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Korpilombolo, Bokraketen i Åre, Teaterresan i Gislaved och Opera Vild-
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FÖRORD

Glesbygdsverket redovisar här resultatet från ett egeninitierat projekt där kul-

turfrågornas ställning i gles- och landsbygder står i centrum.

Med denna rapport vill Glesbygdsverket peka på kulturområdets potential för 

utveckling och entreprenörskap i våra gles- och landsbygdstäta kommuner. Det 

är vår förhoppning att dessa erfarenheter kan användas i lokala, regionala och 

nationella sammanhang där kulturfrågorna står på agendan. Kultur kan göra 

skillnad. Här ryms både möjligheter för framtiden och problem som väntar på 

sin lösning.

Projektledare och redaktör för rapporten har varit utredare Catarina Lund-

ström. I projektgruppen har även ingått enhetsassistent Britt-Louise Tander 

som svarat för inledande telefonintervjuer med de 50 kommunerna i studien. 

Utredare Johan Lahti har stått för utarbetande av statistik och kartmaterial. Den 

grafiska formen har skapats av Annica Nordin, Periferi film o. form.

Glesbygdsverket vill tacka de medverkande kommunerna och särskilt de 

tjänstemän som tagit sig tid att bli intervjuade. Detta gäller även för de enskilda 

kulturarbetare som bidragit med värdefull information genom telefonintervju-

er. Vidare vill vi också tacka representanter för kulturområdets institutioner och 

organisationer som bidragit till rapporten genom att svara på våra ”5 frågor om 

kultur i gles- och landsbygder”.

Östersund mars 2009

Kerstin Wallin

Generaldirektör



6

1. INLEDNING

Tillgänglighet och entreprenörskap

En av pelarna i den svenska kulturpolitiken har handlat om kulturens tillgäng-

lighet och om allas möjligheterna att delta. Att ta del av kultur handlar om till-

gänglighet ur en mängd olika aspekter; geografiska, fysiska, ekonomiska och 

sociala. I denna rapport kommer vi att anlägga ett geografiskt och territoriellt 

perspektiv på kultur. Fokus kommer att lika på kulturverksamheter på kom-

munal nivå. I en omvärldsanalys är det lätt att konstatera att utbudet inte ser 

likadant ut över hela landet, vilket heller aldrig varit en målsättning. Utgångs-

punkten har däremot varit att det bör finnas en någorlunda likvärdig tillgång 

till kultur.1 
Under de senaste åren har kulturfrågorna allt oftare kopplats samman med 

frågor om utveckling och tillväxt i kommuner och regioner. Begreppen kultur-

entreprenörer och kreativa näringar har lanserats. Detta har omväxlande applå-

derats och kritiserats. Glesbygdsverket presenterar här en rapport som haft fråge-

ställningarna om tillgänglighet och entreprenörskap som viktiga utgångspunkter:

– Kulturens tillgänglighet ur ett gles- och landsbygdsperspektiv.

– Kulturens koppling till utveckling och entreprenörskap på lokal och regional 

nivå.

Syfte, avgränsningar och begrepp 

Projektet ska bidra till att kartlägga och analysera kulturens betydelse för sam-

hällsutveckling och entreprenörskap inom Sveriges gles- och landsbygder. Tan-

ken är dels att redovisa tillgänglighet till kulturutbud av olika slag, dels att lyfta 

fram lokala exempel där kultur fungerar mobiliserande för lokal utveckling och 

entreprenörskap. Här ingår också en diskussion om vilka möjligheter och pro-

blem dessa kulturverksamheter står inför. För att lösa uppdraget används be-

fintlig forskning, kulturstatistik samt telefonintervjuer. 

Glesbygdsverket definierar gles- och landsbygder utifrån tillgänglighet till 

service och arbetsmarknad. Normalt sett är utgångspunkten tätorter med mer 

än 3 000 invånare. De områden som har mer än 45 minuters bilresa till en sådan 

tätort räknas som glesbygd, medan områden som har 5-45 minuter till samma 

typ av tätort definieras som tätortsnära landsbygd. I de svenska glesbygderna, 

som i ett internationellt perspektiv präglas av unikt långa avstånd och gles be-

byggelse, bor det knappt 200 000 människor. I de tätortsnära landsbygderna, 

som rymmer många attraktiva bostadsorter för närliggande tätorter, bor det un-

gefär två miljoner människor.2

1 Se t.ex. rapporten Tillgänglighet i hela landet. Kulturrådets omvärldsanalys 2006, som var resultatet av ett reger-
ingsuppdrag där frågeställningen var: ”Hur kan den nationella kulturpolitiken bidra till att alla i hela landet får 
ta del av ett varierat kulturutbud av hög kvalitet?”

2 Se exempelvis Glesbygdsverkets årsbok 2008.
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I denna rapport har vi valt att specialstudera 50 av landets mer landsbygds-

präglade kommuner. Dessa kommuner har avgränsats genom tillgänglighets-

analys utifrån befolkningens genomsnittliga avstånd till närmaste större tätor-

ter med minst 20 000 invånare. Tanken är att avståndet till dessa större tätorter 

är betydelsefullt för vilken typ av service som kan erbjudas inom kommunen.

Utifrån de intervjuer som Glesbygdsverket gjort med företrädare för de 50 

specialstuderade glesbygdskommunerna har dessutom valts ett antal fallstudier 

där vi dokumenterat spännande och framgångsrika kultursatsningar. 

Figur 1.1 redovisar de kommuner som rapporten inkluderar. Även de tätorter som ligger till   
 grund för tillgänglighetsberäkningarna redovisas.

Anm. Tillgänglighetsberäkningarna bygger 
på startpunkter (befolkning), målpunkter 
(tätorter) och den nationella vägdatabasen 
(NVDB). Befolkningsdata från SCB.
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Kultur kan ges två huvudsakliga definitioner: kultur som konstnärlig verksam-

het, dvs litteratur, konst, teater, dans, musik och film, samt kultur som livsform, 

dvs det antropologiska kulturbegreppet.3 I denna rapport använder vi i huvud-

sak det snävare kulturbegreppet som också är tydligare kopplat till kulturpo-

litiken och de offentliga institutionernas kulturverksamhet. I diskussioner om 

lokal utveckling och entreprenörskap finns det dock anledning att bredda kul-

turbegreppet, bland annat gentemot den så kallade upplevelseindustrin4, men 

även gentemot turismen, nöjeslivet och näringslivet generellt. Därför förekom-

mer båda dessa definitioner av kultur i rapporten. 

När det gäller begreppet entreprenörskap använder vi Nuteks breda defini-

tion som ser detta som en dynamisk och social process där individer eller grup-

per ser möjligheter och omformar dessa till praktiska och målinriktade aktivi-

teter. Entreprenörer finns i alla typer av sammanhang – i föreningar, företag och 

offentliga institutioner. Entreprenörskap är med andra ord ett betydligt vidare 

begrepp än företagande.5 

3 Se t.ex. Betänkande av Kulturutredningen. Grundanalys, SOU 2009:16, s. 93 ff. Kulturutredningen urskiljer 
framför allt tre olika definitioner av kultur som varit förhärskande, nämligen som konst, kulturform och bild-
ning.

4 Begreppet upplevelseindustri lanserades av KK-stiftelsen i början av 1990-talet som ett samlingsbegrepp för 
människor och företag som på ett kreativt sätt skapar och levererar upplevelser i någon form. Se t.ex. Nielsén, 
Tobias, Funk: en tillväxtmodell för upplevelseindustrin, Stockholm 2006, s. 5.

5 www.nutek.se/sb/d/123 
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2. KULTUREN, GLESBYGDEN 
OCh DE POLITISKA MåLEN

Den nationella kulturpolitiken och frågan om decentralisering 
och allas möjlighet

Med den statliga kulturutredningen Ny kulturpolitik från 1972 befästes kulturen 

som en del av välfärdspolitiken. Kulturen sågs som ett sätt att skapa ett jämlikt 

samhälle och i det övergripande målet för kulturpolitiken angavs att den skulle 

”medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till jämlikhet.”6 Nu 

blev kulturen ett eget politikområde. Utredningen, som blev något av en mil-

stolpe i svensk kulturpolitik, ledde 1974 fram till en proposition som innehöll 

sju delmål: yttrandefrihet, gemenskap och aktivitet, kommersialismens negativa 

verkningar, decentralisering, konstnärlig förnyelse, eftersatta grupper samt be-

varande av äldre kultur.7 

Från 1974 fanns med andra ord kulturens decentralisering med som ett av de 

nationella målen. Utredningen diskuterar kulturlivets tidigare koncentration till 

institutioner i de större städerna som ett problem. Det ansågs som ett legitimt 

ekonomiskt rättvisekrav att staten skulle bygga upp självständig regional kultur-

verksamhet, samt att särskilt stödja områden som inte hade så starka egna kul-

turella resurser. Målet var att utjämna den kulturella verksamheten över landet, 

samt att sprida verksamhet från centralorter och stadskärnor till bostadsområ-

den och till kommunernas avlägsna delar. Satsningarna på turnerande verksam-

het via Riksteatern, Rikskonserter och Riksutställningar ansågs viktiga men inte 

tillräckliga.8 Denna decentraliserande kulturpolitik resulterade bland annat i 

uppbyggnaden av regionala teater- och musikorganisationer som fick landsting-

en som huvudmän men som i hög grad finansierades av staten.9 Det tillkom 12 

regionala teatrar och fyra kammarorkestrar. Många fick närmare till en teater. 

1973 hade 1,3 miljoner medborgare utanför storstäderna tillgång till en teaterin-

stitution i sin kommun. 1993 var det 1,8 miljoner som hade samma möjlighet.10

I 1996 års kulturpolitiska proposition hade antalet delmål minskat till fem 

och decentraliseringsmålet var borta. De fem kulturpolitiska målen är sedan 

dess: yttrandefrihet, jämlikhet, mångfald, kulturarv och internationalisering. 

Även om begreppet decentralisering inte längre finns med innehåller jämlik-

hetsmålet formuleringar som betonar ”allas möjlighet till kulturupplevelse och 

skapande”, vilket givetvis kan tolkas som både geografisk, social och ekonomisk 

tillgänglighet. Kulturpolitiken ska också ”värna yttrandefriheten och skapa 

6 Ny kulturpolitik. SOU 1972:66, se exempelvis s. 172 ff.

7 För en översiktlig genomgång av efterkrigstidens kulturpolitik, se: Beckman, Svante & Månsson, Sten (red), 
KulturSverige 2009, kapitlet: Kultur och politik, s. 15-73. 

