis som i kommunpolitiken måste man i regionalpolitiken arbeta på olika nivåer. 

Vi kan visst uppmärksamma det som görs ute i bygderna och samtidigt knacka på politi-

kens dörr och säga ”ser ni vilken struktur ni byggt upp och vad den strukturen innebär för 

problem?”.  

Att locka kreativa männi-

skor att bosätta sig och 

starta företag i bygden 

tycks vara viktigt för lands-

bygdskommuner i hela 

landet, men hur stöttar man 

dessa människor i deras 

företagande så att de kan 

överleva? 

– I Ragunda har vi pratat om 

att hitta nya anställningsformer, 

att skapa tjänster där man kan 

arbeta några dagar i veckan åt 

kommunen och några dagar 

med sin egen kulturella verk-

samhet. Kulturarbetare har det 

inte alltid så lätt och om en 

kommun kan stötta upp deras 

verksamhet är det bra. 

I dag kan ju kommuner inte 

stötta företagare utan bara 

föreningar. Men det här 

skulle ändå bli ett sorts 

företagsstöd, menar du? 

– Ja, det är ju inget färdigt 

koncept men en tanke som vi 

haft och som jag hoppas att 

kommunen kommer att jobba 

vidare med fast inte jag är kvar. 
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Terese Bengard tror att det går att åstadkomma förändring. 

Hon säger att hon brukar dra paralleller med det långa 

arbetet för jämställdhet.  

– I dag är det ingen som säger att det är kvinnornas fel att 

de tjänar mindre än männen. Eller att det är kvinnornas fel 

att det förekommer våld i relationer. Alla är medvetna om 

att vi måste arbeta med strukturer för att motverka det. 

– När det gäller stad och land har vi inte kommit dit än. 

Och det är därför organisationer som Hela Sverige ska leva 

behövs. Och det gäller att vara uthållig.  

– Förr eller senare måste vi få politikerna att inse det här. 

För det är politikernas roll att förändra strukturerna och 

underlätta för alla. För staden behöver landet och landet 

behöver staden.  

När såg du teater senast, 

Terese? 

– Det var i somras, Vildhussen 

i Döda Fallet så klart. Jag såg 

den fyra gånger! Dessförinnan 

var det Dunderklumpen med 

Teater Barda (Estrad Norr) 

i Ammerå bygdegård till-

sammans med mina barn. 

Vad såg du senast på bio? 

Pojken med guldbyxorna, också 

med barnen, på Centrum 

i Hammarstrand. 

Senast lästa bok? 

– Rädda mig inte av Tahere 

Mafi, en spännande ungdoms-

roman som jag blev rekommen-

derad på biblioteket här 

i Hammarstrand. Och nyut-

komna I botten av glaset ett 

hjärta av Jens Ganman. 
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7.2 Bygdegårdarna 

”Lokalsamhället behöver en mötesplats” 

– Ska ett lokalsamhälle fungera så krävs det en mötesplats. Har man 

det så kan människor lösa väldigt mycket gemensamt utan att politi-

ken och resten av samhället behöver lägga sig i. Det säger Monica 

Eriksson, avgående förbundssekreterare i Bygdegårdarnas Riks-

förbund.   

På många mindre orter i landet är det just bygdegården som utgör den 

givna mötesplatsen. 1 422 bygdegårdsföreningar är anslutna till riks-

förbundet. Och den som tror att medlemsantalet sjunker i takt med 

den pågående urbaniseringen tror fel. 

– I över 40 år har vi ökat oavbrutet och vi har fortfarande en netto-

ökning på en eller ett par föreningar per år, säger Monica Eriksson.  

Hon älskar bygdegårdsrörelsen och har ägnat den större delen av sitt yrkesverksamma liv. 

Sommaren 2015 går hon i pension, men hon tänker inte sluta arbeta för bygdegårdarna för 

det. Nu ska hon ”ge järnet” som förtroendevald.  

Hus med innehåll 

När Monica började på Bygdegårdarnas Riksförbund 1980 var det för att jobba med 

kulturen i bygdegårdarna.  

– Redan 1977, när jag satt som CUF:s representant i styrelsen, hade vi pratat mycket om 

att man kan inte bara förvalta de här husen, utan man måste intressera sig för vad som görs 

i dem. Vi tyckte att det borde tillsättas programråd ute i föreningar och distrikt för att få ut 

den professionella kulturen på landsbygden. Sen plockade man fram pengar till att jobba 

med kulturfrågorna centralt och 1980 utlystes en tjänst som jag fick och stannade på i 14 

år.  

I början jobbade Monica Eriksson mycket med Riksteatern för att få ut teater till små 

platser.  

– Det gick inte att ställa sådana krav som Riksteatern gjorde på 70- och 80-talen, på si och 

så många toaletter, utgångar och allt vad det var. Det var ett regelverk som våra bygde-

gårdar inte kunde svara upp mot och vi pratade mycket om vikten av att ta fram mindre 

produktioner. Ett resultat blev att en av de anställda på Riksteatern, Mats Nolemo, startade 

Friteatern. Och den har man älskat ute i bygdegårdarna.  

– I dag har Riksteatern ett småplatsstöd ute i alla sina regioner. Föreningarna är duktiga på 

att söka det och vi håller en hyfsad nivå på 700–800 teaterföreställningar per år. 

Lyckat litteraturprojekt 

Bygdegårdarnas Riksförbund har prövat många arbetssätt och genomfört många olika 

projekt genom åren, och givetvis har det inte handlat bara om teater. Musik, konst och 

litteratur har också fått sin beskärda del.  

– Nu har vi precis haft ett litteraturprojekt som gått väldigt bra. Det heter ”Det är väl ingen 

konst att läsa” och till det har vi fått en slant av Postkodlotteriet, berättar Monica Eriksson.  

Monica Eriksson 

FOTO: Karin Egholt 
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– Vi har en släpkärra som gått runt med ett kit med böcker och en bokläsarmiljö med 

mysiga fåtöljer och lite mattor och lampor och sådant. Den har varit runt i åtta distrikt och i 

varje distrikt har den besökt fem bygdegårdar. I projektet ingick också två författarbesök 

per förening. 

– Man vill göra sådant här ute i bygderna och det finns folk som engagerar sig, men det 

finns inga pengar att betala författare med. En teaterföreställning går för det mesta hyfsat 

bra att arrangera för då kan man ta entré. Men vid ett författarbesök skulle det vara svårt att 

ta betalt av publiken. Därför är det så bra att vi kunnat lösa det med projektpengar. Totalt 

har det gjorts 44 författarbesök och över 50 andra kulturarrangemang inom projektet.  

”Det är väl ingen konst att läsa” tog slut i april, men inför hösten har Bygdegårdarnas 

Riksförbund sökt pengar från Kulturrådet till ett nytt läsprojekt. Det ska vända sig till 

inlandet i de fyra nordligaste distrikten; Norrbotten, Västerbotten, Västerbotten och 

Jämtland/Härjedalen.  

– Det blir snarlikt det tidigare men med mindre pengar. 

Men vi har sagt att vi också ska lära våra föreningar att 

söka pengar till det här via studieförbund, kommuner och 

så vidare, säger Monica Eriksson.  

– En avsikt med projektet är också att etablera kontakt 

mellan länsbibliotek och kommunala bibliotek och 

bygdegårdsföreningarna, och visa på möjligheterna till 

samverkan. I byar som ligger lite olägligt till kan man till 

exempel ha en bokdepå i bygdegården. Det är det ganska 

många bygdegårdar som har redan, 30–40 skulle jag tippa.  

Uppskattade konstutställningar 

När det gäller konst har bygdegårdarna haft ett statligt inköpsstöd sedan 1977. Tillsam-

mans med Folkets hus och Våra gårdar köper riksförbundet konst som deponeras ute i 

samlingslokalerna.  

– När konsten köps in gör vi en inköpsutställning som alltid är i en bygdegård, ett ordens-

hus eller ett Folkets hus. Då jobbar vi också för att få lokala aktörer på konstområdet att 

medverka, till exempel genom att ordna en föreläsning eller liknande.  

– Alla yrkesverksamma konstnärer som finns i KRO:s register får inbjudan att vara med på 

inköpsutställningarna. Varje konstnär får ställa ut tre verk, som han eller hon själv väljer.  

– Arrangerande förening får välja ett konstverk som de får behålla, men annars skickas de 

verk vi köper in iväg dit det finns behov just då. Och det är någonting om uppskattas 

väldigt mycket av konstnärerna, för då får de hjälp att komma ut på en ny marknad. 

Tyvärr halverades anslaget till konstinköp för tre-fyra år sedan, berättar Monica Eriksson.  

– När jag jobbade med detta var vi uppe i 14 inköpsutställningar på ett år men nu gör vi 

bara fyra. Det är en klar brist för den här verksamheten är verkligen ett hat trick: dels köper 

vi konst av nu levande svenska konstnärer, dels blir det en utsmyckning av våra samlings-

lokaler och dels blir det en lokal kulturaktivitet som ofta också generar uppföljande aktivi-

teter. 

”För våra föreningar är det 

okej att ett kulturevene-

mang går med plus minus 

noll, men de får inte gå med 

förlust. Därför behöver vi 

hitta bättre ekonomiska 

lösningar, till exempel med 

förlusttäckningsbidrag som 

i Västra Götaland.” 

Monica Eriksson, 

Bygdegårdarnas Riksförbund 
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I dag är det statliga anslaget till konst i samlingslokaler 300 000 kronor per år. Cirka 

100 000 av dem går till inköp, resten till administration, transporter, inköpsutställningar 

med mera. Totalt har Bygdegårdarnas Riksförbund i dag cirka 5 000 verk i sin ägo.  

Bildade allians 

2010 var bygdegårdsrörelsen med och bildade Ideell kulturallians. Där samlas ideella 

kulturaktörer för att kunna bilda en stark motpart i arbetet med kultursamverkansmodellen.  

– Där är ju institutionerna väldigt starka och de ideella föreningarna var för sig har ingen 

röst alls. Men om vi går samman och talar med en röst så blir det lättare att få genomslag, 

säger Monica Eriksson.  

Hittills finns Ideell kulturallians i organiserad form bara centralt och i några få regioner, 

men avsikten är att det på sikt ska finnas en allians i varje region.   

Kultursamverkansmodellen i sig har än så länge inte förändrat situationen på något konkret 

sätt för landets bygdegårdar, anser Monica Eriksson.  

– Den märks inte av så mycket ute i landet. Det positiva är att vi kommit in i ett samman-

hang och finns med bland de andra kulturaktörerna, både centralt och regionalt.  

– Alla utvärderingar av samverkansmodellen så här långt har väl visat att de ideella kultur-

organisationerna inte har fått ut särskilt mycket ekonomiskt av modellen, för ingen vågar ta 

från institutionerna och ge till de ideella. Men däremot vittnar alla om att det finns en 

bättre samverkan nu. Man har upptäckt varandra och det kan det väl komma mer gott ut av 

i framtiden. 

– Framför allt är det bra att också samhällets olika organisationer och framför allt politiken 

har upptäckt styrkan i den ideella kultursektorn. Det tror jag är största vinsten så här långt. 

Hur ser du på framtiden för bygdegårdsrörelsen? 

– Jag tror väldigt mycket på att fortsätta att jobba så som vi gör nu, med att stötta och 

hjälpa våra föreningar. Jag vill att mer professionell kultur ska nå ut på landsbygden, men 

då måste man hitta ekonomiska lösningar för att få ut den. 

– En modell som jag vill hylla är Västra Götalands. Där får samlingslokalerna en miljon 

om året som de delar upp emellan sig och använder som förlusttäckningsbidrag i sina 

föreningar. Det har lett till att vi har ett större kulturutbud i Västra Götaland än i resten av 

Sverige.  

– Min önskedröm är att alla regioner i landet inför det här systemet. Sen önskar jag natur-

ligtvis att konstanslaget fördubblades igen för där har vi ett fantastiskt bra koncept att 

jobba med.  

Hur ser du på återväxten i bygdegårdsföreningarna? 

– Vi är inte så jätteoroliga. I avfolkningsbygderna är det svårt för att ungdomarna flyttar 

därifrån och det är vi kanske inte mäktiga att göra så där jättemycket åt. Men å andra sidan 

tror jag, att om det är några bygder som har en chans att överleva så är det de som har en 

samlingslokal där folk kan träffas och göra någonting åt situationen. 

– Det är klart att det är väldigt många äldre som är engagerade, de har ju mest tid. Men vi 

har exempel där det bara varit äldre i föreningen och bygdegården har varit på väg att 

läggas ner, och då har man gjort ett upprop i byn. Då träder det alltid fram folk som är 

beredda att ta över. Och ungdomarna kommer också.  
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Kan bygdegårdsföreningarna göra något mer konkret för att minska avfolkningen av 

glesbygden, till exempel genom att skapa arbetstillfällen?  

– Absolut. Ett sätt är att skapa bemannade servicepunkter i bygdegårdarna. Service-

utredningen siktade tyvärr in sig bara på lanthandlarna, men jag tror att bygdegårdarna 

också kommer att vara en del av det här. Lanthandlar finns ju inte överallt. 

– Sedan är det ju så att bygdegårdarna nyttjas mest under kvällar och helger. På dagtid står 

de tomma. Så kan man hitta någon entreprenör som till exempel kan nyttja bygdegårdarnas 

kök, som ofta är ganska fina, så är det jättebra. Vi har redan flera exempel på det.  I Små-

land finns en kvinna som tillverkar ostkaka i bygdegårdens kök två dagar i veckan. Utanför 

Göteborg har vi en som tillverkar chokladpraliner och i Sörmland en som syltar och saftar. 
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7.3 Folkets Hus och parker 

”Digitaliseringen har verkligen gjort skillnad” 

– Det låter kanske skrytigt, men jag skulle vilja säga att digitalise-

ringen av våra Folkets Husbiografer är en av de största tillgäng-

lighetsreformer som gjorts på kulturområdet på decennier. 