8 Ny kulturpolitik. SOU 1972:66, s. 174 ff.

9 Betänkande av Kulturutredningen Grundanalys. SOU 2009:16, s. 154 ff.

10 Kulturpolitik, regeringens proposition 1996/97:3, s. 16.
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 reella förutsättningar för alla att använde den”. Vidare talas om att kulturpoli-

tiken ska främja ett rikt kulturutbud i hela landet, att alla ska ha möjlighet att 

ägna sig åt eget skapande oberoende av var de bor, att kulturinstitutioner måste 

blir tillgängliga för människor i hela landet samt att kulturarbetare ska ha ar-

betsmöjligheter över hela landet. 11 

1996 års kulturpolitik innebar en fortsatt satsning på en regionaliserad kul-

turverksamhet och förhållandet mellan statens och landstingens politik blev 

en central fråga. Propositionen innehöll bland annat en satsning på så kallade 

länskonstnärer. Med ett särskilt statsbidrag inrättades tjänster som konsulenter 

inom bildkonst eller dans. Det statliga stödet till regional verksamhet utsträck-

tes också till filmområdet.12

Liksom i 1990-talets utredning har den nya kulturutredningen från 2009 inte 

angett några särskilda mål för att decentralisera kulturverksamheten. I Kultur-

utredningens förslag till nya kulturpolitiska mål sägs att kulturpolitiken ska bi-

dra till samhällets utveckling genom att ”främja öppna gemenskaper och arenor 

som är tillgängliga för var och en”. Vidare sägs att kulturpolitiken ska ”verka för 

att alla ges möjlighet att fritt utveckla sina skapande förmågor”.13 Här kan tilläg-

gas att i direktiven till Kulturutredningen tydliggjordes att ”Statens ambition att 

verka för kulturens spridning över hela Sverige skall vara fortsatt hög/…/det be-

hövs också regionala och lokala kulturinstitutioner som bidrar till ett kulturut-

bud som är tillgängligt för alla, oavsett bostadsort.”14 Det förefaller här som om 

direktiven i högre grad än själva utredningsförslaget tydliggjorde det geografiska 

och territoriella målet om att kultur ska finnas tillgänglig över hela landet.

I förslagen till förändringar finns den så kallade Portföljmodellen som ytterli-

gare regionaliserar statens stöd till regionernas kulturverksamhet. Man föreslår 

där att staten lämnar samlade bidrag till den regionala nivån och att man efter 

dialog och förhandling skriver avtal mellan parterna, dvs. stat, landsting och 

kommuner.

När det gäller kopplingen mellan kulturlivet och det civila samhället med 

föreningsliv och folkbildning menar Kulturutredningen att civilsamhället bör 

stödjas och att samverkan mellan föreningsliv och offentlig verksamhet bör öka, 

särskilt på regional nivå. Man föreslår därför att regeringen ska ta initiativ till 

dialog mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och organisationer på 

kulturens område i syfte att ingå överenskommelser. Kulturens organisationer 

bör medverka i arbetet med de regionala portföljerna, där exempelvis bidrag till 

arrangerande föreningar bör ingå.15 Även här kan förslaget ställas mot formule-

ringar i kommittédirektiven. I regeringens direktiven skriver man att ”Fören-

ingslivet har en särskild betydelse för kulturlivet i vårt land” samt att ”Ideella 

krafter lägger en viktig grund, t.ex. genom samlingslokaler, för kulturen och 

möjligheterna att förverkliga kulturpolitikens mål.”16

11 Ibid, s. 27 ff.

12 Ibid, s. 42, 99,

13 Betänkande av Kulturutredningen. Förnyelseprogram, SOU 2009:16, s. 33 ff, 259 ff.

14 Kommittédirektiv. Kulturpolitikens inriktning och arbetsformer, Dir 2007:99, s. 9.

15 Betänkande av Kulturutredningen. Förnyelseprogram, SOU 2009:16, s. 49 ff.

16 Kommittédirektiv. Kulturpolitikens inriktning och arbetsformer, Dir 2007:99, s. 5.
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Kulturpolitiken och den regionala politiken för utveckling och 
tillväxt

Kulturella verksamheters betydelse för regional utveckling, ökad attraktivitet 

och för tillväxt och arbetstillfällen är något som lyfts fram alltmer i samhälls-

debatt och politik. Redan i slutet av 1980-talet fanns vissa kulturpolitiska för-

slag som kopplade samman regional utveckling och kulturpolitik. Som exem-

pel anslogs statliga medel för kultursatsningar i Bergslagen och i Norrlands 

inland som en del av ett stödpaket.17 Från mitten av 1990-talet har exempelvis 

regional filmproduktion lanserats som en kulturell satsning som kan leda till 

sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Pionjärer på detta område är Film i Väst 

och Filmpool Nord. Senare har fler regioner skapat liknande filmproduktions-

centra.18

Sedan 2000-talets början har kulturfrågorna varit tydligt utpekade som en 

del av den regionala politiken för utveckling och tillväxt. Det skedde i proposi-

tionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet som antogs 2002.19 Insatser 

som stärker kulturlivet utpekades då som betydelsefulla för medborgarnas krea-

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

Rent allmänt har begreppet regional utvecklingspolitik kommit att ersättas 

med begreppet regional tillväxtpolitik. Detta i enlighet med den övergripande 

nationella politiken som lanserades 2007 i En nationell strategi för regional kon-

kurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.20 Målet är nu hållbar tillväxt, ett 

begrepp som först lanserades i den så kallade Brundtlandrapporten 1987. Kul-

turens roll i den hållbara tillväxten är dock svårgripbar. Oftast hänförs den till 

socialt och miljömässigt hållbar tillväxt. Kultur ses i dessa sammanhang som 

bidragande till innovativa och attraktiva miljöer, men de enskilda kulturytt-

ringarna ges sällan någon konkret roll i dessa processer. Den nationella strategin 

slår dock fast att: ”En attraktiv region med utvecklade natur- och kultur- och 

kulturarvsresurser bidrar med ett mervärde till näringsliv och främjar den regio-

nala konkurrenskraften.”21 Med andra ord ses kulturen som ett slags smörjmedel 

för övrig utveckling, en grundförutsättning för att utveckling och tillväxt skall 

skapas. 

När de svenska kulturmyndigheterna gjorde en gemensam utvärdering av de 

regionala tillväxtprogrammen för perioden 2004-2007 fann man att kultur, i de 

regionala tillväxtprogrammen (RTP), ofta kopplades till begreppet upplevelse-

näring. Många län använde den definition som KK-stiftelsen lanserat, nämligen 

”ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt förhållnings-

sätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon 

form.” Det fanns stora förhoppningar om att dessa upplevelser skulle stödja 

turistnäringen och i sin tur leda till ökad sysselsättning. Här kan framhållas 

att många av de konkreta exemplen på utvecklade upplevelsenäringar finns på 

17 Proposition 1987/88:64, s. 35 f; Proposition 1987/88:86, s. 31 f.

18 Betänkande av Kulturutredningen. Förnyelseprogram, SOU 2009:16, s. 163 f.

19 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet, Proposition 2001/02:4.

20 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013, Näringsdepar-
tementet 2007.

21 Ibid, s. 13.
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landsbygden utanför städer och tätorter. Som exempel kan nämnas de historiska 

bruks- och industrimiljöer som levandegörs exempelvis i Engelsberg i Västman-

land, Härjedalens Fjällmuseum i Funäsdalen, den Thailändska paviljongen i Ra-

gunda, världsarvet Öland, samt satsningar i Glasrikets Småland.22

I de regionala utvecklingsprogrammen (RUP) under samma period fram-

hölls kultur ofta som en betydelsefull faktor för att skapa attraktiva regioner 

med en god livsmiljö. När det gäller profilering av den egna regionen och dess 

särart framhölls också kultur i olika former som det mest verksamma medlet. 

Olika former av regionalt producerad kultur angavs som viktiga både för den 

egna identiteten och för att fånga omvärldens intresse, med andra ord betrak-

tas kultur som nödvändigt både för intern profilering och extern marknadsfö-

ring. Ofta handlar det om landsbygdens natur- och kulturmiljöer som på olika 

sätt symboliserar regionernas varumärken. I Småland anges som exempel att de 

identitetsskapande attraktionerna utgörs av ”skogen, sjöarna, fisket och den röda 

stugan, Glasriket och Sveriges Glasmuseum, Utvandrarbygden och Utvandrar-

nas hus, Sagobygden/berättartraditionen, Författarnas Kronoberg.”23

Projektet KRUS – Kultur i Regionala Utvecklingsstrategier

Projektet KRUS – Kultur i Regionala Utvecklingsstrategier – har genomförts i 

samverkan mellan Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd, Nu-

tek, Institutet för tillväxtpolitiska studier och Sveriges Kommuner och Lands-

ting. Avsikten med denna breda myndighetssamverkan har varit att synliggöra 

och analysera hur kultur lyfts fram just som en resurs för regional utveckling 

och tillväxt.24 Efter en grundlig genomgång av aktuella regionala utvecklings-

program (RUP) och tillväxtprogram (RTP), regionala strukturfondsprogram och 

regionala kultur- och kulturmiljöprogram drar KRUS-gruppen slutsatsen att:

– Kultur sällan definieras men ofta ses som en positiv utvecklingsfaktor med 

koppling till begrepp som attraktivitet, god livsmiljö, entreprenörskap och 

företagande, kreativitet, demokrati, mångfald och folkhälsa.

– Trots denna positiva grundinställning är kulturens värde som regel vagt och 

otydligt definierat i förhållande till tillväxtfrågorna

– Om regionerna har egna strategiska kulturprogram kan detta stärka och för-

tydliga kulturen i de regionala strukturfondsprogrammen

– Det saknas relevant statistik och uppföljningar av kulturen i de regionala pro-

grammen. Effekter av kulturinsatser kan inte bara mätas genom besökssiff-

ror. Nya indikatorer för kultursektorn behöver tas fram.

– Det är angeläget att skapa en tydligare koppling och dialog mellan regionala 

kulturprogram, regionala utvecklingsprogram (RUP) och kommunala över-

siktsplaner (ÖP).25 

22 Kulturen i tillväxtprogrammen – en innehållsredovisning, Riksantikvarieämbetet/Riksarkivet/Statens kultur-
råd/Svenska filminstitutet 2005, s. 11 ff.

23 Ibid s. 15.

24 Kultur i regionala utvecklingsstrategier och program – en lägesrapport, Institutet för tillväxtpolitiska studier, 
Nutek, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd samt Sveriges Kommuner och Landsting 2008, s. 5 
ff.

25 Ibid, s. 7, 36 f.
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En viktig fråga är förstås i vilken utsträckning kulturfrågorna finns med i den 

regionala utvecklingspolitiken även utifrån ett gles- och landsbygdsperspektiv? 

Här kommer de så kallade tillgänglighetsfrågorna i fokus. Att kulturverksamhet 

är tillgänglig för alla invånare har givetvis betydelse framför allt i glesbygdsre-

gioner. Vissa regioner har uppmärksammat detta i sina utvecklingsplaner. I Väs-

terbotten anges exempelvis att tillgängligheten är ojämn, i synnerhet i de min-

dre kommunerna, samt att det utbud som finns kan vara begränsat. Man anger 

samverkan mellan olika aktörer som en möjlig metod för att motverka denna 

geografiska ojämlikhet.26 

I flera av de landsbygdsdominerade regionerna finns tydliga kopplingar mel-

lan kultur, turism och företagande. Det gäller exempelvis Jönköpings, Jämtlands 

och Norrbottens län. I Norrbottens RUP talas exempelvis om upplevelsenäring-

arna och det samiska kulturföretagandet. I utvecklingsplanen för Jämtlands län 

anges företagsutveckling inom evenemang, design, mat, konsthantverk, film och 

musik som särskilt viktiga områden för just landsbygden27

Avslutningsvis kan tilläggas att den nya och förändrade synen på kultur som 

näring tydligt avspeglas i direktiven för den senaste kulturutredningen. Kom-

mittén fick bland annat i uppdrag att ”undersöka hur försörjningsmöjligheter 

för kulturskapare kan främjas och identifiera åtgärder som kan bidra till ett ökat 

entreprenörskap”.28 I Kulturutredningens förslag finns skrivningar om att Till-

växtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser bör 

få i uppdrag att stärka och fördjupa arbetet med entreprenörskap och kreativa 

och kulturella näringar. Dessa myndigheter föreslås inrätta ett särskilt program 

för kreativa och kulturella näringar där även lokala och regionala erfarenheter 

bör tas tillvara.29

Kulturen och EU-politiken

När det gäller kultur och entreprenörskap finns en motsvarande perspektivför-

skjutning på europisk nivå. I EU:s så kallade KEA-rapport The Economy of Cul-

ture från 2006 kopplades kulturfrågorna mycket starkt till näringsliv och ekono-

misk tillväxt. Studien visade bland annat att kultur- och upplevelsesektorn, med 

totalt 5,8 miljoner anställda, svarade för 2,6 procent av EU:s BNP 2005. Detta 

innebar en högre tillväxttakt än ekonomin i övrigt, större än exempelvis bilin-

dustrins. Den europeiska studien inkluderade film, video, TV, videospel, musik, 

press och böcker i dessa siffror.30 

Ett av de instrument som använts för att stärka det regionala kulturlivet har 

varit de europeiska strukturfonderna, inte minst under programperioden 2000-

2006, då, enligt Kulturrådets beräkningar, omkring 10 procent av medlen an-

vändes för projekt som innehöll kultur och kulturarv.31 Under 2006 beviljades 

26 Ibid, s. 18.

27 Ibid, s. 23 f.

28 Kommittédirektiv. Kulturpolitikens inriktning och arbetsformer, Dir. 2007:99, s. 10.

29 Betänkande av Kulturutredningen. Förnyelseprogram, SOU 2009:16, s. 144.

30 The Economy of Culture in Europe, Study prepared for the European Commission, 2006.

31 Kultur i regionala utvecklingsstrategier och program – en lägesrapport, Institutet för tillväxtpolitiska studier, 
Nutek, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd samt Sveriges Kommuner och Landsting 2008, s 15.
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exempelvis drygt 210 miljoner kronor i EU-stöd till sammanlagt 273 projekt 

med kulturanknytning.32

Vid sidan av de stora strukturfonderna har EU också ett direkt kulturstöd. 

Inom ramen för programmet Kultur 2000, under perioden 2000-2006, bedrevs 

totalt 32 svenska projekt varav de flesta hade sin hemvist i Stockholmsområ-

det följt av södra Sverige. I utvärderingar har framgått att programmet ansetts 

mycket komplext och svårarbetat med tuffa krav på såväl ansökningar som re-

dovisningar. Detta kan delvis förklara varför de större offentliga arrangörerna, 

statliga myndigheter och större kulturförvaltningar, varit betydligt fler än de 

mindre ideella och privata aktörerna. En delförklaring till att endast två projekt 

bedrivits i norra Sverige är att man där i stället kunnat ta del av strukturfonds-

medel, vilka huvudsakligen är inriktade på regional utveckling. Enligt Kultur-

rådets beräkningar har drygt två miljarder investerats i projekt med anknytning 

till kultur i någon form. Detta betyder att ungefär 10 procent av de medel som 

investerats i Sverige genom strukturfonderna gått till just kultur.33 

Under programperioden 2007-2013 medverkar Sverige i sammanlagt 22 struk-

turfondsprogram, varav åtta regionala fonder och 13 samarbetsprogram med 

andra länder. Även i Landsbygdsprogrammet finns möjligheter till finansiering 

av kulturprojekt. Under 2007 beviljades sammanlagt 20 svenska kulturprojekt 

EU-medel. Det totala stödbeloppet var 139 000 000 kr varav 134,5 miljoner från 

de regionala strukturfonderna och 4,5 miljoner från Landsbygdsprogrammet.34

Under programperioden 2007-2013 pågår EU:s nya kulturprogram med en 

sammanlagd budget på 400 miljoner euro. Programmet syftar främst till att 

främja rörlighet över gränserna, att uppmuntra transnationell rörlighet för 

konstnärliga produkter samt att främja interkulturell dialog. Privata och offent-

liga aktörer kan söka medel för enskilda kulturprojekt samt för analyser och in-

formation som rör kultursamarbete.35

32 Stöd från EU:s strukturfonder till svenska projekt med kulturanknytning 2007, Kulturrådet/Riksantikvarieäm-
betet/Statens arkiv/Svenska filminstitutet, Rapport nr 11, 2008, s 8.

33 Kulturrådet & Riksantikvarieämbetet, Utvärdering av EU:s ramprogram Kultur 2000, Kulturrådet 2007:7, s. 6, 
22 ff.

34 Stöd från EU:s strukturfonder till svenska projekt med kulturanknytning 2007, Kulturrådet/Riksantikvarieäm-
betet/Statens arkiv/Svenska filminstitutet, Rapport nr 11, 2008, s. 8.

35 KULTUR 2007-2013, EU:s kulturprogram, Kulturkontakt Sverige.
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3. KULTUREN I KOMMUNERNA  
– en intervjuundersökning

Om undersökningen

Detta kapitel bygger på en intervjuundersökning riktad mot 50 svenska kom-

muner med ett förhållandevis stort inslag av gles- och landsbygd (urvalet pre-

senteras ovan i kap. 1). De 50 utvalda kommunerna förenas av att de har relativt 

långt till större tätorter. Befolkningsmässigt skiljer de sig dock åt. Drygt hälften 

av kommunerna tillhör gruppen småkommuner med 11 000 invånare eller min-

dre.36 Resten, dvs 23 kommuner, har mer än 11 000 invånare. Gislaved toppar 

listan med drygt 26 000 invånare medan Dorotea ligger i botten med sina drygt 

3 000 invånare. Dessa skillnader i befolkning avspeglar givetvis också att kom-

munerna har olika ekonomiska förutsättningar att driva kulturfrågor. 

Telefonintervjuerna har utgått från ett frågeformulär med 10 frågor (se bilaga 1). 

Frågorna syftade till att ringa in respektive kommuns aktuella kulturverksam-

het, både vad gäller basverksamhet och särskilda satsningar. Avsikten var också 

att via intervjuerna få beskrivningar av såväl framgångsrika exempel som even-

tuella problem och hinder som kulturverksamheten kämpar med. 

Respektive kommun har själv utsett den person de bedömt har mest erfa-

renhet av kulturverksamheten i kommunen. Intervjuerna har genomförts per 

telefon. Det är i de flesta fall kulturchefer, kultur- och fritidschefer eller hand-

läggare inom kultur- och fritidsförvaltningar som deltagit i undersökningen. 

Svaren kan ses som en nulägesbeskrivning av det faktiska läget ute i kommu-

nerna när det gäller den lokala kulturverksamheten i allmänhet och den kom-

munala i synnerhet. 

Tre kommuner har av olika skäl avböjt att delta37 och undersökningen består 

därför av telefonintervjuer med sammanlagt 47 av de 50 kommunerna (se bilaga 

2). Intervjuerna har varit av semistrukturell karaktär och har i genomsnitt på-

gått i 35 minuter, i intervallet 30 till 45 minuter. Löpande anteckningar har förts. 

Varje kommunintervju har sedan skrivits in i en svarsmall. Med utgångspunkt i 

svaren från de 47 kommunerna har nedslag gjorts i ett mindre antal kommuner 

i syfte att följa upp framgångsrika satsningar. Resultatet från dessa uppföljande 

intervjuer redovisas i kapitel 4.

36 Enligt nätverket SMÅKOM ingår idag drygt 100 kommuner i gruppen små kommuner med 11 000 invånare eller 
mindre i en frivilliga samverkan. Se www.smakom.se. 