– Här handlar det verkligen om praktiskt arbete för att minska klyftan 

mellan stad och land.  

Det säger Gunno Sandahl, som jobbat med kulturfrågor på Folkets 

Hus & Parkers huvudkontor i Stockholm sedan 1995. I dag är han 

chef för film- och liveavdelningen. 

Vågade satsa tidigt 

I början av 2000-talet gick filmverksamheten inom Folkets Husrörel-

sen på kryckor. Bioanläggningarna var fortfarande analoga, film-

rullarna skickades runt i stora lådor, 30 kilo tunga, och dessutom fanns det aldrig nog med 

kopior: 

– Landsbygden fick alltid vänta längst. Många gånger fanns filmen redan på dvd när den 

äntligen kom till oss.  

2001 fick Folkets Hus & Parker första gången höra talas om digitalisering av bioanlägg-

ningar. En representant från USA kom på besök och marknadsförde idén. Folkets Hus & 

Parker blev intresserade men andra avrådde dem från att skynda. 

– ”Spring inte före, det kommer bara att kosta er en massa pengar. Vänta tills de stora 

satsat och häng på dem sen i stället”, sade de. Men det struntade vi i och det har vi inte 

ångrat, säger Gunno Sandahl.  

Direktsändningar 

Snart gjordes upptäckten att framtiden inte bara handlade om digital filmvisning utan 

också om direktsändning av olika event. Direktsändningen via satellit från en exklusiv 

studiospelning med David Bowie i London blev ett första test som gav mersmak. 

– De som ansvarade för Bowie-sändningen hade också kontakt med Metropolitan i New 

York och 2006 fick vi frågan om vi ville börja sända deras föreställningar. ”Opera i 

Folkets Hus, det låter ju lite konstigt”, tänkte vi. Men vi sade ja och det var ju väldigt bra. 

I dag deltar 180 biografer i Sverige i nätverket för Live på bio och intresset fortsätter växa. 

Ortens storlek är inte avgörande för hur det går, säger Gunno Sandahl. Små Folkets Hus 

har lyckats locka många besökare genom att rama in operasändningarna med festliga 

kringaktiviteter. Förutom från Metropolitan finns också föreställningar från National 

Theatre i London, Bolsjojbaletten i Moskva, Berlinfilharmonin och Stockholmsoperan i 

utbudet.  

Nästa steg är att skaffa teknik som möjliggör interaktiva möten på biograferna. Det kan 

inte ske förrän fibernätet byggts ut ordentligt, men då kan man till exempel ha eftersnack 

med regissör och skådespelare efter en filmvisning eller diskussion med operasångarna 

efter en föreställning. 

Gunno Sandahl 

FOTO: Ulla Richter 
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– Här ser vi fantastiska möjligheter att skapa samtal och 

debatt. Tekniken finns men är lite komplicerad och vi har 

ännu inte hittat någon finansiering, men vi jobbar hårt på 

det, säger Gunno Sandahl.  

Små föreningar ofta segast 

Folkets Hus & Parker har i dag omkring 600 medlems-

föreningar som driver Folkets Hus, folkparker och 

festivaler i hela landet. När rörelsen var som störst 

omfattade den över 1 000 föreningar. 

– Visst har vi sett en minskning, men i dag står 

medlemssiffran rätt så stilla, säger Gunno Sandahl.  

– Och det är inte självklart att det är de små husen som 

läggs ner. De är oftast helt ideellt drivna, har en stark lokal 

förankring och är nästan de segaste.  

Cirka 100 av medlemsföreningarna är Folkets Park-

föreningar. Folkets Park är för många synonymt med dans 

och artister, fest och skoj, men Gunno Sandahl understryker att utbudet har mycket större 

bredd än så.  

– Vi förstod tidigt att vi måste ge parkerna flera ben att stå på. Vi får 10 miljoner om året 

från Statens kulturråd och de pengarna satsar vi helt på barnkulturverksamhet. När institu-

tionsvärlden slår igen på sommaren, då öppnar vi. Och vi besöker också små, avlägsna 

orter dit institutionerna aldrig kommer. 

Varje sommarsäsong ges ungefär 500 olika barn- och familjeföreställningar runt om i 

landet. 

– Och det bästa av allt är att vi inte debiterar föreningarna några resekostnader. Det kostar 

inte mer att ta en föreställning till Gunnarsbyn i Norrbotten än till Hågelby strax utanför 

Stockholm.  

Medelåldern inget stort problem 

Till sist får Gunno Sandahl frågorna som är närmast obligatoriska till funktionärer inom de 

gamla folkrörelserna: Hur är medelåldern? Och hur säkrar ni återväxten? 

Och han svarar: 

– Jag är inte så orolig. Sveriges första Folkets Hus bildades på 1890-talet, och går man 

tillbaka i historien så har frågan alltid diskuterats. Man har hållit brandtal för föryngring 

och frågat sig var ungdomarna håller hus. Trots det lever både idén och verksamheten kvar 

125 år senare.  

Gunno Sandahl ser inget problem med att det är mest de äldre som har tid med förenings-

verksamhet.  

– Så länge det dräller av ungdomar på våra arrangemang kan de få slippa sitta i styrelsen.  

”När det gäller syssel-

sättning och entreprenör-

skap på landsbygden skulle 

vi kunna bli en viktig aktör 

om vi vågade tänka mera 

företagande och inte bara 

föreningsliv. Företagare 

behöver lokaler och lokaler-

na har vi. Folkets Hus kan 

bli ett nav som binder ihop 

och skapar samarbeten 

mellan olika småföretagare 

på en ort.” 

Gunno Sandahl, 

 Folkets Hus & Parker 
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7.4 Hembygdsförbundet 

”Ute på vischan är det vi som är kulturlivet” 

Hembygdsföreningarna i Sverige ordnade 2014 över 27 000 olika 

evenemang som tillsammans lockade mer än 5,5 miljoner besökare. 

– Det är klart att vi ligger utanför finkulturen, alltså institutionerna, 

men ute på vischan är det vi som är kulturlivet, säger Jan Nordwall 

som är ordförande i centralorganisationen Sveriges Hembygds-

förbund. 

Hembygdsrörelsen firar 100-årsjubileum nästa år, och Jan Nordwall 

konstaterar att en del tenderar att se den som en museiverksamhet, 

enbart tillbakablickande. Själv säger han att hembygdsrörelsens 

största förtjänst i dag är att den står för ett viktigt lokalt och socialt 

föreningsliv. 

– För en del är hembygdsrörelsen synonym med hembygdsgårdar på landet. Och visst, av 

våra över 2 000 medlemsföreningar äger ungefär 1 300 stycken en hembygdsgård. Och det 

finns det hembygdsgårdar som har jättefina samlingar och utställningar som är väl värda 

ett besök, men man ska inte tro att det är det enda som betyder något. 

Men ändå har väl hembygdsföreningarna gjort en ovärderlig insats med att samla in och 

dokumentera vårt kulturarv, och i stor utsträckning lagt grunden till många av de stora, 

regionala museer som vi har i dag? 

– Jo, men det var länge sen och de föremål det handlar om rör ju i första hand det agrara 

kulturarvet, bondekulturen alltså. Och hembygdsföreningarnas samlingar har i dag ett 

mycket begränsat värde. Väldigt mycket är duplicerat, det finns hur många exemplar som 

helst av samma sort. Hur många spinnrockar tror du inte att det finns till exempel?  

– Här är det viktigt att ta reda på proveniensen för föremålen, att man kan berätta att just 

den här spinnrocken har den här personen använt och kanske komplettera med ett foto som 

är hundra år. Och så kanske man låter folk få använda grejerna och testa på hur det känns.  

En mötesplats 

Jan Nordwall menar att hembygdsrörelsens största uppgift är att vara en mötesplats för 

människor både i staden och på landet. Att stärka lokalsamhällets sammanhållning och få 

människor att känna ansvar för sin egen miljö.  

– Folk har ett engagemang för platsen, kvarteret eller byn där de bor, de bryr sig om hur 

det ser ut, att människor trivs. Och de är intresserade av platsens identitet, det vill säga dess 

historia.  

Hembygdsrörelsens mål är att vara en rörelse för hela Sverige, att uppfattas som lika själv-

klar i städerna som på landet.  

– På vår riksstämma i Falun tidigare i år hade vi staden som tema. Och vi vet att det finns 

oerhört mycket föreningsliv i städerna som egentligen sysslar med samma saker som vi 

gör, fast det kanske inte uppfattas som hembygdsverksamhet. Och de idéer som hembygds-

rörelsen ytterst bygger på skulle absolut behöva föras ut till förorter och andra problem-

områden.  

Jan Nordwall 

FOTO: Olov Norin 
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– Sedan har ju föreningslivet i staden helt andra förutsättningar och mycket större utbud att 

konkurrera med. Så i staden kan en hembygdsförening aldrig ta sig den centrala roll som 

den kan i ett lokalsamhälle i glesbygden. Där kan hembygdsföreningen nästan vara sam-

hällsbärande i socialt hänseende.  

Kan hembygdsrörelsen ha en roll när det gäller integration? 

– Javisst, och det har vi redan. Vi har undersökt saken, och 16 procent av våra föreningar 

har arbetat med aktiviteter som berör integration under de senaste två åren. 39 procent 

planerar att arbeta med aktiviteter som berör integration i framtiden. 

Medelåldern på era drygt 450 000 medlemmar är ganska hög, är det ett problem?  

– Den här hetsen efter unga människor i kulturlivet har väl sin relevans, men egentligen 

tror jag att vårt stora värde ligger i att vi erbjuder en kulturrörelse för människor i något 

högre ålder. Det är extremt meningsfullt och definitivt ingenting som vi ska skämmas för.  

– Intresset för hembygdsfrågor vaknar när man kommit lite upp i åren. Det är när ungarna 

börjar klara sig själva man har tid för släktforskning, hembygdsforskning och ideellt 

föreningsarbete.  

– Sedan kan man absolut utveckla ungdomsverksamheten på olika sätt. Inte minst kan 

hembygdsgårdarna vara en mötesplats som under vissa kvällar under året kan upplåtas till 

ungdomarna och deras aktiviteter.  

För några år sedan var de kreativa kulturella näringarna väldigt på tapeten. Man skulle 

utnyttja kulturen och kulturarvet till att fixa försörjning, inte minst i glesbygd. Vad har 

hembygdsrörelsen haft för roll i det? 

– Ingen roll alls, skulle jag vilja påstå. Men många hembygdsföreningar sitter ju på ett 

attraktivt besöksmål som kan utvecklas till någonting mer. Med vissa insatser kan verk-

samheten växa och generera arbetstillfällen.  

– Dock finns ett stort värde i att det är föreningen som sätter agendan för verksamheten. 

Det är mest demokratiskt. Sen kan man arrendera ut vissa delar.  

Vad kan kommunerna göra för att stimulera tillväxten av kreativa kulturella arbets-

tillfällen? 

– Det finns bra modeller där man kan ta Järvsö i Hälsingland som exempel. Där har 

Ljusdals kommun tidigare gått in och finansierat en sorts föreningspool, som tar på sig en 

del av arbetsgivaransvaret, redovisning och annat som kräver en viss administrativ 

kompetens. Man kan inte kräva att en föreningskassör ska klara hur mycket pålagor som 

helst. Som ett mervärde får man också till stånd en samverkan mellan de föreningar som 

kopplas mot den här servicepoolen.  

Kommunen blir mäklare? 

– Ja, man kanske drar in föreningarna på regelbundna möten där de får sätta sig ner och 

prata med varandra. Hitta gemensamma prioriteringar, kanske bilda en ekonomisk före-

ning. Det tror jag är en bra modell att driva sådana här föreningspooler i.  

Till sist, vad tycker du om Kultursamverkansmodellen? 

– Jag är positiv. Jag tycker att det alternativet är bra mycket bättre än att det sitter folk på 

en myndighet i Stockholm och detaljstyr vad det ska vara för utbud i olika delar av landet.  

– Men på sätt och vis är det förstås en delegation med förbehåll. Staten har å ena sidan 

uppdragit till regionerna att fördela statsbidraget, men å andra sidan tagit sig rätten att 

godkänna de kultursatsningar som regionen gör med egna pengar – eftersom kultur-
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planerna innehåller båda delarna och ska godkännas av Kulturrådet för att statsbidrag ska 

utgå. 

– Nu handlar det om en ganska långsam förändringsprocess, man vänder inte den här 

steken utan vidare. Och utifrån det jag hört och sett tror jag att modellen redan lett till mer 

dialog och samverkan. Det pratas mer kulturpolitik nu, kulturpolitiken blir en del av den 

politiska diskussionen både lokalt och regionalt. 

 



KULTUR GÖR SKILLNAD! 

90 

7.5 KLYS 

”Vi får inte glömma att kulturen har ett egenvärde” 

Går det att vara professionell yrkesutövare på kulturområdet i gles-

bygden i Sverige i dag? Frågan går till Carl Liungman på KLYS, 

Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd. 

– Ja, det är klart att det går, svarar han. I vissa avseenden är det 

kanske bättre förutsättningar för skapandet att bo i glesbygden. 

Generellt sett menar Carl Liungman dock att det absolut är tuffare 

arbetsvillkor i glesbygden än om man bor i någon av de större 

städerna. Helt enkelt på grund av att infrastrukturen brister.  

– Men det är många olika sorters faktorer som spelar in, vilket gör att 

det inte går att svara rakt och entydigt på frågan, fortsätter han.  

– Till exempel skiljer sig förutsättningarna stort mellan olika konstformer. En författare har 

ju helt annorlunda kreativa processer och konkreta behov för sitt skapande än exempelvis 

en filmare eller teaterregissör. 

KLYS företräder 15 olika organisationer vars medlemmar arbetar med ord, bild/form, ton 

samt scen/film och vars huvudsakliga ändamål är att tillvarata medlemmarnas kultur-

politiska och fackliga intressen. Carl Liungman är regionalpolitisk sekreterare och sysslar 

med både bevakning, samordning och påverkansarbete. Han ska ha koll på hela landets 

regionala kulturpolitik, med utgångspunkt i kulturskaparnas förutsättningar att bo och 

verka och deras konkreta arbetsvillkor runt om i landet. Villkor, avtal och ersättnings-

nivåer, men i förlängningen också infrastruktur.  

– Och då kan det vara konkret fysisk infrastruktur, till exempel bredband, men också 

kulturell infrastruktur, det vill säga vilken konstnärs- och kulturpolitik som förs i ett län, 

säger han.  

Koll på kulturplanerna 

Carl Liungman ägnar en stor del av sin arbetstid åt regionernas kulturplaner. Han läser alla 

planer, både på remisstadiet och när de antagits.  

– Varje år kommer det nya kulturplaner, planerna är tre- eller fyraåriga och de kommer 

inte samtidigt eftersom landstingen/regionerna gick med i samverkansmodellen vid olika 

tidpunkter. I fjol var det nio stycken, i år är det sju. 

Utifrån läsningen av kulturplanerna lämnar KLYS varje år en tendensrapport till Kultur-

rådet, som är kulturdepartementets exekutiva arm och vars uppgift det är att godkänna 

planerna och se till att de följer de riktlinjer som staten skickade med när kultursam-

verkansmodellen genomfördes.  

– Har regionerna gjort vad de sa i sin plan att de skulle göra? Har de haft samråd med de 

professionella kulturskaparna? Har de lyssnat på KLYS påpekanden om skäliga villkor för 

både fria och institutionsanställda kulturskapare? Det är bland annat sådant vi tittar på, 

säger Carl Liungman. 

Carl Liungman 

FOTO: Johan Olsson 
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Kulturskaparsamråd 

KLYS verkar för att det ska bildas så kallade konstområdesövergripande kulturskapar-

samråd i alla regioner, där de professionella kulturskaparna får vara med och påverka 

kulturplanerna på ett tidigt stadium. Vissa regioner införde sådana samråd redan kort efter 

kultursamverkansmodellens införande 2011, andra har fortfarande inte kommit till skott 

utan arbetar med samråd på andra vis och då mest enbart konstområdesspecifikt. Carl 

Liungman tycker dock att regionerna rent allmänt blivit mer medvetna om hur viktigt det 

är att få med de professionella kulturskaparnas villkor i sina planer. 

– De är mycket bättre nu än när modellen var ny. Men fortfarande tycker jag att det ibland 

kan vara otydligt och även direkt missvisande hur man använder ord och begrepp i planer-

na. Ibland skriver man enbart kulturskapare, ibland kulturaktörer och ibland heter det 

fortfarande kulturarbetare. Att skilja på begreppen är viktigare än man tror, inte minst när 

man diskuterar professionalism kontra amatörkultur. 

– Anledningen är att till exempel begreppet kulturarbetare kan omfatta så mycket mer än 

den konstnärligt yrkesutövande personen. En kulturtjänsteman eller en scenarbetare kan ju 

också kallas kulturarbetare. En duktig amatör kan kallas kulturarbetare i vissa samman-

hang, och somliga vill även använda begreppet semiprofessionell, vilket vi motsätter oss.  

– KLYS företräder ”de professionella kulturskaparna”, och använder detta begrepp helt 

enkelt. Antingen är man professionellt verksam eller inte. Några gråzoner finns inte.  

Kulturens egenvärde 

Förutom kulturskaparnas villkor menar KLYS att det är viktigt att planerna också tar upp 

kulturens egenvärde, det som inte är mätbart i kronor och ören utan handlar om mångfald 

och människovärde, om yttrandefrihet och frihet att skapa. Utgångspunkten är att kultur i 

första hand ska skapas i sin egen rätt. Först i andra hand ska man se hur den kan komma 

till nytta.  

– Vissa regioner är helt klart mer engagerade än andra i de konstnärspolitiska perspektiven 

och har till och med specifika avsnitt om kulturens egenvärde i sina planer. Somliga 

utelämnar det helt och pratar främst allmän aspektpolitik, som till exempel hur kulturen 

ska användas för att skapa tillväxt i turistnäringen, ökad inflyttning och så vidare. 

Det har blivit bättre med åren, tycker Carl Liungman. Förståelsen ökar bland regionerna 

för att man också har konst- och konstnärspolitiska åtaganden. Men han ser en skillnad 

mellan stad och land, tätort och glesbygd.  

– Vissa regionledningar har att tampas med små, fattiga kommuner – och det kan vara 

samma problematik i Skånes inland som någon annanstans – som tycker att det kan räcka 

med till exempel en amatörkonstutställning, ett skapande skola-projekt eller att gymnasiet 

på orten gör en musikal.  

– Man tycker att ”varför ska vi bekosta något stort, dyrt konstverk av en konstnär som de 

tycker är jättehäftig i Malmö eller Stockholm? Det kanske vi inte tycker är så häftigt här i 

vår kommun...”. 

Sedan kan förstås ett högkvalitativt konstprojekt utvecklas till ett besöksmål utan att det 

var tanken från början, konstaterar Carl Liungman, och nämner Lars Vilks Nimis i Kulla-

berg som ett exempel. 

– Först var det förbjudet och man ville riva alltihop, men sen blev det besöksnäring av det.  
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Regional obalans 

Carl Liungman säger också att han ser en obalans mellan stora och små regioner. Det är 

svårt att göra rättvisande jämförelser till exempel när det gäller vilket utrymme de profes-

sionella kulturskaparna får. 

– Ta Västra Götaland, en stor och stark region med 49 

kommuner, eller Skåne med 33. Det säger sig självt att de 

har helt andra förutsättningar än de små regionerna i norr, 

eller till exempel Blekinge som har fem kommuner och 

bara drygt 150 000 invånare. 

– Det handlar mycket om folkmängden, faktiskt. De 

professionella yrkesutövarna blir så få i de små regionerna. 

Hur många konstnärliga dansare finns det i Dalarna till 

exempel? Och hur många finns det bara i en enda stad som 

Göteborg? 

Han ser också en skillnad på de ”färdiga” regionerna och dem som fortfarande har karak-

tären av regionförbund. I de förstnämnda ska kulturen samsas med sjukvården och alla 

andra frågor som tidigare låg på landstingens bord.   

– Det betyder att de politiker som ska klubba igenom kulturplanen har många fler ansvars-

områden att ha hänsyn till. Och det kan göra att de som skriver kulturplanerna trycker 

extremt mycket på kulturens roll för tillväxt och befolkningsutveckling medan andra 

aspekter kommer i skymundan. Man försöker helt enkelt anpassa sin formulering av 

kulturpolitiken för att blidka nyttointressena. 

Tveksam till storregioner 

Under våren 2015 kom nya propåer från regeringen, då civilminister Ardalan Shekarabi (S) 

aviserade att han vill få igång processen med att bilda storregioner igen. 2 juli beslutades 

om de direktiv som ska ligga till grund för arbetet med Sveriges framtida regionala indel-

ning. En kommitté bestående av två personer – Barbro Holmberg (S), ordförande, och Kent 

Johansson (C), vice ordförande – ska föreslå en ny regional indelning som innebär ett 

väsentligt antal färre län (inklusive färre länsstyrelser) och landsting.
43

 Trots den obalans 

som Carl Liungman ser mellan dagens regioner är han inte odelat positiv till den idén: 

– Det finns samtidigt en sorts charm med variationerna mellan olika stora regioner. Jag 

tycker det är roligt att det blir mer diskussion och debatt kring kultur, även då med politi-

ker som inte varit så kulturorienterade, i mindre regioner. Och i storregionerna måste de 

dela upp sina kommuner i mindre områdesgrupper vilket ofta kräver större och dyrare 

administration. Det blir ännu mer byråkrati som tar pengar från det konstnärliga. Därför 

tror jag mer på att behålla dagens regionindelning och i stället försöka balansera upp 

samverkansmodellen med olika specifika åtgärder. 

Till hösten hoppas KLYS få till stånd nya möten med kulturdepartementet, just för att få 

dem att börja titta på kultursamverkansmodellens balansering.   

– Inte minst handlar det om hur man ska kunna ha ett levande professionellt kulturliv även 

i glesbygden, avslutar Carl Liungman. 

                                                 
43 Regeringen. Ny indelning av län och landsting. Dir. 2015:77. Stockholm: Regeringskansliet, 2015 
 

”I andra yrken är det ofta 

uppenbart hur skillnaden 

mellan professionell och 

amatör ser ut, och hur 

yrkespersoner specificeras. 

En tydlig begreppsanvänd-

ning inom kultursektorn är 

precis lika viktig.” 

Carl Liungman, KLYS 
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7.6 Ideell kulturallians 

”Vi vill veta vad staten vill med civilsamhället” 

Tillsammans åstadkommer mer än var för sig. En enkel men viktig 

insikt som låg till grund för bildandet av nätverket Ideell kulturallians 

– IKA – för åtta år sedan. Sedan 2010 är IKA en paraplyorganisation 

med 20 olika organisationer inom det ideella kulturlivet i Sverige 

som medlemmar. 

– Några av medlemmarna är ”paraplyer” i sig, som MAIS – Musik-

arrangörer i samverkan, SIOS – Samarbetsorgan för etniska organisa-

tioner i Sverige och AX – Amatörkulturens samrådsgrupp. Samman-

lagt organiserar vi över en miljon medlemmar och gör arrangemang 

med en samlad publik på över 20 miljoner besökare årligen, säger 

Anna-Karin Andersson som är verksamhetschef på IKA. 

IKA arbetar bland annat för att synliggöra betydelsen av de kulturella samhällsinsatser som 

görs av de ingående organisationernas medlemmar, de vill säga alla de enskilda föreningar-

na ute i landet.  

Nya samarbetsformer 

Anna-Karin Andersson menar att de som vill samarbeta med den ideella kultursektorn i 

dag måste tänka bredare och inkludera många fler än de gamla folkrörelserna. 

– Alla bildar inte formella föreningar längre, utan man går samman i nätverk eller Face-

bookgrupper eller andra typer av grupper. Nya samarbetsformer har uppstått, begreppen 

vidgats.  

– Det här tog politikerna fasta på i propositionen ”En politik för det civila samhället”, som 

kom 2009. Man gjorde ett val att se på föreningslivet ur ett bredare perspektiv och då 

tyckte man inte att folkrörelse var den rätta benämningen längre. Där man förr talade om 

folkrörelser talar man därför nu om civilsamhället. 

IKA vill vara en naturlig samtalspartner till stat och regioner inom ramen för samverkans-

modellen. Precis som KLYS, som organiserar de professionella kulturskaparna, är det 

tänkt att IKA ska delta i samrådsgrupper på regional nivå. 

– Det är en utmaning att dra igång regionala allianser. Inte minst därför att det behövs stöd 

från riksorganisationen och jag är den enda som jobbar här, säger Anna-Karin Andersson 

och berättar att färdiga föreningar än så länge finns i Skåne, Värmland, Västernorrland och 

Stockholm. 

– Därutöver har vi ett mycket välfungerande nätverk i Östergötland, det är på gång i Västra 

Götaland och Uppsala och IKA nationellt jobbar också för att det ska startas i Örebro och 

Sörmland.  

För att dra igång allianser behövs först och främst ett ökat stöd och engagemang från staten 

och regionerna, menar Anna-Karin Andersson. 

– Sedan är det förstås viktigt att medlemsorganisationerna är engagerade. Men vi efterlyser 

en tydlig och uttalad ambition från staten vad man vill med civilsamhället och hur man 

tänker sig att satsa på oss inom ramen för kultursamverkansmodellen. 

Anna-Karin Andersson 
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”Medel måste tillföras” 

IKA:s linje är också att mer statliga medel måste tillföras. Hittills har statens insats inte 

ökat och det mesta av pengarna har gått till redan befintliga, etablerade institutioner.  

– Vi har märkt att många har haft orealistiska förväntningar på samverkansmodellen. 

Första året fick vi ägna oss en del åt att upplysa om att det inte handlade om ökade 

resurser.  

– I dag handlar mycket av det jobb vi gör om att kritiskt granska samrådsprocesserna, 

analysera kulturplanerna, hjälpa till att formulera krav på planerna – att stötta och 

informera. 

Idéer till samarbeten mellan IKA och KLYS har funnits, men hittills har man inte kommit 

till skott. Det beror dock inte på att det skulle finnas motsättningar mellan ideellt och 

professionellt. 

– Det sägs ibland att det är så, men jag tror inte att det finns så mycket av det ute i verk-

ligheten. Många av våra organisationer samarbetar ju hela tiden med det professionella 

kulturlivet. Hembygdsföreningarna med museerna och arrangörsföreningarna med teater-

institutionerna, för att ge bara några exempel.  

Om man som ideell kulturarbetare vill gå till att bli professionell, det vill säga starta en 

kulturell verksamhet som går att försörja sig på, gäller det att vara tydlig, menar Anna-

Karin Andersson.  

– Jag kan förstå och se framför mig att det blir kollisioner ibland. Det är mycket möjligt att 

vi skulle behöva arbeta för att hitta former för hur man kan göra resan över.  

Och om vi frågar dig vad som behövs för glesbygdens överlevnad och vad de ideella 

kulturorganisationerna kan tillföra? 

– Otroligt mycket, naturligtvis, men i den frågan är vi ju i mångt och mycket i händerna på 

kommunerna. Hur ser de på civilsamhället och vilket utbud som ska finnas? Tänker de 

traditionellt och satsar mest på idrottsföreningar, eller är de öppna för nya verksamheter? 