37 De kommuner som valt att inte delta i intervjuundersökningen är Ljusdal, Ljusnarsberg och Sunne.
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Figur 3.1. De 50 landsbygdskommunerna, tilllgänglighet till tätort (20 000 inv) samt befolkningsstorlek 2005

Ranking Avstånd
Kommun i minuter Folkmängd

1 Kiruna 206 23 135

2 Storuman 167 6 507

3 Vilhelmina 158 7 327

4 Gällivare 146 19 077

5 Pajala 136 6 798

6 Sorsele 133 2 905

7 Arjeplog 133 3 159

8 Älvdalen 129 7 445

9 Dorotea 128 3 082

10  härjedalen 124 10 889

11 Malung 119 10 513

12 Jokkmokk 113 5 534

13 Övertorneå 102 5 229

14 Ljusdal 101 19 384

15 åsele 100 3 322

16 Lycksele 93 12 701

17 Torsby 92 12 960

18 Strömsund 86 12 931

19 Malå 83 3 421

20 haparanda 82 10 184

21 Ovanåker 81 11 873

22 Orsa 81 7 020

23 Sollefteå 80 20 976

24 Eda 79 8 601

25 Arvidsjaur 78 6 814

26 årjäng 78 9 800

27 Mora 75 20 212

28 Överkalix 73 3 872

29 Vansbro 71 7 061

30 Bollnäs 67 26 237

31 Ydre 66 3 866

32 hudiksvall 66 37 004

33 Strömstad 64 11 507

34 Bengtsfors 64 10 225

35 hagfors 63 13 337

36 Ljusnarsberg 61 5 317

37 Dals-Ed 60 4 891

38 Vetlanda 59 26 459

39 ånge 59 10 692

40 åmål 59 12 737

41 hultsfred 59 14 456

42 åre 58 9 966

43 Ragunda 56 5 796

44 Kramfors 55 20 107

45 Arvika 55 26 265

46 Gislaved 54 29 489

47 Tranås 54 17 765

48 Sunne 54 13 586

49 högsby 53 6 066

50 Eksjö 53 16 575

Glesbygdskommuner 87 605 075
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Kommunernas kulturella bas – bibliotek och kulturskolor

Kommunerna står för drygt 40 procent av samhällets totala insatser för kultur. 

Under 2007 avsattes sammanlagt 21,7 miljarder kronor från stat (46%), lands-

ting/regioner (13%) och kommuner (41%) till kultur.38 

När vi tillfrågat kommunernas kulturansvariga har de gett svaret att kommu-

nerna satsar alltifrån 0,3 till 5,4 % av sin kommunala budget på kulturverksam-

het. Majoriteten anger att man avsätter någonstans mellan 1,5 och 2 % av sin 

budget till kulturverksamhet. De relativt stora skillnaderna kan delvis avspegla 

olika beräkningsgrunder, exempelvis innebär olika kommunala organisations-

modeller att kostnader för kulturskolor kan ingå i antingen kulturbudgeten eller 

utbildningsbudgeten. De siffror som presenteras av Kulturrådet visar att kom-

munernas kulturutgifter utgör i genomsnitt 2,5 procent av de totala kostnader-

na.39

Kommunernas kulturella bas består dels av verksamheter i egen regi, främst 

biblioteks- och musikskoleverksamhet, dels av det ekonomiska och organisato-

riska stöd som kommunerna ger det lokala föreningslivet som i sin tur arrang-

erar kulturella aktiviteter. 

Biblioteken står för den största delen av kommunernas kulturutgifter, när-

mare bestämt 40 procent för 2007.40 Biblioteksverksamheten är sedan 1997 reg-

lerad i en särskild bibliotekslag, vilket särskiljer den från kommunernas övriga 

kulturella verksamhetsområden. 2007 fanns därför ett huvudbibliotek i landets 

samtliga 290 kommuner. Dessutom fanns totalt 1001 biblioteksfilialer, bokbus-

sar och övriga utlåningsställen. Sedan 1990-talet har antalet filialer minskat 

medan integreringen mellan skolbibliotek och filialer har ökat. Hälften av lan-

dets folkbiblioteksfilialer var 2007 integrerade med ett skolbibliotek och särskilt 

vanligt är detta i de mindre kommunerna.41

De allra flesta av de 47 kommuner som ingått i vår intervjuundersökning 

anger att biblioteken utgör basen i deras kulturverksamhet. De flesta kommu-

ner har både huvudbibliotek, filialer samt någon form av resande biblioteks-

verksamhet såsom bokbuss, bokbil eller postboksystem. I många fall är de kom-

munala biblioteken integrerade med ett skolbibliotek på grundskole- och/eller 

gymnasienivå. Filialerna hålls ibland öppna med hjälp av flexibla lösningar där 

andra yrkesgrupper kan tjänstgöra även i biblioteket, det kan vara en kokerska, 

städare, lärare eller distriktssköterska som bidrar till att biblioteksservicen kan 

upprätthållas. Biblioteken fungerar också som kulturhus i den meningen att de 

ofta används för publika kulturarrangemang. 

I kapitel 4 presenteras en nyskapande bibliotekslösning i Åre kommun där 

man ersatt sin biblioteksbuss med en, som man menar, mer glesbygdsanpassad 

verksamhet, den så kallade Bokraketen. I samma kapitel finns också en beskriv-

ning av hur Gislaveds kommun gjort en framgångsrik satsning på ett nytt bib-

liotek med anpassning till både miljö och medborgare.

I några av de större kommunerna har man egna kommunala kulturhus el-

38 Kulturens finansiering 2007, Kulturrådet 2008, s. 15.

39 Ibid, s. 5.

40 Ibid, s. 34.

41 Kulturrådet, Kulturen i siffror 2008:3. Folkbiblioteken 2007, s. 9 f
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ler konsthallar med plats för utställningar av olika slag. På några platser drivs 

också biografer i kommunal regi. Särskilda ungdomshus för bland annat mu-

sik förekommer också. För de mindre kommunerna är dock denna typ av verk-

samheter i egen regi relativt ovanliga. Majoriteten av samlingslokalerna i dessa 

landsbygds täta kommuner ägs och drivs i föreningsregi.

När det gäller kultur- och musikskolorna är dessa ett helt frivilligt kommu-

nalt åtagande och det utgår inga statbidrag till verksamheten. Trots detta är det 

endast ett fåtal kommuner som inte erbjuder denna service. 2007 bedrev 283 av 

sammanlagt 290 kommuner någon form av kulturskola eller musikskola. Kultur-

skolorna motsvarar i genomsnitt 20 procent av deras totala kostnader för kultur.42 

I kapitel 6 presenteras en statistisk analys av tillgängligheten till kulturskolor.43

Kultur- och musikskolorna tillhör inte alltid kommunernas kulturförvalt-

ning, utan kan lika gärna organiseras inom ramen för barn- och utbildningsför-

valtningen. I vår intervjuundersökning är det därför många av de kommunala 

företrädarna som inte självklart räknat in kulturskolan i sin beskrivning av sin 

kulturverksamhet. Av våra 47 kommuner är det endast en kommun som redovi-

sat att de inte bedriver någon form av kulturskola. 

Många musikskolor genomgår en omvandling mot ett bredare utbud där även 

bild, drama och dans kan ingå. I samband med en sådan omorganisering sker 

ofta ett namnbyte där man kallar sig kulturskola i stället för musikskola. Många 

kultur- och musikskolor kämpar idag med sin finansiering. I kapitel 4 finns ett 

exempel på hur den kommunala musikskolan i Storuman i Västerbotten, som 

1998 tvingades till nedläggning, har återuppstått under namnet Kulturakade-

min, nu med en ideell förening som huvudman.

I Bergs kommun i Jämtland har den kommunala kulturskolan, trots ett 

framgångsrikt arbete ute i byskolorna, vid flera tillfällen hotats av tuffa ned-

skärningar. En enkätundersökning som genomfördes av kommunen hösten/

vintern 2008 visar dock att kulturskolan har ett mycket brett stöd bland elever 

och föräldrar.44 Majoriteten av dem som svarat på enkäten menade att kultur-

skolan bidrar till utveckling i kommunen. Här följer exempel på några av de 

angivna svaren:

– Även vi i glesbygden får se och höra ensembler, musikframträdanden och ar-

beta med musik och konst.

– När Kulturskolan åker runt i kommunen och spelar på äldreboenden väcker 

man både glädje och lust.

– Det är aldrig fel att stödja musikintresserade barn och ungdomar. Alla är ju 

inte intresserade av sport.

– Kulturskolan bidrar med glädje och gemenskap för alla åldrar.

– En kommun måste absolut ha en bra kulturskola. Annars saknar man möj-

ligheter att locka till sig fler barnfamiljer. Alla kan och vill inte rida, spela 

fotboll eller ishockey.

– Kulturskolan drar och lockar människor till kommunen.

42 Kulturens finansiering 2007, Kulturrådet 2008, s. 34.

43 SMOK, Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, rapport 2007.

44 Enkäten delades ut till samtliga elever och målsmän (totalt 360 personer) och besvarades av en tredjedel av dessa. 
Enkätsvaren förvaras på Kulturskolan i Bergs kommun, se verksamhetsledare Gunhild Åkerblom.
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– Kulturskolan tillgodoser alla våra intressen och bidrar till att vi är en attrak-

tiv kommun att flytta till och att bo kvar i.

– Ett samhälle utan kultur dör. Kultur är dessutom är en viktig etableringsfak-

tor om vi vill att folk ska flytta hit.

– Musiken bidrar till personlig utveckling och i förlängningen till lyckligare 

människor.

– Musik och sång skapar glädje, utvecklar en fin ”anda” i kommunen som bi-

drar till gemenskap.

– Hur skulle vi ha råd att spela annars. Kulturskolan är en enorm möjlighet när 

vi bor på landet. Kultur måste ges inom skolan.

– Om eleverna utvecklas så utvecklas kommunen. 

– Kulturevenemang leder till ökad trivsel (t.ex konserter) och ”folkbildning” 

(t.ex bygdespel).

– Om Kulturskolan får lite mer resurser kanske den kan utvecklas till ett kul-

turkluster där andra aktörer som arbetar med kultur kunde vara med.

Det föreningsbaserade kulturlivet

Majoriteten av de 47 intervjuade kommunerna poängterar samverkan med det 

lokala föreningslivet som en mycket viktig faktor för kulturverksamheten. Sär-

skilt i de mindre kommunerna bedrivs stora delar av det kulturella utbudet i 

föreningsregi. Att det ideella arbetet är betydelsefullt speglas också i de exempel 

som beskrivs nedan i kapitel 4. Som exempel anges hur film- och teaterverksam-

het, musikarrangemang och festivaler initieras och drivs via det lokala fören-

ingslivet. Det kommunala stödet handlar om ekonomiska bidrag, men också om 

att synliggöra, samordna och mentalt stödja det ideella kulturarbetet.

De ekonomiska bidrag som kommunerna beviljar till det lokala föreningslivet 

har givetvis stor betydelse. De flesta kommuner har antagit särskilda bidragsreg-

ler där en grundförutsättning är att det är ideella föreningar som kan beviljas 

stöd. Stödet består som regel av både årliga verksamhetsbidrag och särskilda ar-

rangörsstöd, ibland utformade som förlustbidrag. Kommunerna stödjer i många 

fall också föreningslivet genom särskilda bidrag till samlingslokaler. 

I samband med frågan om kopplingar mellan kulturverksamhet och entre-

prenörskap har vi frågat kommunerna om de har möjlighet att stödja privata 

entreprenörer. Majoriteten av kommuner svarar att de bara kan stödja ideella 

föreningar och att detta styrs av egna bidragsreglementen samt av kommunal-

lagen. Det finns också möjligheter att stödja kulturverksamma på andra sätt än 

via regelrätta bidrag. Flera kommuner anger att man kan ge bidrag till mark-

nadsföring, hyresfria lokaler, stödköp av biljetter och tjänster etc. och att detta 

gäller även privata arrangörer. Några få kommuner anger att man har en relativt 

flexibel inställning till privata entreprenörer. Man bedömer från fall till fall och 

verksamhetens inriktning och målsättning får avgöra om kommunen kan ge ett 

stöd. Pajala kommun är exempel på hur en sådan flexibel bidragsmodell kan 

utformas (se bilaga 3). Ett annat sätt att samverka är att kommunen går in som 

medarrangör till en verksamhet. Då kan även en privat entreprenör få ett eko-

nomiskt stöd. 
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I samband med våra fallstudier där det gjorts fördjupande intervjuer har  

framkommit att de kommunala bidragsreglerna kan innebära vissa problem. Ut-

vecklingen mot ett ökat entreprenörskap inom kulturlivet innebär att det i många 

fall är enskilda kulturarbetare med egen firma som fungerar som arrangör för 

lokala arrangemang. Med de bidragsregler som idag finns i kommunerna kan 

det vara svårt att lämna arrangörsstöd till denna typ av kulturella entreprenö-

rer. Ibland finns det en naturlig koppling till en kulturförening, och då är det 

som regel inga problem, men i de fall där det mest naturliga är att en enskild 

individ står som arrangör kan det bli problem för den kommun som vill stödja 

verksamheten. Kommunallagen leder här till en balansgång som kan vara pro-

blematisk. Mer om detta i kapitel 4, under rubrikerna ”Opera Vildmark” samt 

”Catering och kultur”.

Vissa kommuner har utvecklat nya former för föreningsbidragen. Exempelvis 

har man i Bollnäs kommun, vilket beskrivs i kapitel 4, skapat ett system där 

föreningar kan skriva långsiktiga avtal med kommunen där de förbinder sig att 

tillhandahålla ett visst utbud mot att de i gengäld får en tryggare ekonomisk 

situation. Bollnäs kommun har också, i likhet med andra kommuner, skapat ett 

särskilt system för att kunna hantera stöd till ungdomsaktiviteter på ett snab-

bare och mindre byråkratiskt sätt.

Kopplingar mellan kultur och entreprenörskap

Kommunintervjuerna visar på tydliga kopplingar mellan kultur och entrepre-

nörskap. Detta är helt klart ett område där det idag sker en utveckling, särskilt 

påtagligt i de kommuner där man gör satsningar på turism och upplevelse-

näringar. Entreprenörskapet kommer antingen från det lokala föreningslivet el-

ler från enskilda kulturarbetare. Flera kommuner beskriver hur enskilda kultur-

arbetare i kommunen tagit initiativ till egna företag som på ett eller annat sätt 

erbjuder ett kulturutbud och ett besöksmål. Det kan handla om att konstnärer 

startar lokala gallerier och verkstäder, att musiker sätter upp föreställningar och 

att arrangerande producenter och föreningar skapar festivaler av olika slag. Inte 

sällan beskrivs dessa kulturföretagare som antingen hemvändare eller inflyt-

tare. 

Utgångspunkten handlar ofta om att den lokala kultur- och naturmiljön ska-

par unika förutsättningar för kulturella aktiviteter av olika slag. De enskilda en-

treprenörerna använder sig ofta av berättelser, miljöer och platser som kan skapa 

ett mervärde. I många fall handlar det om att musik, konst och teater arrangeras 

i en lokal miljö och i spännande möten med lokala förmågor. När professionella 

kulturarbetare, i form av hemvändare eller inflyttare, bygger upp en verksam-

het med en bas i lokalsamhället, tar de med sig viktiga kontakter och kan på så 

vis kombinera inspiration utifrån med den lokala traditionen. Ofta skapar detta 

spännande kulturmöten.

På flera håll finns en fruktbar samverkan mellan privata, ideella och offent-

liga aktörer. I många kommuner pågår särskilda utvecklingsprojekt, inte sällan 

med samverkan mellan kommunen, föreningslivet och enskilda företagare. I 

vissa fall skapas särskilda projekt där man söker EU-stöd via exempelvis Lands-

bygdsprogrammet. Stiftelsen Framtidens kultur anges också som en källa till 
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finansiering. Exempel på sådan entreprenöriell utveckling finns i Jokkmokk, 

Hultsfred, Åmål, Gislaved, Malung, Ovanåker, Ånge och Kramfors kommuner 

(se mer i kap. 4). Den ibland beskrivna motsättningen mellan kulturens själv-

ständiga ställning och en mer kommersiellt anpassad kultur är mindre tydlig i 

ett gles- och landsbygdssammanhang. Här ses ofta kultur som ett viktigt verk-

tyg för att hålla samman och bidra till utveckling och framtidstro.

Glesbygdsproblem och framgångsfaktorer

På frågan om vilka problem som kommunens kulturverksamhet står inför do-

minerar ett svar – ekonomin. De allra flesta av de 47 kommuner som ingår i in-

tervjuundersökningen anger att man ser den försvagade kommunala ekonomin 

som det allra största problemet. Ett sämre budgetläge innebär tuffa sparkrav för 

många kommuner. Om man dessutom inte har egen kulturnämnd, med aktiva 

och engagerade politiker, kan det vara svårt för en kommunal tjänsteman med 

ansvar för kulturfrågorna att hålla kulturens fana högt i besparingstider. Flera 

av de företrädare för kultursektorn som vi intervjuat ser ett särskilt konkur-

rensförhållande mellan kulturen och utbildningssektorn. Rent konkret kan de 

aktuella besparingarna innebära diskussioner om kulturskolans överlevnad, om 

neddragningar av öppettider på biblioteken och om att införa och höja avgifter 

för kulturell service. Det är med andra ord kommunens kulturella bas som kan 

komma att hotas och naggas i kanten. De ekonomiska problemen riskerar också 

att leda till en brist på visioner för framtiden. Flera av de intervjuade efterlyser 

en kulturpolitisk plan där kommunen deklarerar sina mål med kulturverksam-

heten.

Många av de undersökta kommunerna redovisar en negativ befolkningsut-

veckling, vilken i sig påverkar den kommunala ekonomin negativt. Dessutom 

innebär befolkningsminskningen ofta att befolkningen åldras och att andelen 

unga minskar. När det gäller kulturfrågorna har många angett den minskade 

och åldrade befolkningen som ett särskilt problem. Den leder exempelvis till 

generationsväxlingar inom det ideella föreningslivet. När gamla trotjänare och 

eldsjälar går i pension från sina föreningsuppdrag finns det risk att återväxten 

inte går att garantera. Det finns ingen naturlig övergång från äldre till yngre för-

eningsidealister, menar man. Befolkningsfrågan kan också leda till problem att 

rekrytera utbildad personal till bibliotek och andra kulturinstitutioner.

Problemen är visserligen många och framtiden kan i vissa fall te sig ganska 

dyster, men å andra sidan har intervjuerna också präglats av en konstruktiv och 

framåtsyftande syn på kulturfrågorna. Vid sidan av de angivna problemen har 

presenterats ett stort antal förslag på åtgärder som skulle kunna stimulera kul-

turverksamheten i gles- och landsbygder. 

Vissa åtgärder tar fasta på de ekonomiska problemen. Det behövs andra vägar 

till finansiering än via den kommunala budgeten. Här nämns möjligheterna att 

söka projektmedel via EU, Stiftelsen Framtidens kultur, bygdemedel etc. Denna 

typ av medel kan användas för att stimulera nytänkande och bidra till att sätta 

igång processer. Det behövs med andra ord en slags kulturens riskkapital.

Många menar att de ideella krafterna bör värnas och stärkas. Det förenings-

drivna kulturlivet anses av många utgöra en bas i de mindre kommunerna. 
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Bidragen till föreningslivet bör därför stärkas enligt många av de intervjuade. 

Det finns också anledning att stärka föreningslivet rent organisatoriskt, genom 

samordning och utbildning. Många av landsbygdens samlingslokaler är också 

föreningsdrivna och dessa lokaler utgör ofta en förutsättning för många av de 

kulturella arrangemangen.

Kommunerna skulle kunna agera mer som en slags kulturmäklare i syfte att 

synliggöra kulturarbetare och mäkla kontakter mellan dessa och brukare av oli-

ka slag. Det anses viktigt att kommunen stödjer de professionella kulturarbetare 

som finns i en kommun så att de vill och vågar stanna kvar och verka i den egna 

kommunen. Risken finns annars att de flyttar när de blivit ”för stora” för sin 

kommun. Tvärt om borde man stimulera fler kulturarbetare med rötter i kom-

munen att bli hemvändare.

Många anser att det behövs särskilda åtgärder för att knyta ihop kulturen och 

näringslivet. Ett sätt är att stödja de eldsjälar och entreprenörer och som vill 

starta egna företag. De kulturföretagare som redan finns bör uppmärksammas 

och stödjas. Turismen ses som ett tydligt exempel på en näring som har nytta av 

kultursatsningar.

Bättre infrastruktur, inte minst vad gäller transporter i glesbygd, framhålls 

av många som en viktig faktor. En utbyggd och mer flexibel kollektivtrafik kan 

ge fler möjligheter att ta del av glesbygdens kulturutbud. Trafiken skulle, i högre 

grad än idag, kunna gå i riktning från städer och tätorter till arrangemang på 

landsbygden och i mindre tätorter. Tillgängligheten handlar också om att lands-

bygdens kulturutbud ska kunna erbjudas de som bor i städer och tätorter.