Det är otroligt viktigt att det finns ett blandat utbud och att man tar vara på den kraft och 

energi som finns bland våra medlemmar, avslutar Anna-Karin Andersson. 
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7.7 Regionkulturchefen 

”Jätteviktigt att institutionerna backar upp det övriga 
kulturlivet i regionen” 

Som kulturchef i Västernorrlands läns landsting har Märta Molin ett 

stort ansvar. Hon och övriga 19 regionala kulturchefer i landet utgör 

en skara ledande tjänstemän i vilkas uppdrag bland annat ingår att se 

till att alla svenskar, oavsett var de bor, har tillgång till ett likvärdigt 

kulturutbud. 

Märta Molin har suttit på kulturchefsstolen i landstingshuset i 

Härnösand i två år. Men hon har arbetat med kulturfrågor i länet 

betydligt längre än så, bland annat på länsmuseum, länsstyrelse och 

universitetet. 

När vi frågar hur hon tycker att kulturens ställning i hennes område 

förändrats de senaste åren svarar hon: 

– Framför allt har institutionerna fått ett tydligare regionalt uppdrag. I vårt fall handlar det 

om alla funktioner som är samlade i Scenkonst Västernorrland AB – teater, musik, dans 

och filmkultur. Bolaget har omkring 100 anställda och bland annat genom införandet av 

samverkansmodellen betonas nu ännu mer än förut vikten av att de når ut med sin verk-

samhet över hela länet.    

Och hur har Scenkonstbolaget klarat uppdraget?  

– Bra, skulle jag säga. De är ute i länet mer och mer. Men i fjol gjordes en utvärdering som 

visade att människorna där ute vill se ännu mer av dem, så vi måste se till att utvecklingen 

fortsätter. 

En annan effekt av kultursamverkansmodellen är enligt Märta Molin att civilsamhällets 

roll uppmärksammas mycket mer i dag. Föreningar, studieförbund och enskilda eldsjälar – 

alla är överens om att deras betydelse inte kan överskattas.  

Fel förväntningar i början 

Märta Molin har förståelse för att en del är besvikna över att samverkansmodellen inte lett 

till förbättrade ekonomiska förutsättningar för ett levande kulturliv ute i bygderna. Men 

samtidigt betonar hon att den besvikelsen till stor del kommer ur felaktiga förväntningar. 

Att modellen i början kallades för portföljmodellen kan ha lett tankarna till att någon skulle 

komma och överlämna en portfölj med pengar som regioner och kommuner fick göra vad 

de ville med.  

– Men nu tror jag att alla har lärt sig att det inte handlar om mer pengar utan snarare om 

mer samverkan. Samma pengar men distribuerade på ett nytt sätt.  

Västernorrlands läns landsting klev in i samverkansmodellen 2012. Landstinget är nu inne 

på sin andra kulturplan, som gäller 2015–2018.  

Hur skiljer sig den nya kulturplanen från den tidigare?   

– De stora linjerna är kvar men vi har spetsat till målsättningarna. Kommunerna har fått 

större utrymme och skrivit sina egna texter. Civilsamhället kommer bättre till tals och har 

blivit tydligare att kommunicera med. Alla har lärt sig någonting. 

Märta Molin 
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Och ni har jobbat intensivt med samråd och dialog inför kulturplanerna? 

– Ja, det måste vi enligt förordningen som reglerar det här med de statliga pengarna. Det 

tror jag alla regioner tar på stort allvar. 

En form för samråd som Märta Molin tycker fungerat mycket bra är de årliga kulturting 

som landstinget i Västernorrland arrangerar tillsammans med Region Jämtland-Härjedalen. 

2013 hölls tinget i Sundsvall med kulturens tillgänglighet som tema. 2014 hölls det i Åre 

och då var temat kultur och hälsa.  

Det har framförts önskemål, bland annat från KLYS
44

, om att samverkansmodellen borde 

balanseras, inte minst för att det ska gå att ha ett levande professionellt kulturliv även i 

glesbygden. Vad tror du om den idén? 

– Låter spännande. Det är klart att det finns många frågor som är intressanta att diskutera 

just ur ett glesbygdsperspektiv. Glesbygden har andra avstånd och en annan skattebas, en 

annan kostnadsbild helt enkelt.  

Hjälp att starta projekt 

En viktig uppgift för regionernas kulturavdelningar är enligt Märta Molin att hjälpa små 

aktörer som vill starta kulturprojekt.  

– Många föreningar tycker det är jättekrångligt och även en del små institutioner kan ha 

bekymmer med sina ansökningar. Så vi försöker hjälpa till så mycket vi kan.  

Hjälpen kan också handla om att sammanföra de små aktörerna med en större partner att 

jobba med, till exempel ett länsmuseum eller ett bibliotek.  

– Du ska ju också ligga ute med pengar tills verksamheten kommer igång och det är det 

inte många som klarar. Om satsningen ska bli långlivad är det bra om man kan haka på en 

institution. Då blir det inte så personbundet heller, ett projekt behöver inte ta slut för att 

den eldsjäl som startat det försvinner.  

Märta Molin nämner projektet ”Hus med historia” som ett exempel på den sortens 

samarbete som hon vill se mer av. Där lyckades Murberget, Länsmuseet Västernorrland 

tillsammans med en rad hembygdsföreningar utverka att det för första gången blev möjligt 

att få statliga pengar till underhåll av flyttade byggnader. Tillsammans med ett oräkneligt 

antal ideella arbetstimmar räddade det många oersättliga gamla hus runt om i länet åt 

eftervärlden.  

Besök av Kulturbryggan 

I juni hade Västernorrland Kulturbryggan
45

 på besök i en vecka. I fem av länets sju 

kommuner hölls rådslag, där folk med projektidéer fick boka konsultationstid. Alla tider 

var bokade, berättar Märta Molin. 

– Från regionen var vi också på plats. Våra konsulenter var med liksom länsmuseet och 

Scenkonstbolaget, så det fanns stor möjlighet för folk att bolla projekt idéer och prata 

finansiering.  

                                                 
44 KLYS står för konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd. Se intervju, avsnitt 7.5. 
45 Kulturbryggan är en statligt finansierad försöksverksamhet vars huvudsakliga uppdrag är att under perioden 

2011-2015 pröva nya och alternativa finansieringsmöjligheter för kulturprojekt som är nyskapande, innovativa 

och experimentella i sin natur. Kulturbryggan har ett årligt anslag på 25 miljoner för ändamålet. Se 

http://www.kulturbryggan.se 
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Kom det upp många bra idéer? 

– Ja, det gjorde det. Och jag tror att det är bra för dem som har idéerna att få diskutera dem 

och att få dem lite ifrågasatta också. 

Märta Molin berättar också om en nyligen genomförd kurs för ”kulturarvskreatörer”. 

I samverkan med landstingets folkhögskola Hola folkhögskola genomfördes utbildningen i 

hur man tar en projektidé och ”bygger om” den till en företagsidé.   

– Det var inte så jättemånga som gick kursen men vi körde den ändå som ett pilotprojekt 

och så räknar vi med att gå vidare nästa sommar.  

Tre viktiga områden 

Till sist: I vår enkät till kommunerna bad vi dem lista de tre saker som de ansåg viktigast 

för att stärka kulturens ställning i glesbygd. Om vi ställer samma fråga till dig, vad svarar 

du då? 

– Jag vill vidhålla att det är jätteviktigt att de regionala institutionerna finns där och backar 

upp det övriga kulturlivet i en region. Man kan också titta på hur institutionerna kan 

anpassa sina produktioner så att de passar för mindre scener i länet, och på kommunikatio-

nerna för den som vill åka dit utbudet finns. Vad gäller det senare gör vi just nu en för-

studie om mobilitet – hur man reser i länet. 

– Jag tror också på samarbete. Länsinstitutioner, kommuner och civilsamhälle måste 

utveckla samarbetsformerna och hjälpas åt. Och folkbildningen ska vi inte glömma. 

Studieförbunden är otrolig viktiga aktörer om man vill att kulturlivet i glesbygden ska 

funka. De har ganska mycket pengar och finns spridda över hela regionen.  

– Sen finns det ju otroligt mycket kultur ute i glesbygden som lever helt utan inblandning 

av samhället. Allt som händer trots alla problem vi brottas med, det måste man lyfta. Det är 

så imponerande vilken kraft som finns! 
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7.8 Sveriges kommuner och landsting 

”Oroande när det statliga anslaget står stilla” 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, organiserar 290 kommuner 

och 21 landsting/regioner i Sverige och bevakar sina medlemmars 

intressen när det gäller de stora frågorna i kulturpolitiken. 

Tillgången till kultur i hela landet är en av dem.  

– Målet är att alla invånare ska ha likvärdiga möjligheter att utöva 

och uppleva kultur, men förutsättningarna för hur man kan genom-

föra det ser olika ut beroende på var man bor, säger Louise Anders-

son som är handläggare och kulturpolitisk expert på SKL. 

Förutsättningarna för tillgången till kultur och möjligheterna att vara 

delaktig i kulturlivet påverkas bland annat av avstånd och kommuni-

kationer, av demografi och geografi.  

Oro för framtiden 

I Louise Anderssons arbete ingår att bevaka utfallet av kultursamverkansmodellen, och 

hon konstaterar att det finns vissa farhågor bland SKL:s medlemmar i dag. 

– Eftersom det pratats så mycket om ett gemensamt ansvarstagande från stat, region och 

kommun är det oroande när det statliga anslaget står stilla samtidigt som kostnader som 

exempelvis löner ökar över hela landet. Hittills har regioner och kommuner generellt 

prioriterat att lägga mer pengar på kultur medan det statliga anslaget urholkas när det inte 

tillförs medel. 

De regionala institutionerna är betydelsefulla delar av Sveriges kulturella infrastruktur, 

konstaterar Louise Andersson, och större delen av medlen inom kultursamverkans-

modellen går fortsatt till dem.  

– Samtidigt behöver ambitionen vara större än att vidmakthålla det som redan finns. Det 

ska också finnas utrymme för regional profilering och variation enligt kultursamverkans-

modellens syfte, något som begränsas av den statliga anslagsutvecklingen och möjligen 

också av hur själva förordningen är utformad med sju specifika områden: professionell 

teater-, musik- och dansverksamhet, regionala museer, regionala arkiv, regionala bibliotek, 

konst- och kulturfrämjande, hemslöjdsfrämjande och filmkulturverksamhet för barn och 

unga.  

Samarbete över gränserna 

Louise M Andersson hör medlemmar betona att en av vinsterna med kultursamverkans-

modellen är att samarbeten över kommungränser ökat och fördjupats.  

– Det finns också intressanta erfarenheter att ta med sig från de regioner som är eller 

tidigare har varit regionförbund. Där ser förutsättningarna för kommunal delaktighet och 

involvering delvis annorlunda ut än när uppdraget om kultursamverkansmodellen landar 

hos ett landsting.  

Även regionerna berättar om fördelarna med regionövergripande samarbeten, säger Louise 

Andersson. Och nya synergier växer fram både i norr och söder. 

Louise Andersson 



KULTUR GÖR SKILLNAD! 

99 

– Några som samarbetar en del är bland andra Jämtland och Västernorrland och likaså 

Blekinge och Kronoberg. Blekinge och Kronoberg har till exempel en gemensam region-

teater.  

Tre prioriterade frågor 

SKL arbetar just nu mest intensivt med tre frågor på kulturområdet; förutom samverkans-

modellen handlar det om kulturskolan och e-böcker på folkbibliotek. 

– Vi ordnade nyligen ett rådslag där vi samlade förvaltningschefer och politiker till samtal 

om kulturskolans framtid. Hur ser kommunerna på kulturskolornas mål och syfte, vilka 

utmaningar står de inför? Det känns angeläget att diskutera inte minst när regeringen till-

satt en utredning för att bland annat undersöka för- och nackdelar med att författnings-

reglera kulturskolan. 

Landets kulturskolor ser olika ut och har olika förutsättningar, men trots att kulturskolan är 

ett frivilligt åtagande för kommunerna är det bara sex kommuner som saknar kulturskole-

verksamhet. 

– Vilket dock inte behöver betyda att det där inte finns någon kulturverksamhet alls för 

barn och unga. Man kan ju organisera detta även på andra sätt, säger Louise Andersson.   

Samtal med förlagen 

När det gäller e-böcker handlar SKL:s insats om att föra samtal med bokförlagen om vad 

det ska kosta biblioteken att låna ut deras e-böcker.  

– Det här är verkligen en fråga om tillgång till kultur för många och i hela landet. Med e-

böckerna når litteraturen ut till nya grupper och de finns tillgängliga dygnet runt oavsett 

hur långt jag har till närmsta fysiska bibliotek. Litteraturutredningen från 2012 pekade ut e-

böcker som ett angeläget område att satsa på och SKL:s styrelse har beslutat att vi ska 

prioritera frågan, säger Louise Andersson.  

Bokförlagen har ingen gemensam förhandlingsorganisation utan SKL behöver föra samtal 

med ett förlag i taget. 

– I november slöt vi en överenskommelse med Natur & Kultur om vilka kostnadsnivåer 

som ska gälla för vilken litteratur. Från de andra förlagen är intresset blandat men vi för 

samtal med ett antal. 

SKL:s mål är att ett e-boklån inte ska kosta biblioteken mer än i snitt 20 kronor. I dag 

sätter en del förlag priset så högt som runt 100 kronor per lån medan andra kostar mindre. 

Det är mycket svårt för biblioteken att få överblick över sina utgifter.  

– Kommunens budget för inköp av litteratur är alltid begränsad och biblioteken behöver 

därför få så goda möjligheter som möjligt att tillhandahålla böcker – på ett sätt som också 

fungerar för bokproducenterna, avslutar Louise Andersson.  
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7.9 Statens kulturråd 

”Viktigt att politikerna agerar på alla nivåer” 

1974, 1996, 2009. Märkesår då det kommit stora utredningar/-

propositioner som pekat ut riktningen för Sveriges framtida kultur-

politik (se kapitel 3). 

Nu är det dags igen. 2014 fick landet, efter åtta år med den borgerliga 

alliansen i regeringsställning, en ny regering med socialdemokrater 

och miljöpartister på ministerposterna och vänsterpartiet som stöd-

parti. Den nya kulturministern Alice Bah Kuhnke (MP) aviserade 

snart efter sitt tillträde en ny översyn av kulturpolitiken.  

Vi frågar Erik Åström, som arbetar som koordinator med ansvar för 

regionalpolitiska frågor på Statens kulturråd
46

, om han tror att den 

kommer att medföra någon förändring i synen på decentralisering 

och geografisk tillgänglighet.  

– Jaa, joo … Jag kan i alla fall säga att vi har varit på många möten med kulturministern 

och hon har varit väldigt tydlig med att kulturen ska kunna nå ut till alla.  

– Om inte kulturen finns riskerar ju landet att tyna bort i vissa delar.  Det här har kultur-

ministern sett, precis som vissa regionalpolitiker som är väldigt medvetna och har drivit de 

frågorna hårt. De har försökt få ett breddengagemang och det är särskilt tydligt i de norr-

ländska länen. 

På vilket sätt? 

– Man är så medveten om det här och försöker verkligen anstränga sig. En region som har 

lyckats, enligt vad vi kan se härifrån, är Norrbotten. Där har det varit en väldig positiv 

utveckling tack vare en lyckad kombination av drivande politiker och en stark ledning. Det 

finns en samsyn kring att om inte kulturen finns i de små norrbottniska samhällena, då dör 

de.  

Men det räcker inte att regionpolitikerna är engagerade..? 

– Nej, det är viktigt att politiken trycker på det här på alla nivåer och att de också ger oss 

instrument för att jobba med frågorna.  

Vad tycker du är viktigast att ta itu med? 

– Digitaliseringsfrågorna ligger alltid högt på listan. Tyvärr ser vi inte så många digitali-

seringsprojekt som vi skulle vilja. Det har en skett en del, framför allt inom Folkets Hus 

och Parker. Bräcke i Jämtland, till exempel, var tidigt ute och gjorde det väldigt bra och 

sen är det många som har följt efter. Men det krävs lite mer för att det verkligen ska få ett 

större genomslag.  

                                                 
46 Statens kulturråd är en myndighet under kulturdepartementet och har till uppgift att verka för kulturens 

utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande 

åtgärder. Kulturrådet ska genom sin verksamhet förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som riksdag och 

regering beslutat om. Runt 75 personer arbetar på kansliet som ligger i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. 

http://www.kulturradet.se 

 

Erik Åström 

FOTO: Jonas Hallqvist 
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Med digitalisering menar du det här med biografer och samlingslokaler..? Inte bredband 

åt alla? 

– Jo men det är ju självklart, bredband är en förutsättning för att allt det här ska fungera. 

En mycket viktig infrastrukturfråga! 

Ökat engagemang 

På Kulturrådet jobbar Erik Åström med regionala kulturfrågor i allmänhet och med kultur-

samverkansmodellen i synnerhet. Han tycker att modellen bidragit till att engagemanget i 

kulturfrågor ökat i regionerna.  

– Politiken har fått en starkare roll, men givetvis får politikerna inte ge sig in i kulturens 

innehåll, där gäller principen om armlängds avstånd. Politikernas ansvar är att tänka 

strukturellt: Vad behövs i en region för att kulturen ska kunna fungera? Vilka vita fläckar 

finns det?  

– Sedan kommer givetvis med samverkansmodellen ett ansvar för återrapportering. En del 

tycker att återredovisningen är jobbig, men med statliga pengar följer också att man måste 

tala om vad man gör med dem. 

Tycker du att regionerna har varit beredda och kompetenta att ta sitt nya ansvar? 

– Ja, det fanns nog en stor rädsla i början men nu, i backspegeln, ser alla att det har gått 

väldigt bra. Sen är det ju skilda förutsättningar, en liten region kan ha två-tre tjänstemän 

som jobbar med kulturfrågorna, men i en stor region som Skåne så är de 35. Och då kan 

man ju mobilisera för vilka frågor som helst.  

– Men vi ser också att det börjar växa fram nya samarbeten mellan regionerna. De förstår 

att om kulturen ska utvecklas så kan de inte fixa det helt ensamma, utan de måste ta hjälp 

av grannregionerna.  

Kan du ge något exempel? 

– Förra veckan tog vi del av ett mycket ambitiöst projekt som sträcker sig över Jönköpings, 

Kronobergs och Kalmar län. Det handlar om konst och det ska man utveckla tillsammans i 

de här tre länen. Och det hade inte hänt tidigare utan är en frukt av kultursamverkans-

modellen. 

I våra enkäter till kommunerna säger många att man också på den nivån börjat samarbeta 

mycket mer tack vare kultursamverkansmodellen. Är det någonting som även ni på Kultur-

rådet noterat? 

– Ja absolut. Ta Skåne till exempel. När en kommun ordnade resor till Malmö körde 

bussen rakt igenom grannkommunen utan att stanna. Nu samarbetar man om resorna och 

fyller bussarna i stället.  

– Sen har man på olika håll hanterat det här med kommunerna på olika sätt. I Halland, som 

är ett litet län med bara sex kommuner, fick varje kommun ansvaret för ett konstområde. 

Laholm hade redan Teckningsmuseet och fick ansvar för att utveckla det, Falkenberg fick 

form och design och så vidare. Det var enkelt men mycket begåvat och någonting som fler 

borde titta på.   

KKN inte på tapeten  

Kreativa kulturella näringar dök upp på agendan på 2000-talet. Kulturarbetare skulle bli 

entreprenörer och rädda glesbygden genom affärsverksamhet. En del ser en konflikt i det 

och ifrågasätter om synsättet krockar med kulturens egenvärde. Hur ser du på det? 
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– Frågan dyker alltid upp och jag tror att det mer har varit ett bekymmer centralt än ute 

i landet. Där ute vet man precis vad kulturens egenvärde är. Så jag tror inte att det är ett 

stort problem.  

Ändå pratas det mindre om kreativa kulturella näringar i dag än för några år sedan. Vad 

beror det på? 

– KKN-frågorna drevs hårt av den tidigare regeringen när Maud Olofsson (C) var närings-

minister. Hon var väldigt skarp och tydlig med att de kreativa kulturella näringarna skulle 

utvecklas och hon och dåvarande kulturministern hittade varandra. De lade fram ett treårigt 

projekt som lyfte frågan på allvar.  

– Vi på Kulturrådet jobbade faktiskt tillsammans med Tillväxtverket under en period, vi 

reste runt och tittade på olika satsningar. Regionerna hittade projekt som de ville driva och 

det fanns pengar till det.  

– Men sedan dog det. Nu är frågorna inte lika starka och på tapeten på samma sätt.  Men 

däremot efterfrågas de ju när vi kommer ut i landet.  

– Jag tycker nog att det tog slut lite för fort. Det hann inte sätta sig riktigt. Tre år var för 

kort tid för etablera frågan.  

Men det finns goda exempel där kultur och entreprenörskap går hand i hand? 

– Javisst, och mycket bra hittar vi inom hemslöjden. Där är det så sammankopplat att 

kulturyttringen är synonym med näringen.  

– Nämnden för hemslöjdsfrågor sitter ju dessutom på Tillväxtverket. För några år sedan 

var det en utredning om var nämnden skulle höra hemma och de var själva ganska 

bestämda på att de ville dit. Jag tror att det var en bra markering. 

Skulle man kunna föra över tänkandet från hemslöjden till andra kulturella sektorer?  

– Ja, det är mycket möjligt. Jag tycker att man skulle titta på det.   

Entreprenörer och företagare i all ära, men det är ändå de ideellt arbetande massorna 

som bär upp kulturen i glesbygd..? 

– Ja, och de här ideella krafterna är ju så fantastiska. Tänk bara när man kommer till en 

bygdegård som ska bygga till. Boverket bidrar med en del pengar, men det är ju bara 

småsummor. Man måste se det på plats för att förstå hur de klarar det – alla som kan något 

är med och bygger. Det är rörmokare, takläggare, grävmaskinister, ett imponerande 

engagemang! 

– Hembygdsrörelsen är också fantastisk, så mycket folk och så många hembygdsgårdar. 

Jag jobbade inom museivärlden innan jag kom till Kulturrådet och kunde konstatera att 

hembygdsrörelsen egentligen är grunden till alla länsmuseer. Och tänk om man kunde få 

två procent av alla de här 400 000 människorna att arbeta tillsammans med länsmuseerna 

på olika sätt. Då skulle man helt plötsligt ha en kader av 8 000 engagerade personer att 

tillgå. Men det där har inte riktigt slagit igenom. 

Vad beror det på? 

– Jag vet inte. Men jag tror att det finns en rädsla hos länsmuseerna att frivilligkrafterna 

ska ta över. Men man behöver inte vara rädd. Här kan professionen möta de ideella 

krafterna och för mig är det obegripligt att man inte har fångat upp dem bättre. 
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7.10 Kulturanalys 

”Frågan om tillgänglighet är ständigt aktuell” 

Hur säkrar man ett någorlunda likvärdigt utbud av kultur till alla 

invånare i Sverige, oavsett var de bor i landet? Ja, innan man börjar 

fatta beslut om framtiden måste man förstås ta reda på hur det ser ut 

just nu. Uppföljning och statistik är nödvändiga ingredienser i kultur-

politiken. 

Ansvaret för att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag 

och åtgärder inom kulturområdet ligger sedan 2012 på Myndigheten 

för kulturanalys. Kulturanalys har också i uppdrag att bistå regeringen 

med underlag och rekommendationer för att utveckla den statliga 

kulturpolitiken.  

Ständigt samtal 

Kulturanalys huserar i ett kontorskomplex på Kungsholmen i Stock-

holm och har tolv anställda. Klara Tomson, Fredrik Junkka och 

Daniel Gustafsson är tre av dem. De konstaterar att det förs ett 

ständigt samtal på Kulturanalys om vikten av att synliggöra hur 

kulturutbudet ser ut i Sverige i relation till det kulturpolitiska målet att 

alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

– Övergripande kan man mäta kulturen ute i landet i tre dimensioner: 

samhällets kulturutgifter, kulturproduktion och kulturkonsumtion, 

förklarar Fredrik Junkka.  

– Siffror på samhällets kulturutgifter på regional och kommunal nivå 

finns tillgängliga här hos på Kulturanalys.  

– När det gäller kulturproduktion har vi bra koll på museerna. Vi har 

cirka 1 900 museer i vårt register som vi samlar in fakta och statistik 

ifrån. Statistik om scenkonst samt bild och form är under uppbygg-

nad. Folkbildningen tillhör också vårt ansvarsområde.   

– Biblioteksstatistiken hittar man hos KB, Kungliga Biblioteket. De 

har haft det ansvaret sedan 2011 och redovisar mycket detaljerade 

siffror ner på kommunnivå.  

Koll på kulturvanorna 

Kulturanalys har ansvaret för att undersöka svenskarnas kulturvanor. 

Daniel Gustafsson är en av de utredare som arbetar med det, och han 

berättar att det pågår ett samarbete mellan Kulturanalys och SOM-

Institutet vid Göteborgs Universitet
47

. 

                                                 
47 SOM-institutet är en samverkan mellan två forskningsenheter vid Göteborgs Universitet: Institutionen för 

journalistik, medier och kommunikation (JMG) samt Statsvetenskapliga institutionen. En rad forskningsprojekt 

samverkar med SOM-undersökningarna, flertalet med förankring i någon av dessa institutioner men även 

externa projekt och andra aktörer deltar regelbundet.   

Fredrik Junkka 

FOTO: Stefan Tell 

Klara Tomson 

FOTO: Stefan Tell 

Daniel Gustafsson 

FOTO: Stefan Tell 
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– Vi har samverkat om att ställa ett antal kulturvanefrågor i årets nationella SOM-under-

sökning om svenska folkets attityder och beteenden. Resultaten kommer vi att ta upp och 

diskutera vid ett seminarium på Almedalsveckan i sommar. 

Inför framtiden säger Daniel Gustafsson att man planerar att öka omfånget på kulturvane-

undersökningarna. 

– Vi ska göra en nu i höst där vi fördubblar antalet respondenter. För små undersökningar 

kan slå väldigt fel just när det gäller kulturvanorna i glesbygd. Får man alldeles för få svar 

så kan slumpen göra resultaten missvisande.  

Fokus på samverkansmodellen 

I Klara Tomsons tjänst ligger fokus på kultursamverkansmodellen. Hon berättar att Kultur-

analys hittills tagit fram tre rapporter kring modellen, varav en bygger på en enkätstudie 

som genomfördes 2012. En uppföljning av den planeras till början av 2016.  

Klara Tomson berättar också om två studier som är på gång. Den ena handlar om mång-

fald, tillgänglighet och jämställdhet i kulturlivet och beräknas vara färdig under våren nästa 

år. Den andra handlar om kulturens finansiering och ska undersöka möjligheterna att följa 

hur ekonomin sett ut för fyra regionala kulturinstitutioner från 1972 till 2014. 

Frågan om kulturens tillgänglighet reses hela tiden i samband med kultursamverkans-

modellen, konstaterar Klara Tomson.  

– Den har diskuterats på alla träffar om modellen som jag deltagit i sedan jag började 

arbeta på Kulturanalys hösten 2014, säger hon.  

Nya regler  

Statens kulturråd har infört nya regler för regionernas återrapportering i kultursamverkans-

modellen. De börjar gälla 2016. Hittills har det efterfrågats i vilken kommun en viss 

kulturverksamhet ägt rum, i fortsättningen ska detta inte göras längre.  

– Som jag förstår det var det lite svårt att fånga in det här. Som frågan var formulerad 

belystes inte det man ville komma åt och då tog man bort den, säger Klara Tomson. 