Kulturfrågorna behöver en mental förstärkning, menar vissa. Om attityden 

bland kommunens politiker kan ändras från att se på kultur som ”det lilla ex-

tra” till en nyttig basverksamhet och en källa till utveckling vore mycket vun-

net. Samtidigt finns inställningen att det inte är särskilt konstruktivt att alltför 

mycket jämföra sig med de större städerna och deras kulturutbud. Man bör utgå 

från det man har och skapa något bra av detta.

Man efterlyser mer samverkan över gränserna lokalt och regionalt. Det be-

hövs nätverk mellan kulturansvariga i kommuner och landsting/regioner. Till 

exempel föreslås att kommuner kan dra mer nytta av de kulturpedagoger som 

ofta finns på regional nivå. Dessa borde kunna arbeta mer med uppsökande 

verksamhet. De kommuner som inte har någon egen kulturansvarig borde utse 

en sådan. 

När det gäller den nationella kulturpolitiken framkommer synpunkten att 

denna bör kunna garantera någon slags ”lägstanivå” av kulturutbud. De lös-

ningar som idag finns med resande och uppsökande verksamhet, exempelvis via 

Riksutställningar och Riksteatern, framhålls som viktiga i gles- och landsbyg-

der. Dessa verksamheter bör få bibehållet stöd.

Sist men inte minst anges att ny teknik är en viktig faktor för att göra kul-

tur tillgänglig i gles- och landsbygder. Satsningarna på så kallade Digitala Hus 

framhålls som exempel på en framgångsfaktor.
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Sammanfattning 

Kommunerna har idag en kulturell basverksamhet som består av bibliotek, kul-

turskola samt ett omfattande stöd till föreningslivets kultur. Trots att kultur-

skolor är helt frivilliga och enbart bekostas med hjälp av kommunala anslag och 

avgifter har alla de undersökta kommunerna utom en satsat på att upprätthålla 

denna verksamhet. I en av kommunerna har driften dock övergått till en ideell 

förening. Många kommuner utvidgar och breddar kulturskolans verksamheten 

medan andra kämpar med finansieringsproblem. 

Biblioteksverksamheten, som är lagstiftad från 1997, sker i både fast och am-

bulerande form. I en av de undersökta kommunerna har utarbetats en ny modell 

för uppsökande verksamhet. När det gäller stödet till föreningslivet är detta en 

verksamhet som alla kommuner framhållit som mycket central. Här finns be-

hov av förnyelse när det gäller bidragsregler och samverkansformer. En av kom-

munerna har ett framgångsrik modell med så kallade avtalsföreningar. I andra 

kommuner diskuteras möjligheterna att stödja även enskilda entreprenörer och 

kulturarbetare. I mångt och mycket handlar samarbetet med föreningslivet om 

att utnyttja lokala resurser och initiativ. Stora delar av det kulturutbud som er-

bjuds i gles- och landsbygdskommunerna arrangeras av en kulturförening av 

något slag. Här utgör också samlingslokalerna en viktig faktor.

Kommunintervjuerna visar på tydliga kopplingar mellan kultur och entre-

prenörskap. I många fall finns en koppling till turism och utveckling av besöks-

mål. Entreprenörskapet kommer antingen från det lokala föreningslivet eller 

från enskilda kulturarbetare. Det kan handla om lokala gallerier och verkstäder 

eller musikfestivaler och teaterprojekt. Inte sällan beskrivs dessa enskilda entre-

prenörer som antingen hemvändare eller inflyttare.

Sammanfattningsvis kan sägas att kulturfrågorna väger relativt tungt i de un-

dersökta kommunerna. Två av tre kommuner i vår intervjuundersökning anger 

att kulturen har en god ställning i den egna kommunen. Trots att i princip alla 

de intervjuade kommunerna framhåller att de ekonomiska problemen försvårar 

kulturverksamheten finns samtidigt en stor tro på kulturens kraft att förändra 

och medverka till utveckling. Flera av kommunerna anger kulturens koppling 

till turism och lokal identitet som skäl till den positiva hållningen. Ungefär lika 

många, två av tre kommuner, anger också att de antingen har eller är på väg att 

utarbeta särskilda policyprogram för kulturfrågorna (se kulturpolitiska mål för 

Gislaveds kommun i bilaga 4). 

Å andra sidan finner vi också ett antal kommuner, ungefär en tredjedel, som 

anger att kulturfrågorna där inte ses som särskilt betydelsefulla. I flera av dessa 

fall beskrivs en situation där kulturfrågorna inte sällan ställs mot utbildnings-

frågorna i budgetsammanhang. I samband med befolkningsminskningar och 

lågkonjunktur finns farhågor om att kulturen kommer att bli en förlorare. Här 

finns också en oro för att ekonomisk problem leder till att visioner och kultur-

politisk mål får stryka på foten. Därmed finns det också risk för en negativ spiral 

där bristande resurser leder till indragningar som leder till ett försvagat kultur-

utbud som i sin tur leder till en minskad efterfrågan. Kulturfrågorna delar på 

något vis in kommunerna i å ena sidan kreativa och framtidsinriktade och å 

andra sidan mer defensiva och passiva.
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4. hUR GÖRS KULTUR?  
En samling framgångsrika  
lokala exempel

I vår intervjuundersökning av de 47 landsbygdstäta kommunerna har vi mött 

många spännande exempel på kulturella satsningar. Det handlar både om kom-

munala lösningar på glesbygdens speciella problem och om kreativa initiativ 

från lokala aktörer. I många fall handlar det om ideella föreningar och privata 

entreprenörer som lyckas skapa kultur på egna villkor. 

Vi har tagit del av en mängd framgångsrika satsningar som vi tror kan inspi-

rera andra och som också visar på den kreativa kraften i kulturella projekt. Det 

finns många problem och svårigheter, men dessa satsningar visar att ingenting 

egentligen är omöjligt. Här följer ett kapitel med en samling exempel från 16 

kommuner runt om i landet. Kultur kan göra skillnad. Det råder ingen tvekan 

om detta.

Bokraketen – en glesbygdsanpassad bibliotekssatsning  
i Åre kommun

Berit Lindh, kulturchef, Åre kommun 

– Bokraketen är helt enkelt ett nytt sätt att möta behovet av biblioteksverksam-

het ute glesbygden. Det startade 2001 som en försöksverksamhet med bidrag från 

Kulturrådet. Bakgrunden var att Åre kommun tidigare samarbetade med Krok-

oms kommun om en bokbuss. Vi hade tillgång till bussen 16 gånger per år och 

Bibliotekarie Kerstin Örbo, 
Bokraketen i åre kommun.

Foto: Berit Lindh, åre kommun
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den stannade på åtta, nio hållplatser varje tur. Grejen var att det kostade 130  000 

per år och vi tyckte inte att vi fick ut så mycket effekt av verksamheten. Vi var 

tvungna att komplettera med både egen personal och egna böcker. Vi kände helt 

enkelt att vi ville skapa något som var mer anpassat till våra låntagare.

– Jag kan bli lite förvånad när jag hör hur små glesbygdskommuner idag 

satsar stora pengar på en dyrbar bokbuss. Vi vet ju att väldigt få människor är 

hemma fem över nio när bussen åker förbi. Med vårt upplägg har vi ju en helt 

annan flexibilitet, både för vår skull och för våra låntagares skull. När det till 

exempel är storm på fjället kan vi ju inte åka ut. Utbudet har också blivit bättre 

med hjälp av Bokraketen. Om jag får vara lite drastisk så är utbudet i en bokbuss 

ganska statiskt. Nu lånar vi ut böcker som låntagarna själva vill läsa i stället för 

att låna ut det som råkar finnas kvar i bussen. Vi kan också lätt komplettera med 

deras önskemål och det blir mycket mer användarvänligt. Just hos oss i glesbyg-

den tycker jag inte att en bokbuss fungerar särskilt bra.

Kerstin Örbo, bibliotekarie i Åre kommun och ansvarig för Bokraketen

– Det stora dilemmat med bokbussen var att hållplatser stod tomma. Det var 

på fel tider och fel platser utifrån hur folk bor och jobbar. Vi behövde skapa en 

bättre modell. Poängen var att vi kunde skräddarsy en servicemodell som pas-

sade våra förutsättningar. Först blev det vilda protester. ”– Ska ni ta bort bok-

bussen för oss nu också”, sa många. Rätt mycket kritik blev det, men vi försökte 

vara tydliga med att det var ett test och att alla skulle få vara delaktiga. Ganska 

snart blev det betydligt mer positiva tongångar och vi bestämde oss för att per-

manenta satsningen.

– Nu är det många som upplever att Bokraketen är den enda kommunala ser-

vice som man får. Överhuvudtaget blir vi lite grand av en kommunal represen-

tant, vi får diskutera många kommunala frågor när vi kommer ut. Det handlar 

väl om att vi har en kontinuitet, det är samma personal som åker ut, det blir en 

trygghet och det finns en delaktighet.

– Bokraketen består egentligen av tre delar. Grunden handlar om att vi har 

små utlåningsstationer ute i kommunen. Vi har samarbete med olika aktörer i 

kommunen. I Kallbygden exempelvis samarbetar vi med den gemensamma af-

fären och fiskecampen. Där har vi en liten hörna där vi kan deponera 300 böcker 

som regelbundet byts ut. I Ånn har vi ett samarbete med värdshuset där vi har 

en hylla med böcker. I Storlien jobbar vi tillsammans med Turistbyrån och det 

är ett klockrent samarbete.

– En andra del av verksamheten består i att vi packar böcker i ryggsäckar som 

vi åker ut med. Ryggsäcksservicen blir oerhört personlig. Vi vet i princip vad 

våra låntagare tycker om och vad de vill ha. Vi skräddarsyr lösningar och vi kan 

erbjuda sprillans nya böcker. Bor man sju mil från närmaste bibliotek så är det 

ju svårt att ta sig dit. Då kan ryggsäcken verkligen vara en bra sak. För de gamla 

som har svårt att ta sig till utlämningsstället, där lämnar vi ryggsäcken direkt på 

farstubron, och ibland blir man inbjuden på en kopp kaffe. 

– När vi åker ut med vår lilla minibuss gör vi flera saker samtidigt. Vi byter 

böcker på utlämningsställen och vi byter ut ryggsäckar. Vi erbjuder också sär-

skilda ryggsäckar till läsecirklar som drivs ute i kommunen. Det är våra storlä-

sare som ingår i cirklarna, cirka 15 personer per läsecirkel. Detta är något som vi 
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ska marknadsföra mer och som nog kommer att växa. Att jobba med Bokrake-

ten är nog det bästa jag gjort under mitt arbetsliv. Det är hejdlöst roligt och man 

får mycket tillbaka.

Inflyttade kulturarbetare skapar utveckling i Jokkmokks kommun

Anna-Karin Aira, kultursekreterare i Jokkmokks kommun

– Jag tror att vi har en miljö som lockar till sig kulturarbetare och som gör 

att de känner sig hemma här. Vi har en tradition av att vara en internationell 

mötesplats. Jokkmokks marknad har väl blivit en symbol för dessa möten. Den 

är ett fönster ut mot omvärlden. Vi har en tolerant stämning och en vänlig nyfi-

kenhet. Den starka samiska kulturen bidrar till öppenheten. Vi är ju redan två-

kulturella, så varför skulle inte ännu fler möten kunna ske.

– Just nu finns en trend att vi har väldigt många inflyttade kulturarbetare. 

Det är holländare, tyskar, italienare och engelsmän som är författare, fotografer 

och formgivare. Ofta bosätter de sig i något av alla de tomma och ensliga hus 

som finns ute i kommunen. De älskar verkligen vår natur, ljuset och snön. Vi 

har till exempel ett italienskt par som nyligen flyttat hit. De har köpt ett litet 

hus i skogen fem mil från Jokkmokk. Mannen är naturfotograf och kvinnan 

är grafisk formgivare. Tillsammans har de planer på ett kulturhus med galleri 

bland annat. På vintrarna planerar de att bo här i kommunen och sommartid 

flyttar de till Toscana. De har ett stort europeiskt nätverk som de kan utnyttja 

även här.

– Ett annat par kommer från England. De jobbar mycket via internet med för-

medling av tjänster i Sverige för den engelska marknaden i olika former. En tysk 

tjej som nyligen bosatt sig i samhället skriver resehandböcker om Sverige. Under 

vintermarknaden har hon kunnat ge föreläsningar på tyska om Jokkmokk.

– Vi har också en engelsk fotograf, Patricia Cowern, som är helt fantastisk. 

Hon är fotograf med nordliga ljusfenomen som specialitet och hon har bosatt 

sig i Porjus där hon driver ett galleri och vandrarhem. I mars månad startar hon 

en särskild Norrskensfestival. Patricia är en riktig eldsjäl. Destination Jokkmokk 

har tagit fasta på hennes idéer och kommer att pröva ett årslångt projekt på te-

mat ”Celebration of Arctic Light” med olika aktiviteter kring norrsken, mid-

nattssol och den blå timmen.45

– Det finns också en holländare som ursprungligen flyttade hit för att starta 

en camping, men som nu bytt fokus. Han är i full färd med att bygga upp ett 

mejeri med fjällkor och produktion av holländska opastöriserade dessertostar. 

Han är samtidigt jazzmusiker och kan därför extraknäcka vid länsmusiken.

– Vi har ganska många projekt som på olika sätt jobbar mot besöksnäring-

en här i kommunen. Från kultur- och fritidsnämndens sida har vi jobbat inom 

KUPP-projektet nu i flera år. Kupp står för Kultur- och upplevelseutveckling i 

Jokkmokk. Vi vill utveckla kulturen som näring och bli mer strategiska i vårt 

arbete. Det handlar mycket om att vi ska lära oss att uppskatta det vi har och 

45 Se www.arctic-color.com.
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lära oss kommunicera det till våra besökare. För vår del handlar det mycket om 

kulturarbetare och föreningar som på olika sätt verkar inom kulturområdet. 

Nästa år ska vi söka EU-stöd och förtydliga att kulturarbete också handlar om 

entreprenörskap.

– Vi ska göra en noggrann inventering av alla våra kulturföretagare i kom-

munen. 2008 gjorde vi en mindre sammanställning, helt enkelt genom att gå 

igenom telefonkatalogen, och då hittade vi 200 företag. Det finns säkert väldigt 

många fler och det gäller att arbeta fram en bra metod för att hitta alla verksam-

ma entreprenörer. Vi vet till exempel att vi har väldigt många konsthantverkare 

i kommunen, inte minst samiska hantverkare, men även många andra. Genom 

Samernas utbildningscentrum (tidigare Samernas folkhögskola) är det många 

som utbildar sig inom samisk slöjd, och det ger effekter. Just konsthantverket är 

ett område som vi säkert skulle kunna utveckla.

Foto: Patricia Cowern
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Norrskensupplevelse i Porjus
Lördag 7 mars

Arrangör:                                 Med stöd av:

Mer info -  Tel:  Patricia Cowern 0973-10306, www.porjus.se

LAPONIA PORTEN I PORJUS;
09.30 Kaffe
10.00 Albert Falck, Norrskensälskare, är samtals-
 ledare under dagen
 Juoigit – samisk jojkgrupp
10.15 Yoshi Maejima, Japan. Upp� nnare av ett 
 nytt bildsystem som � nns i Porjus 
 Stationshus men som styrs från Tokyo. 
 Varför älskar japaner norrsken?
 Översättning till svenska.
11.20 Film från Island ”Aurora Borealis” – en 
 kosmisk upplevelse”- Den bästa � lm som
  gjorts om norrsken.
12.30 Lunch. Smörgåstårta med dryck. 55 kr.
 Boka senast 1 mars tel 0973-10306

ARCTIC COLORS GALLERI – Stationshuset i Porjus
12.30-14.30 Utställningar med norrsken som tema;  
 Oliver Aevar Guobrandsson, Island. konstnär
 Marijke Sjollema, Holland, konstnär. 
 Maghsud, Iran, air brush konstnär, 
 Birgitta Sandin, Sverige, glaskonstnär. 
 Vivan Johansson, Sverige, smycken, konstnär
 Ketty Kanga, Sverige, hantverkare. 
 Severnoie Siganie, Ryskland, mineralkonstnär.
 Patricia Cowern, England, fotograf

LAPONIA PORTEN I PORJUS;
14.30 Maj-Doris Rimpi, Parinjarka. Samisk konstnär 
 som berättar om samisk folktro kring Norrsken
15.00   Jean Francois Clervoy. Frankrike. Astronaut 
 som berättar om livet och arbete i rymden
16.00 Kaffe
16.25 Ingrid Sandahl, forskare från Kiruna. Hon 
 berättar om vad är norrsken egentligen?
 Varför ser man det i norr? Hur skall man 
 bära sig åt för att se norrsken?
17.25 Jan Leemer, Holland, visar ett bildspel med 
 norrsken från Porjus
17.30 Albert Falck avslutar dagen.

ARCTIC COLORS GALLERI – Stationshuset Porjus
17.30-18.30 Utställning med med åtta konstnärer som 
 visar sina alster om norrsken

Fritt Inträde, välkommen!

Kom till Porjus och upplev en del eller hela 
programmet den 7:e mars.

Foto: Patricia Cowern

Bild: Olivar Aevar Guobrandsson
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Röda Kvarn – en kulturell mötesplats i Edsbyn

Carina Isaksson, kulturkonsulent i Edsbyn, Ovanåkers kommun

– För mig som tjänsteman på kulturen har biografen Röda Kvarn högsta pri-

oritet. Den bär på en historisk tradition och har också stor potential för framti-

den. Det som är så unikt med vår biograf är att vi besitter en så fin kompetens 

via vår biografägare. Röda Kvarn har öppet fem dagar i veckan, fredagar till ons-

dagar med måndagar stängt. På torsdagar visar Bio Kontrast film där. Just nu 

håller vi på med en 3-årig projektplan för att utveckla verksamheten, bland an-

nat med digital teknik. 

– Jag tror att vi kan vara på väg tillbaka till att ha bion som mötesplats. Man 

går inte bara dit för att se film, utan lika mycket för att träffa folk. När det gäller 

film som kulturform så tycker jag att den är bra för att den är så tillgänglig och 

bred. Man kan jobba pedagogiskt gentemot barn och ungdomar, man kan värna 

Röda Kvarn i Edsbyn.
Foto Anette helgesson
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ett genusperspektiv och mångfald. Skolbioveckan är en viktig sak som vi dragit 

igång. Här kan vi visa film med lite kvalitet som barn och ungdomar annars 

kanske inte kan få se. Ur ett medborgarperspektiv är filmen också en ganska 

billig kulturform jämfört med andra former, teater till exempel. Jag är inte så 

naiv att jag tror att enbart en bio lockar folk att flytta hit, men den kan definitivt 

bidra till att öka trivseln här.

Jerker Persson, biografägare i Edsbyn

– Det är ett arv jag har fått. Jag är tredje generationen som driver den här bio-

grafen. Röda Kvarn byggdes 1924, brann ned 1925 och byggdes upp igen 1926. 

Min farfar var bryggare som också hade med sig en projektor när han åkte runt 

och levererade pilsner och läsk. Han förstod att det här med rörlig bild var nåt 

att satsa på. Han byggde så småningom upp ett litet biografimperium i södra 

Norrland med Edsbyn som huvudort. Det enda som är kvar av detta nu är Röda 

Kvarn. Min far var ganska bestämd och menade att ingen av oss söner borde ta 

över. Men i samband med att han blev sjuk så tog jag ju över driften. Plikten kal-

lade. Under alla år i uppväxten hade jag ju hjälpt till, så kunskapen fanns ju där.

– Jag är född och uppvuxen i Edsbyn, ett samhälle med 5 000 invånare, och 

jag känner ju folk här. Med en biograf blir det ett anständigt liv härute. I Edsbyn 

har du bandyn som kanske är den största publika aktiviteten, men sen behövs 

det också kultur, och där kommer vi in med bion. 

– Det märks ju att man har behov av en sån här verksamhet. Jag fick en del 

ryggdunkar och hejarop när jag tog över. Det är en rolig verksamhet, så det gör 

jag gärna, men det är ju inget man kan leva på. Jag har ett ordinarie arbete och 

sen använder jag fritiden till att boka film och planera biografverksamheten. Jag 

har ungdomar som sköter biljettförsäljning och filmkörning. Det är inget jag tjä-

nar några stora pengar på, det är min idealistiska sida som får utlopp i stället.