Fredrik Junkka fyller i med ett praktiskt exempel: 

– Ta en länsteater, som har föreställningar inne i residensstaden och bussar skolklasser från 

grannkommunerna för att det är en effektivare lösning. Men när du tittar på hur de pengar-

na fördelas, då ser det ut som att alla pengar går till den kommun där residensstaden ligger 

och de andra får ingenting. Och för en turnerande föreställning kan det vara svårt att alltid 

redovisa i vilken kommun de har varit, hur många besökare de haft och så vidare och då 

har man velat föra upp statistiken på en lite högre nivå.  

KKN inte jätteprioriterat 

När det gäller entreprenörskap och kreativa, kulturella näringar upplever Klara Tomson att 

området inte är jätteprioriterat just nu. Registerdata finns men ingen myndighet har fått 

uppdraget att ta fram någon samlad statistik för området än.  

KKN-frågorna har fått större genomslag i regionerna än nationellt, upplever Klara Tom-

son. Samtidigt finns området inte med bland de sju områden som regionerna får fördela 

statliga medel till enligt kultursamverkansmodellen.  
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– Det finns nog en undran om det kommer någon ny nationell satsning på de kulturella och 

kreativa näringarna, åtminstone i vissa regioner, säger Klara Tomson. Hon konstaterar 

också att det finns ytterligare en nivå där dessa näringar fortfarande har hög aktualitet: 

– EU håller frågan vid liv. 
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8 Kulturen i statistiken 

8.1 Kommunernas sammanlagda nettokostnader 

De sammanlagda offentliga utgifterna för kultur uppgick år 2013 till cirka 25 miljarder 

kronor. Staten står för den största andelen, 44 procent. Regionerna/landstingen står för 15 

procent och kommunerna för 41 procent.
48

 

Mellan 2007 och 2013 har statens utgifter för kultur ökat med cirka 2,5 procent. Regioner-

nas/landstingens utgifter för kultur har ökat med omkring 18 procent och kommunernas 

utgifter har ökat med drygt 6 procent under samma period. Ökningen av kommunernas 

kostnader har framför allt skett under 2012–2013. 

Kommunernas kostnader för kultur uppgick 2013 till sammanlagt cirka 10,3 miljarder 

kronor. Tre av de områden som kommunernas kostnader för kultur fördelas på – bibliotek, 

allmän kulturverksamhet och musikskola/kulturskola – har växt under perioden 2007–

2013. Bara ett område, stöd till studieorganisationer, har minskat. 2013 gick 5 procent av 

kommunernas kulturutgifter till studieorganisationer, 21 procent till musik- och kultur-

skolor, 34 procent till allmän kulturverksamhet och 40 procent till bibliotek. 

Sett till åren 2011–2013 har 93 kommuner minskat sina kostnader, medan 197 kommuner 

har ökade eller oförändrade kostnader för kultur. Kulturkostnadernas andel av kommunens 

totala kostnader varierar från 1,0 procent till 4,3 procent. 

Av Figur 2, som visar på kommunernas samlade kulturkostnader per invånare 2013, går 

inte att omedelbart se något tydligt geografiskt mönster. Både glesbygdskommuner och 

storstadskommuner återfinns bland dem som satsar litet respektive mycket. Dock kan man 

anta att kommuner med ringa befolkning kan dra upp genomsnittet.  

Vid en närmare jämförelse ser vi att en tredjedel av landets kommuner satsar mer än 1 094 

kronor per invånare på kultur. Av de 24 kommunerna i vår enkätundersökning satsar 12 

stycken, det vill säga 50 procent, mer än 1 094 kronor, vilket troligtvis bekräftar vår teori 

om att få invånare och stora avstånd gör det dyrare att upprätthålla en kulturell basservice. 

8.2 Musik-/kulturskola 

Av kommunernas totala kostnader för kultur 2013 utgjorde kostnaderna för musik- och 

kulturskolor 21 procent.  

Musik- och kulturskolor är inte en lagstadgad verksamhet, men trots det erbjuder de flesta 

kommuner sina medborgare sådan verksamhet. Enligt Sveriges musik- och kulturskoleråd 

var det bara sju av landets kommuner som inte erbjöd sina invånare någon musik- och 

kulturskoleverksamhet 2013 – Arjeplog, Jokkmokk, Laxå, Sorsele, Surahammar, Torsås 

och Överkalix (se Figur 3). Jokkmokk hade för avsikt att starta 2014 och vara i full gång 

2015.
49

 

Tilläggas kan att kommunerna inte alltid är huvudman för musik- och kulturskolorna. 2013 

förekom andra huvudmän i nio kommuner. Musik- och kulturskolorna drevs där av studie-

förbund, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och stiftelser.  

                                                 
48 Myndigheten för kulturanalys. Samhällets utgifter för kultur 2012–2013. Kulturfakta 2014:2. Stockholm: 

Myndigheten för kulturanalys, 2014. 
49 Sveriges musik- och kulturskoleråd. Nulägesrapport 2013. 

http://www.smok.se/sites/smok.se/files/uploads/1405nulagesrapport_tabeller_och_diagram.pdf 

http://www.smok.se/sites/smok.se/files/uploads/1405nulagesrapport_tabeller_och_diagram.pdf
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Figur 2 Kartan visar hur mycket kommunerna satsade på kultur per invånare 2013. Kommunerna har 
delats upp i tre klasser med lika många kommuner i varje klass. 

Källa: Myndigheten för kulturanalys  
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Figur 3 Kartan visar hur mycket kommunerna satsade på kultur – och musikskolor per invånare 2013. 
Kommunerna har delats upp i tre klasser med lika många kommuner i varje klass. 

Källa: Myndigheten för kulturanalys  
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Precis som kartan över de sammanlagda kulturutgifterna visar kartan över musik- och 

kulturskoleavgifterna (Figur 3) en mångfacetterad bild och man kan fråga sig vad som är 

avgörande för vilka summor kommunerna satsar. Hur mycket handlar om geografi och hur 

mycket handlar om vilka intentioner man har med musik- och kulturskolan?  

Någon undersökning av intentionerna har inte gjorts inom ramen för denna rapport, men 

om vi återigen gör en jämförelse mellan hela riket och våra 24 glesbygdskommuner, så 

visar den ganska tydligt att geografin har betydelse. I riket satsar en tredjedel av kommu-

nerna mer än 286 kronor per invånare på sina musik- och kulturskolor. Av de 24 gles-

bygdskommunerna satsar 14 stycken, det vill säga 58 procent, mer än 286 kronor, vilket 

förmodligen visar att även kultur- och musikskolor är dyrare att bedriva i små glesbygds-

kommuner än på andra håll.  

8.3 Bibliotek 

Biblioteken är den tyngsta utgiftsposten i kommunernas kulturbudgetar. 40 procent av de 

samlade kulturutgifterna går dit. Biblioteken är också den enda kommunala kulturverk-

samhet som är lagstadgad, det vill säga varje kommun ska enligt bibliotekslagen
50

 ha ett 

folkbibliotek. 

En analys av Figur 4 visar att många gles- och landsbygdskommuner har höga kostnader 

för biblioteken. Tittar vi istället på Figur 5, som visar utlåning per invånare
51

, tycks inte 

gles- och landsbygden skilja sig nämnvärt från staden. Gles- och landsbygdsbor nyttjar inte 

sina kommunala bibliotek mer än andra svenskar och därför kan nog skillnaderna i utgifter 

även här förklaras med att det kulturella basutbudet kostar mer att tillhandahålla i 

glesbygd. 

                                                 
50 Svensk författningssamling 2013:801. Bibliotekslag (2013:801). Den nya bibliotekslagen trädde i kraft 1 

januari 2014 och ersatte då den tidigare bibliotekslagen som gällde från 1997.  

 

 
51 Svensk Biblioteksförening. Fakta om bibliotek. http://www.biblioteksforeningen.org/fakta-om-

bibliotek/statistik/2013-ars-siffror/ 
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Figur 4 Kartan visar hur mycket kommunerna satsade på bibliotek per invånare 2013. (Kommunerna har 
delats upp i tre klasser med lika många kommuner i varje klass.) 

Källa: Myndigheten för kulturanalys, Svensk biblioteksförening 

  



KULTUR GÖR SKILLNAD! 

111 

 

Figur 5 Kartan visar antalet lån per invånare (utom musik) 2013. (Kommunerna har delats upp i tre klasser 
med lika många kommuner i varje klass.) 

Källa: Myndigheten för kulturanalys, Svensk biblioteksförening  
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9 Reflektioner  

9.1 Kulturen står stark 

”Kulturen står förhållandevis stark i de gles- och landsbygdstäta kommunerna.” Så började 

kapitlet ”Sammanfattning” i den rapport som vi har följt upp, ”Kultur kan göra skillnad!” 

från 2009
52

.  

Man kan inleda på samma sätt i dag. Kulturen står fortfarande förhållandevis stark i 

Sveriges gles- och landsbygder. Såvitt vi kan se tillgodoses befolkningens grundläggande 

behov av – och rätt till – kultur. Detta trots att kostnaderna för att upprätthålla ett grund-

läggande kulturutbud, som vi visat i kapitel 8, är högre i kommuner med liten befolkning 

och stora avstånd än på andra håll. Och trots att många kommuners redan tidigare kärva 

ekonomiska villkor försämrats ytterligare sedan den förra undersökningen, och nya kost-

nadskrävande åtaganden dessutom kommit till.  

I vår enkätundersökning bland kulturtjänstemän i 24 kommuner svarar majoriteten, 

52 procent, att kulturen har en stark ställning i deras kommun. Nästan lika stor andel, 

46 procent, tycker att kulturens ställning stärkts sedan 2009.  

Samverkande orsaker 

När man väger ihop de kommentarer som lämnats i enkäten med de intervjuer vi gjort är 

det enkelt att konstatera, att när kulturen har en stark ställning i en kommun så har det inte 

bara en orsak. Att det finns politiker i kommunledningen som tycker att kulturen är viktig 

är betydelsefullt. Likaså att det finns engagerade tjänstemän, om möjligt på en egen kultur-

förvaltning (vilket av naturliga skäl sällan förekommer i de minsta kommunerna). Men ska 

kulturlivet lyfta i en kommun så behöver politikerna och tjänstemännen samarbeta med 

såväl ett levande föreningsliv som enskilda eldsjälar. 

När kulturlivet har en svag ställning i en kommun har det också flera samverkande orsaker. 

Vissa förklarar det med på brist på engagemang i kommunledningen, men de flesta är 

överens om att viljan finns fast pengarna inte räcker. En hård ekonomisk verklighet gör att 

man tvingas prioritera lagstadgade kommunala ansvar som skola, vård och omsorg. I kom-

muner med djupt rotade traditioner inom idrott och friluftsliv kan det vara svårt för kultur-

frågorna att få genomslag. När man där talar om att utveckla besöksnäringen och locka nya 

människor till kommunen fokuseras det mer på möjligheterna att utöva och uppleva sport 

än att skapa och ta till sig kultur. 

Mer diskussion och mera pengar 

De flesta som tycker sig ha sett att kulturens ställning i kommunen stärkts sedan 2009 

beskriver att man börjat diskutera kulturens roll i större utsträckning. Det utarbetas policy-

er och planer för kulturen och i flera fall säger man sig ha fått större gehör för dess poten-

tial när det gäller att utveckla besöksnäringen och kommunens attraktivitet.  

Om vi tittar på ekonomin ser vi också en liten ökning av hur mycket pengar som satsas på 

kultur i 19 av 24 kommuner. De siffror som Myndigheten för kulturanalys sammanställt 

visar skillnaden mellan 2011 och 2013. 2011 lade de 24 kommunerna i snitt 1 088 kronor 

                                                 
52 Lundström, C. Kultur kan göra skillnad! En termometer och receptsamling om kultur i glesbygdstäta 

kommuner. Östersund: Glesbygdsverket, 2009. 
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per invånare på kultur. 2013 var motsvarande summa 1 123 kronor. (Båda siffrorna i 2013 

års priser.)
53

 

Ris och ros till samverkansmodellen 

Införandet av kultursamverkansmodellen är en av de största förändringar som skett på 

kulturområdet sedan 2009. Därför har vi funnit det angeläget att bereda plats för synpunkt-

er och erfarenheter kring modellen.  

Av såväl enkätundersökning som intervjuer ser vi att ämnet engagerar, och i kort samman-

fattning kan konstateras, att det finns två åsikter om samverkansmodellen som ständigt 

återkommer.  

Den ena finner vi främst hos kulturarbetare på fältet, men även hos tjänstemän på kommu-

nala kulturförvaltningar. Deras förhoppningar om att samverkansmodellen skulle ge mer 

pengar och stabilare ekonomi i yttersta ledet har inte infriats. Anslagen går fortfarande i 

huvudsak till de stora länsinstitutionerna, och i de fall kommuner och regioner skjutit till 

”nya” pengar för att förstärka övrig kultur i området har detta inte mötts av någon motsva-

rande höjning av anslagen från staten.  

Den andra handlar om förbättrat samarbete inom regionerna. Samverkansmodellen har 

gjort att kommunerna fått syn på varandra. Man har fått större kunskap om vad grann-

kommunerna håller på med, vilket både bäddat för mer samarbete kommunerna emellan 

och gjort det lättare för var och en att hitta sin egen specialisering – att ta vara på den egna 

kommunens speciella förutsättningar och utveckla kulturlivet utifrån dem. Ett bättre sam-

arbete regioner emellan nämns också som en positiv effekt av samverkansmodellen. 

”Projekttrötthet” 

Av genomgången i kapitel 3.3 framgår att det finns pengar till kultur att hämta från EU. 

Men det gäller att veta vilka program och fonder som stöttar vad. I både enkätunder-

sökning och intervjuer vittnar många om en stor ”projekttrötthet”. De berättar om svår-

tydda regler, komplicerade ansökningsförfaranden, långa handläggningstider och stora 

krav på återrapportering.   

”Projektansökningshysterin (särskilt EU-projekt) håller på att ta kål på arbetslusten hos 

kulturarbetarna”, säger en kommunal kulturtjänsteman. ”Jag har föreslagit att kommunen 

ska inrätta någon form av deltidstjänst som hjälp åt mig och andra arrangörer att skriva 

bidragsansökningar. Det finns pengar att få, men det tar otroligt mycket tid att söka dem”, 

säger Daniel Wikslund, riksspelman och grundare av Flottkalaset i Tjautjas. 

Ett annat problem, som kanske inte bara har med EU att göra utan med stöd och bidrag 

över huvud taget, är att det i de flesta fall handlar om just tidsbegränsade projekt och inte 

mer långsiktiga satsningar. Det stöd som finns att få är nog för att dra igång en verksamhet 

men inte tillräckligt för att få den att överleva.  

Förenklingar …  

Förenklade rutiner för att ansöka om projektbidrag är återkommande önskemål från både 

kommuntjänstemän och kulturarbetare. Man efterlyser också flexiblare regler för kommu-

nalt stöd till olika kulturverksamheter. Många kommuner håller hårt på att det inte går att 

                                                 
53 Myndigheten för kulturanalys. Samhällets utgifter för kultur 2012–2013. Kulturfakta 2014:2. Stockholm: 

Myndigheten för kulturanalys, 2014. 
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betala ut ekonomiskt stöd till företagare utan bara till föreningar. Andra gör en vidare tolk-

ning av reglerna och finner nya sätt att organisera stödet.  

I Jokkmokk, exempelvis, lägger man bygdemedlen i en KUPP-fond (KUPP = Kultur- och 

Upplevelseutveckling i Jokkmokk) som även kan användas till att stötta näringsidkare. 

I Ragunda berättar Terese Bengard, tidigare kommunalråd och numera verksamhetschef på 

Hela Sverige ska leva, har man pratat om att skapa tjänster där man kan arbeta några dagar 

i veckan åt kommunen och några dagar med sin egen kulturella verksamhet. 

… och förstärkningar 

När man ber om förslag om hur kulturen ska stimuleras i Sveriges gles- och landsbygder 

dyker det ofrånkomligen upp önskemål om ökat ekonomiskt stöd från statens sida. Det 

handlar om stora infrastruktursatsningar som bredbandsutbyggnad men också om direkta 

subventioner, framför allt av barnkulturevenemang.  

Många kommuner med stora avstånd vill ha subventionerade resor för både tillresande 

publik och turnerande ensembler. 

En del anser att kultursamverkansmodellen måste balanseras så att den blir bättre på att 

möta glesbygdens speciella villkor, andra att en större del av det statliga stödet bör gå 

direkt till kommunerna utan att passera regionerna.  

Med sikte på framtiden 

Vikten av att satsa på kultur för barn och ungdom betonas i såväl enkätundersökning som 

intervjuer. En del vill att kulturskolan lagstadgas, andra önskar sig fler och kraftfullare 

satsningar i stil med Skapande skola. Bibliotekens roll betonas, som litteraturförmedlare 

och mötesplats för alla åldrar. 

Att människor har någonstans att träffas är över huvud taget ett alldeles nödvändigt krav 

för att det ska bli attraktivt att bo i glesbygden. När skolan och lanthandeln försvinner blir 

det ännu viktigare att ha en öppen hembygdsgård, en levande bygdegård eller ett Folkets 

hus fyllt av aktivitet – där kultur kan utövas och upplevas men där man också kan träffas 

över andra gemensamma intressen.  

I arbetet med denna rapport har vi sett flera goda exempel på kreativt och flexibelt 

nyttjande av samlingslokaler och många idéer till hur man skulle kunna utveckla nya 

lösningar. Digitala direktsändningar från stora sportevenemang på den lokala biografen, 

bordtenniskvällar för ungdom i hembygdsgården, småskaligt mathantverk i bygdegårdens 

kök – listan kan göras lång. 

Människor i byarna är i allmänhet väldigt medvetna om samlingslokalernas betydelse och 

beredda att lägga ner mycket ideellt arbete för att hålla dem i stånd. Men möjligheten att få 

en ekonomisk grundplåt från samhället kan vara helt avgörande för om man ska våga och 

orka sätta igång.  

Lära av varandra 

Positivt är att samverkansmodellen bidragit till att kommunerna fått mer kontakt sinse-

mellan. Det har skapats former för samråd där man kan utbyta erfarenheter och lära av 

varandra.  

Vår förhoppning är att denna rapport ska få liknande effekter. Här finns tips på en rad 

smarta idéer och praktiska metoder att ta efter. Som till exempel: 
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Den kommunala föreningspoolen i Järvsö, där kommunen tagit på sig en del av arbets-

givaransvaret, redovisning och annat som kräver en viss administrativ kompetens. Det 

underlättar för föreningens funktionärer och ger som mervärde en ökad samverkan mellan 

de föreningar som kopplats till poolen. (Se avsnittet med början på sid. 87.)  

Planerade försök med ny anställningsform i Ragunda kommun. Tanken är att skapa tjänster 

där man kan arbeta några dagar i veckan åt kommunen och några dagar med sin egen kul-

turella verksamhet. (Se avsnittet med början på sid. 79.) 

Olika sätt att ”gå runt” kommunallagens hinder för att ge kulturstöd till egenföretagare. 

Som i Kiruna, där kommunen under ett antal år tagit sig friheten att göra ett undantag från 

reglerna eftersom man tyckt att Opera Vildmark varit så viktig för bygden. (Se avsnitt 5.5.) 

Eller som i Jämtland, där byalag och föreningar söker medel för att köpa konsulthjälp av 

Kulturkompaniet, i stället för att Kulturkompaniet ska driva projekten själva. (Se avsnitt 

6.2.) 

Modeller för att koppla ihop kommunal kulturverksamhet med föreningsdriven, som till 

exempel i Ragunda där kulturskolan samverkar nära med bygdens teatersällskap. (Se av-

snitt 6.1.) 

Kommunala satsningar som bäddar för att lokala kulturskapare ska kunna utvecklas, som 

Kulturbanken 2.0 i Ånge där det skapats möjligheter för konstnärer och musikgrupper att 

samverka i gemensam lokal. (Se avsnitt 5.14.) 

Vår förhoppning är också att vi med denna rapport bidragit till ökad insikt om att frågan 

om glesbygdens – och glesbygdskulturens – framtid handlar om både struktur och aktör, 

både samhälle och individ. Naturligtvis är det viktigt att arbeta för att förändra samhälle-

liga strukturer, men vi behöver också inspireras av enskilda goda exempel. Det måste gå 

att hålla båda bollarna i luften, eller som Terese Bengard uttrycker det på sidan 79: – Man 

måste arbeta på olika nivåer. Vi kan visst uppmärksamma det som görs ute i bygderna och 

samtidigt knacka på politikens dörr och säga ”ser ni vilken struktur ni byggt upp och vad 

den strukturen innebär för problem?”.  

9.2 Till sist: Om bredd och lönsamhet och kultur som gör 
skillnad 

Från opera till dansband. Från kulturskola till konstnärsresidens. Från vintermarknad till 

sommarkafé. Från Kiruna till Gislaved. Ett av syftena med denna rapport har varit att visa 

upp den stora bredd som finns inom kulturen i Sveriges gles- och landsbygder i dag. Med 

de sammanlagt 21 exempel som redovisats tror vi att det syftet är ganska väl uppfyllt.   

Ett annat syfte har varit att belysa att kultur gör skillnad. Men hur vet man det? Ja, ett sätt 

vore förstås att försöka mäta hur många varaktiga jobb som kultursatsningarna skapat, hur 

många turistbesök de genererat, hur många nyinflyttare de lockat och hur många ”gamla” 

invånare de fått att stanna kvar.  

Men att ta fram och sammanställa de siffrorna överlåter vi åt någon annan. För om vi så 

bara lyckats förmedla en liten del av det mod, den vilja och den entusiasm som vi mött hos 

de intervjuade kulturarbetarna, och av det gensvar de fått av människorna runt omkring, så 

bör det stå klart för läsaren att kultur gör skillnad. Och att det lönar sig att satsa på kultur, 

siffror eller ej. 

Vi går tillbaka till Anna-Karin Aira, kultursekreterare i Jokkmokk, som säger: ”Det vi 

drömde om när vi började använda bygdemedel till kultur, att det skulle vända befolk-
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ningsutvecklingen, det har ju inte hänt. Men man vet ju inte hur det hade sett ut om vi inte 

gjort den satsningen. Förmodligen hade utflyttningen varit ännu större då.”  

Och så till Kerstin Hylén, cateringföretagare i Revsund: ”När vi sökte Leaderpengar för att 

rusta upp logen skulle det fyllas i hur många hel- och halvtidstjänster som skulle genereras, 

men hur skulle vi kunna veta det? Och egentligen spelar det ingen roll för alla sådana här 

investeringar lönar sig i slutändan.” 
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Bilaga 1 

20 frågor om kulturen i din kommun 

1. Hur många invånare hade din kommun 2009? 

Hur många invånare har din kommun i dag? 

2. Hur stor var din kommuns kulturbudget 2009? 

Hur stor var din kommuns kulturbudget 2014? 

3. Hur stor del av kommunens totala budget gick till kulturverksamhet 2009 (i procent)? 

Hur stor del av kommunens totala budget gick till kulturverksamhet 2014? 

4. Hur mycket per invånare lade din kommun på kulturverksamhet 2009? 

Hur mycket per invånare lade din kommun på kulturverksamhet 2014? 

5. Vilken ställning anser du att kulturfrågorna har i din kommun i dag? (Ange en siffra 

mellan 1 och 5 där 1 står för svag ställning och 5 står för stark ställning.) 

Kommentar? 

6. Hur tycker du att kulturfrågornas ställning förändrats sedan 2009? (Ange en siffra 

mellan 1 och 5 där 1 står för att kulturens ställning försvagats och 5 står för att 

kulturens ställning stärkts.) 

Kommentar? 

7. Har din kommun en annan politisk majoritet idag än 2009? 

I vilken utsträckning tycker du att denna förändring märks i kommunens kulturpolitik? 

(Ange en siffra mellan 1 och 5 där 1 står flr liten förändring och 5 för stor förändring.) 

På vilket sätt har kulturpolitiken i så fall förändrats? 

8. År 2011 infördes kultursamverkansmodellen, tidigare ”portföljmodellen”, som skulle 

skapa ett större utrymme för regionala prioriteringar och variationer. I vilken 

utsträckning tycker du att det har påverkat kulturlivet i din kommun? (Ange en siffra 

mellan 1 och 5 där 1 står för liten förändring och 5 står för stor förändring.) 

På vilket sätt har kulturlivet i så fall förändrats? 

I vilken utsträckning tycker du att samverkansmodellen har påverkat kulturlivet i din 

region och/eller samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå? (Ange en siffra 

mellan 1 och 5 där 1 står för liten förändring och 5 står för stor förändring.) 

Kommentar: 

9. Beskriv kortfattat din kommuns egen kulturverksamhet och i vilken utsträckning den 

kan nås av de invånare som bor i glesbygd. 

10. I vilken utsträckning stöttar kommunen kulturverksamhet som bedrivs i annan regi, t 

ex av ideella föreningar? 

11. Är det möjligt för din kommun att stötta privata entreprenörer via bidrag, eller kan 

kommunen bara stötta föreningar? Finns det särskilda bidragsregler? 

12. Hur ser din kommun på arrangörsrollen? Kan vem som helst få arrangörsstöd? 

13. Finns aktuella policydokument som rör kulturfrågorna i din kommun?  

Vilket år antogs i så fall policyn? 

Kommentar: 
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14. Har det skett utvärderingar av kulturverksamheten i kommunen? 

Om ja, har utvärderingen i så fall gjorts av någon utomstående eller i egen regi? 

Från vilket år är den senaste utvärderingen? 

Lärdom? 

15. Har kommunen gjort speciella kultursatsningar under perioden 2010-2014? Om ja, 

vilka? 

16. Planerar kommunen några speciella kultursatsningar under perioden 2015-2019? Om 

ja, vilka? 

17. Vilka exempel finns det i din kommun på kopplingar mellan kultur och 

entreprenörskap, mellan kultur och landsbygdsutveckling? Nya företag inom kultur- 

och upplevelsesektorn? 

18. Vilka framtida problem och utmaningar ser du att kulturverksamheten i din kommun 

står inför? Möjligheter? 

19. Vilka skulle enligt din uppfattning vara de tre viktigaste åtgärderna för att stimulera 

kulturverksamhet i Sveriges lands- och glesbygder? 

20. Finns det i din kommun i dag exempel på nyskapande och framgångsrika 

kultursatsningar/entreprenörer/företag som du tycker skulle passa som goda exempel i 

vår kommande rapport? 
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Bilaga 2 

Fem frågor om kulturen i din kommun 

1. Vilken ställning anser du att kulturfrågorna har i din kommun i dag? Ange en siffra 

mellan 1 och 5 där 1 står för svag ställning och 5 för stark ställning. Lämna gärna en 

kommentar.     

2. Hur tycker du att kulturfrågornas ställning förändrats sedan 2009? Ange en siffra 

mellan 1 och 5 där 1 står för att kulturens ställning försvagats och 5 står för att 

kulturens ställning stärkts. Lämna gärna en kommentar.        

3. År 2011 infördes kultursamverkansmodellen, tidigare ”portföljmodellen”, som skulle 

skapa ett större utrymme för regionala prioriteringar och variationer. I vilken 

utsträckning tycker du att det har påverkat kulturlivet i din kommun? Ange en siffra 

mellan 1 och 5 där 1 står för liten förändring och 5 för stor förändring. Lämna gärna en 

kommentar.   

4. Vilka skulle enligt din uppfattning vara de tre viktigaste åtgärderna för att stimulera 

kulturverksamhet i Sveriges gles- och landsbygder?  

5. Finns det i din kommun i dag exempel på nyskapande och framgångsrika 

kultursatsningar/entreprenörer/företag som du tycker skulle passa som goda exempel i 

vår kommande rapport? 
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Bilaga 3 

Kommuner som svarat på undersökningen 

Kommunkod Kommunnamn

Folkmängd 

2014-12-31

Förändring 

folkmängd 

från              

2013-12-31 Yta, km2

Inv/km2 

landareal 2014

Nettokostnad 

per invånare 

för 

musikskola, 

kulturskola

Nettokostnad 

per invånare, 

summa kultur-             

verksamhet

Nettokostnad 

per invånare, 

summa kultur-      

verksamhet 

2011

Förändring 

från 2011 

(procent)

512 Ydre 3 660 43 779 5,4 424 912 900 1,3

662 Gislaved 28 737 24 1 221 25,3 487 1 313 1 183 11,0

686 Eksjö 16 598 134 873 20,8 281 1 179 1 092 7,9

687 Tranås 18 416 219 438 45,7 422 1 037 1 014 2,2

860 Hultsfred 13 738 103 1 187 12,2 309 931 822 13,2

1730 Eda 8 543 27 895 10,3 263 992 1 115 -11,0

1765 Årjäng 9 804 -149 1 653 7,0 349 988 936 5,5

1784 Arvika 25 771 -46 1 956 15,6 313 1 002 1 010 -0,8

2021 Vansbro 6 694 -36 1 657 4,3 278 1 047 1 025 2,2

2062 Mora 20 006 8 3 112 7,1 370 1 125 1 039 8,3

2121 Ovanåker 11 432 78 2 017 6,1 311 951 936 1,7

2282 Kramfors 18 435 -15 2 893 10,9 458 1 264 1 204 4,9

2303 Ragunda 5 440 -18 2 633 2,2 394 1 052 864 21,8

2321 Åre 10 555 135 8 237 1,5 381 1 002 951 5,3

2422 Sorsele 2 565 -30 7 958 0,3 0 928 1 004 -7,6

2425 Dorotea 2 757 0 2 940 1,0 241 1 347 1 235 9,1

2462 Vilhelmina 6 848 -39 8 741 0,9 208 1 167 1 070 9,0

2463 Åsele 2 838 37 4 544 0,7 237 1 471 1 381 6,5

2481 Lycksele 12 208 -62 5 889 2,2 452 1 247 1 244 0,2

2506 Arjeplog  2 907 -73 14 494 0,2 0 1 264 1 260 0,3

2510 Jokkmokk 5 086 20 19 334 0,3 0 1 183 1 188 -0,4

2518 Övertorneå 4 711 2 2 492 2,0 202 1 346 1 519 11,4

2523 Gällivare 18 231 -108 16 818 1,2 369 1 085 971 11,8

2584 Kiruna 23 241 45 20 551 1,2 328 1 112 1 148 -3,1

Medelvärde 11 634 12 5 555 7,7 295 1 123 1 088
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Bilaga 4 

Vad borde göras? 

En sammanställning av samtliga svar från kommunernas kulturtjänstemän på fråga 19 i 

webbenkäten och fråga 4 i mailenkäten: Vilka skulle enligt din uppfattning vara de tre 

viktigaste åtgärderna för att stimulera kulturverksamhet i Sveriges gles- och landsbygder?  

1. Statligt ansvarstagande för den kulturella infrastrukturen såsom bredbandsutbyggnad, 

upphovsrättsfrågor e-böcker till exempel), scener, turnerande nationalscener, 

utbildningar till lärare på kulturskolor, estetiska ämnena på gymnasiet och i 

lärarutbildningarna. 

2. Statligt stöd direkt till kommunerna och inte enbart via regioner/landsting. 

3. Barnkultur: Lagstadgad kulturskola, krav på bemannade och kompetenta skolbibliotek. 

Och kanske viktigast - statligt ansvarstagande för kommunernas ekonomiska situation. 

Snart klarar inte gles- och landsbygden av mer än vård, skola och omsorg.  

*** 

1. Subventionera reskostnader för skolorna till och från föreställningar. (Då kan man 

köpa in fler föreställningar, så barnen får se mer kultur i stället för att stora summor 

går till bussresor.) 

2. Subventionera kostnader för resor, boende och traktamente vid föreställningar. (Då 

kan man köpa in fler föreställningar så att barn får se mer kultur och föreningar har 

råd att köpa in föreställningar som kan ges ute på mindre orter och byar.) 

3. Små/mindre produktioner som kan spelas/användas på små och mindre scener/platser, 

oftast gör länsteatern stora produktioner som endera endast kan spelas i 

residensstaden eller så turnerar de med dem, men de behöver bygga en hel dag och de 

behöver tillgång till fyra personer som ska vara med och bygga, produktionerna är 

oftast för dyra för föreningslivet. 

*** 

Att utifrån de regionala kulturplanerna satsa mer på mindre kommuner och landsbygd och 

att det också avsätta mer medel för detta från Statens kulturråd. 

*** 

Drift- och investeringsstöd till samlingslokaler, subvention av teater- och 

musikarrangemang. 

*** 

De tre viktigaste åtgärderna för att förbättra kulturverksamheten i glesbygden handlar om 

hur man behandlar kulturfrågorna på regional nivå. Samverkansvinster kan uppnås i 

turnéer av såväl barnteatrar som författarbesök och utställningar. Samordning av riktade 

insatser är ett annat bra medel för att uppnå förhöjd effekt, till exempel när det handlar om 

literacy. Ytterligare ett exempel kan vara bibliotekens roll som informationscentraler för 

nyanlända flyktingar, alla vet att biblioteken fungerar så men frågan lyfts inte. Ett tredje 

exempel på åtgärd som skulle vara lättare med en regional samordning är samarbetet med 

forskningen, såväl på det regionala universitetet som på institutioner på andra universitet 
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och högskolor. Kopplingen mellan forskare och praktiker är viktig för 

verksamhetsutvecklingen. Cultural planning verkar vara ett bra redskap för att strukturera 

och planera. Arbetet med kommunala och regionala kultur- och biblioteksplaner bör 

samordnas så att effekten av de aktiviteter dessa planer leder fram till blir större. 

*** 

1. Vi har långa resor för att vara med på större kulturarrangemang, subventionerade 

resor är ett tips. 

2. Vi har liten budget och litet invånarantal så det är omöjligt att en föreställning går 

runt ekonomiskt, där behövs också mycket subventionerade priser, framförallt på 

barnkultur. 

3. Mindre ensembler som kan åka runt och besöka institutioner, äldreboenden med mera. 

*** 

1. Dela upp de stora orkestrarna i små ensembler som även får plats utanför storstäderna. 

2. Teatern: Gör mindre uppsättningar som kan turnera och som inte kräver bärhjälp med 

mera av kommunen man ”gästar”. 

3. Institutionerna: Anpassa evenemang så att även ”långväga” besökare har en chans att 

kunna resa in. (Lördag eller söndag eftermiddag klockan 15 är till exempel en bra tid 

för inresande långväga.) 

*** 

1. Bidrag till bussning av barn- och ungdomar till kulturarrangemang. Här kan det kosta 

15 000–20 000 att bussa elever till teater. 

2. Ett regionalt engagemang i kulturskolorna på samma sätt som det är för biblioteken. 

3. En tydligare kulturpolitik på riksnivå som gör att våra lokala politiker får kunskap om 

hur viktig kulturen är för tillväxt, inflyttning och sysselsättning. 

*** 

1. Utökade bidragsmöjligheter. 

2. Utökat samarbete mellan kommunerna. 

3. Bredare regionala initiativ. 

*** 

1. Pengar för att kunna anställa mer personal. 

2. Pengar för drift. 

3. Åtgärder för att möta upp rekryteringsproblemen som blir allt större. 

*** 

1. Ekonomiska resurser behövs. Särskilt inriktade insatser till glesbygdskommuner, 

exempelvis utökade turnéstöd, rabatterade föreställningar för kommuner med litet 

skatteunderlag. 

2. Stöd till kulturskolans verksamhet på mindre orter. Vi har svårt att rekrytera personal 

med rätt kompetens så eleverna har likvärdiga möjligheter som i större städer. 
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3. Reglera obalansen av kulturportföljen. Idag upplevs det som är regionalt allt viktigare 

och det som ska stöttas lokalt är för ”lokalt” för att kunna få bidrag.  De lokala 

aktörerna är så värdefulla för oss små kommuner. 

*** 

Se till att de professionella grupper vi stolt producerar i Sverige får synas i såväl stora 

som små städer så att alla får uppleva professionella nivåer inom kulturområdet. Varför 

ska alla åka till storstan för att få uppleva kultur? 

*** 

1. Näringspolitiska åtgärder för att stimulera nyföretagande och tillväxt i gles- och 

landsbygder. Hänger bland annat starkt ihop med behovet av att hela Sverige får 

tillgång till starkt och väl fungerande bredband. 

2. Ett väsentligt regionalt arrangörsstöd till arrangörsföreningar och andra grupper, 

enskilda och organisationer som genomför kulturprojekt/arrangemang. 

3. Lyfta fram och synliggöra alla bra kulturella initiativ som genomförs i gles- och 

landsbygder för att förstärka bilden av landsbygden som en kreativ plats. 

*** 

Korta avstånd genom transport/turnéstöd i glesbygd. Ökade statsbidrag till verksamhet då 

i princip alla lands/glesbygdskommuner lider av befolkningsminskning och därmed lägre 

möjlighet till egenfinansiering av verksamheten. 

*** 

1. Starka byar – arrangörer. 

2. Kapital. 

3. Samordning näringsliv – föreningar – kommun. 

*** 

1. Se till att kulturen får en tydlig plats i skolan där elever kan vara både konsumenter 

och utövare. 

2. Lokalfrågan där olika och flexibla lösningar finns. 

3. Resurser att våga höja kulturbudgeten och använda den i att söka externa medel. 

*** 

1. Bidrag till kulturarrangemang i byarna. 

2. Utbildning av arrangörer. 

3. Uppmärksamma eldsjälar inom kulturen i byarna. 

*** 

1. Lagstadga kulturskoleverksamheten. 

2. Projektansökningshysterin (särskilt EU-projekt) håller på att ta kål på arbetslusten 

hos kulturarbetare. Öka anslagen till institutioner och regioner/kommuner så att fler 

kan få trygga jobb. 
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3. Ökade möjligheter att ansöka om investeringsmedel för kommuner till 

byggnader/ombyggnationer som syftar till samverkan mellan kultur och kommunala 

verksamheter (till exempel kombinera  

biografer/bibliotek/kommunhus/skolor/gympahallar/kundcenter/äldreboenden). 

*** 

Ökat stöd till barnkultur, kulturskolor och verksamhet med kultur i skolan (till exempel 

Skapande skola och scenkonst i skolan). Ökad satsning på de kreativa näringarna i 

kombination med besöksnäringen. 

*** 

1. Generösa resurstilldelningar från EU, stat och region och rimliga krav på 

återrapportering.  

2. Stödpersoner som hjälper till med (projekt)-ansökningar. 

3. Inspiration till nytänkande. 

*** 

Att alla kommuner har en kulturgaranti för barn och ungdomar inom förskola och skola. Vi 

behöver även ha någon form av garanti och skapa möjligheter för unga vuxna att utvecklas 

inom kulturområdet i vilken kommun de än bor i. Detta för att skapa likvärdiga 

förutsättningar oavsett om man bor på landsbygd eller i större stad. Ett brett kulturutbud 

och utbildningar från kulturskola och uppåt skapar förutsättningar för kreativitet som 

skapar förutsättningar för tillväxt. 

*** 

1. Projekt som gör satsningar möjliga.  

2. Arenor, nätverk, kreativa samlingsplatser även i inlandet.  

3. Tillgång till lokaler och resurspersoner för ljud, ljus, marknadsföring med mera. 

*** 

Utökade resurser till framför allt föreningslivet i kommunerna. 
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Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser, är en gränsöverskridande organisation med 60 anställda. 
Huvudkontoret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm, 
Brasilia, New Delhi, Peking, Tokyo och Washington D.C. 

Tillväxtanalys ansvarar för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
och därigenom medverkar vi till: 

•	 stärkt	svensk	konkurrenskraft	och	skapande	av	förutsättningar	för	fler	jobb	
	 i	fler	och	växande	företag

• utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional 
	 konkurrenskraft,	hållbar	tillväxt	och	hållbar	regional	utveckling

Utgångspunkten är att forma en politik där tillväxt och hållbar utveckling 
går hand i hand. Huvuduppdraget preciseras i instruktionen och i 
regleringsbrevet. Där framgår bland annat att myndigheten ska:

•	 arbeta	med	omvärldsbevakning	och	policyspaning	och	sprida	kunskap	om	
 trender och tillväxtpolitik 

•	 genomföra	analyser	och	utvärderingar	som	bidrar	till	att	riva	tillväxthinder

• göra systemutvärderingar som underlättar prioritering och effektivisering av 
 tillväxtpolitikens inriktning och utformning 

•	 svara	för	produktion,	utveckling	och	spridning	av	officiell	statistik,	fakta	från
	 databaser	och	tillgänglighetsanalyser

Om  PM-serien: Exempel	på	publikationer	i	serien	är	metodresonemang,	
delrapporter och underlagsrapporter. 

Övriga serier:
Rapportserien	–	Tillväxtanalys	huvudsakliga	kanal	för	publikationer.	
Statistikserien – löpande statistikproduktion.
Svar Direkt – uppdrag som ska redovisas med kort varsel. 

Tillväxtanalys Studentplan 3, 831 40 Östersund
Telefon: 010 447 44 00 | info@tillvaxtanalys.se | www.tillvaxtanalys.se
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