– Jag försöker hitta långsiktiga och nya lösningar på hur vi ska få bion att 

överleva. En av sönerna läser mediateknik på KTH, han vill gärna utveckla den 

digitala tekniken och så sköter han om bions hemsida. Men att han skulle ta 

över känns lite ovisst, men man vet ju aldrig. Digitaliseringen är nog nyckeln 

för oss landsortsbiografer. Snart finns det inga analoga filmer i distribution och 

då står vi där med skägget i brevlådan. Det hänger ju på finansieringen och vi 

jobbar i ett projekt nu, kommunen och Röda Kvarn, där vi vill göra en satsning 

med hjälp av Leadermedel. Kommunens kulturansvariga fungerar lite som en 

katalysator här och det gör att man får en stimulans att utveckla verksamheten.

”Ingenting är omöjligt” – Årets bibliotek och projekt Teater-
resan i Gislaveds kommun

Magnus Jonsson, kulturchef i Gislaveds kommun

– Vi menar att ingenting är omöjligt. Det går att skapa nåt riktigt bra även 

i små och mellanstora kommuner. Tänk annorlunda och tänk nytt! Det för-

söker vi missionera utåt. Vi har lyckats bygga ett fantastiskt fint bibliotek som 

blev utsett till Årets bibliotek 2008. I motiveringen skrev man om oss: 
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”Biblioteket vill och lyckas även skapa en verksamhet som är modern och behovsan-

passad. Här erbjuds besökarna möjligheter att skapa, lära och mötas.” 

– Vi har jobbat efter Västra Götalands koncept ”Design och omtanke”. Det 

där kommer att bli dyrt, tänkte nog många. Så ska man inte tänka, tycker vi. I 

stället ska man utgå från vad man har för förutsättningar och hur man kan ska-

pa nåt bra med de resurser man har. Vi har jobbat med inredningsarkitekter, vi 

har jobbat i långa processer med miljötänk, vi har jobbat med lokala snickerier 

som tagit fram specialprodukter. Det gick en hel del snack bland byggjobbarna 

om ”lyxbiblioteket”. Men faktum är att det inte blev särskilt dyrt. 22 miljoner 

kostade bygget och 6 miljoner själva inredningen, och då är inventarierna i prin-

cip specialritade. 

– Teaterresan är nog ett av de strategiskt mest lyckade projekt vi haft i kom-

munen. Det var 2002 som vi drog igång projektet och premiären ägde rum den 

3 augusti 2002. Målsättningen var att aktivera människor ute i kommunen och 

att skapa mötesplatser och kontakter mellan professionella kulturutövare och 

amatörer. Hembygdsrörelsen tog fram en massa historier, Smålands Musik och 

Teater medverkade med konstnärlig och teknisk ledning. Vi satte upp en teater-

föreställning på sex olika spelplatser i kommunen. Publiken bussades runt un-

der den sammanlagt tio timmar långa föreställningen.

– Vad gav detta i förlängningen? Det bildades lokala teaterföreningar på alla 

dessa platser, fyra av de är fortfarande aktiva. Sommaren 2008 genomförde en 

av dessa föreningar ett stort teaterprojekt i form av teaterföreställningen ”Ja, vi 

elsker” i byn Öreryd. Det handlar om ett norskt flyktingläger som fanns på or-

ten under andra världskriget. Nu vill man gå vidare och utveckla spelet och dess 

kringaktiviteter till att bli kulturturism som skapar nya arbetstillfällen. Projek-

tet genomfördes i samarbete med ett stort antal föreningar från bygden och en-

gagerade mer än hälften av de 450 människor som bor i Öreryd och i kringlig-

gande byar.

– När vi startade Teaterresan vädrades det mycket misstro. Det är väl ingen 

som vill spela teater här, tyckte man. Det fanns många som var skeptiska. Men 

Biblioteket i Gislaved.
Foto: Rawaz Karim
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effekterna när man sen såg hur bra det gick var desto större. Det finns en viktig 

lärdom i detta att man visar att det är möjligt att genomföra ett stort och lyckat 

kulturarrangemang. Alla känner att de kan bidra. Sen kan man gå vidare. Det 

blir en slags katapulteffekt. Kan man genomföra en teater kan man göra annat 

också. Det visar också att man som kommun inte ska genomföra allt i egen regi. 

Däremot kan det vara väldigt viktigt att ta strategiska initiativ och sätta igång 

processer.

Opera Vildmark – en hemvändarsatsning i Kiruna kommun

Mia Uusitalo, controller på Fritids- och kulturförvaltningen i Kiruna kommun

– Carina Henriksson är en spännande hemvändare som bor i Vittangi se-

dan några år tillbaka. Hon är en framgångsrik operasångerska med hela världen 

som arbetsfält. Vi är tacksamma över att vi nu har henne här i kommunen och 

att hon vill driva sina opera- och kulturprojekt på hemmaplan. Carina är upp-

vuxen i Lainio och i hembyn har hon under påskhelgen i snart tio år arrangerat 

operaföreställningar som går under namnet Opera Vildmark. Hon firar påsken 

i hembyn och passar då på att bjuda in några av sina operavänner från hela lan-

det. Tillsammans sätter de upp en föreställning varje påsk. I Lainio bor det un-

gefär 50 personer, men under påskhelgen är det fullsatt i byn. Det kommer folk 

från alla håll för att se och höra opera.

– Nu när Carina har flyttat hem har hon satsat mycket på kulturarrangemang 

i hemkommunen och i Norrbotten. Hon har ständigt nya projekt på gång. Hen-

nes idé är att göra operan mer lättillgänglig för vanligt folk, det ska inte bara 

vara något för storstadsmänniskor. Jag har själv deltagit i ett av hennes projekt. 

Det var när operan Romeo och Julia sattes upp på Icehotel i Jukkasjärvi. Carina 

betyder mycket för kulturlivet här i kommunen och även för Norrbotten i stort. 

Man märker verkligen att hon har flyttat hem. Hon är till exempel en av eldsjä-

larna bakom den kulturfestival som arrangerats i Vittangi de senaste två åren.

– Vildmarksoperans vänner är föreningen som arrangerar Opera Vildmark 

och från kommunens sida har vi stöttat denna spännande verksamhet. Med 

åren har vi märkt att Carina är en driven kulturarbetare som försöker livnära 

sig på sina talanger. Hon har till exempel startat en artistförmedling. Det här 

har lett till att det är lite knepigt att stödja hennes spännande verksamheter med 

kommunala medel, samtidigt som vi verkligen vill bidra. Frågan är nu hur vi 

kan göra detta och samtidigt följa kommunallagen. Egentligen ska fritids- och 

Foto: Kjell Elenius, Linus höök.
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kulturnämnden bara stödja ideella föreningar. Blir det en ren näringslivssats-

ning så hamnar frågan på kommunstyrelsens bord. Det här har blivit en aktuell 

fråga hos oss just nu. Kultur och entreprenörskap ska ju kunna hänga ihop, men 

ibland leder regelverket till att det blir svårt.

Carina Henriksson, operasångerska och entreprenör, i Vittangi

– Det finns jättemycket man kan göra som hemvändare. Det är bara fantasin 

som sätter gränserna. Det är häftigt att kunna använda de resurser vi har här 

uppe. Jag söker ofta upp lite annorlunda och exotiska spelplatser, det ger nya 

möjligheter. Ishotellet har vi spelat i, på Ice Globe Theatre, på Vittangiälvens is, 

i en lappkåta och ute i naturen. Att göra en föreställning nere i gruvberget skulle 

också vara en fantastisk utmaning. Det är en dröm jag har. 

– Man behöver hela tiden hitta ny publik och det har vi verkligen lyckats med 

här. Hemma i Lainio har vi spelat opera under påskhelgen i tio år nu. Om det 

plötsligt inte skulle bli några föreställningar i år tror jag att det skulle bli ett 

ramaskri. Det har blivit en tradition med både långväga gäster och lokal publik. 

Före en föreställning kan folk kan ringa till mig och säga: ”Vi är ute med skotern 

och pimplar. Vi vet inte om vi hinner hem i tid.” Då svarar jag att de ska strunta 

i att åka hem och byta kläder utan komma som de är i skoteroveraller.

– Man kan skapa spännande sociala mötesplatser här. Jag har precis köpt en 

gammal Filadelfiakyrka där jag också tänker bedriva barn- och ungdomsverk-

samhet samt ge konserter och föreställningar. Det saknas ofta lokala träffpunk-

ter, det finns till exempel ingen lokal pub att hänga på i glesbygden eller en mu-

sikgård för ungdomarna att hänga på. Därför får vi skapa andra mötesplatser. 

– Parallellt med att arbeta som producent och driva företagen Opera Vild-

mark samt nystartade artistförmedlingen och produktionsbolaget Arctic Artists 

så frilansar jag fortfarande som sångerska och mina kontakter har jag ju nytta 

av även lokalt. Det är också kul att blanda amatörer och proffs, de kan utbyta er-

farenheter. Mina kollegor proffsmusikerna som kommer hit spelar ofta för lägre 

gager än de normalt brukar ta. De tycker att det är spännande att få komma hit 

upp. De får testa att åka skoter och det är exotiskt för dem. Lokalbefolkningen 

ställer gärna upp som statister, det har blivit väldigt populärt. Alla får ut något 

av samarbetet.

– Mitt råd till andra hemvändare är att hoppa och se var du landar. Det gäller 

att våga och att tro på det man vill. Lite orolig var jag ju när jag flyttade hem, 

men jag har blivit väldigt positivt bemött överallt. Jag har fått stipendium från 

LKAB och Kiruna kommun till exempel och väldigt fin uppbackning från me-

dia. Det är skönt med ett sånt stöd.

Konstrakan i Tranås –tre kilometer konst på ett publikt sätt

Claes Sjökvist, kultur- och ungdomssekreterare i Tranås kommun

– Konstrakan har kommit till för att öka intresset för konst och kultur, men 

även för att profilera Tranås som kulturstad och på sikt göra bygden mer att-

raktiv. Det är en tre kilometer lång utomhusutställning längs med Storgatan i 
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Tranås som vi arrangerar en lördag i slutet av augusti. Det handlar om att skapa 

ett intressant utbud lokalt och samtidigt erbjuda en möjlighet för konstnärer att 

nå en ny och större publik. Man kan jobba med konst på ett annat sätt. Vi flyttar 

ut gallerierna till publiken.

– Konstrakan är ett rätt unikt arrangemang där folk får chansen att upptäcka 

en konstart. Här kan konsten möta allmänheten på ett nytt sätt. Folk är nyfikna 

och man köper också en hel del konst under den här dagen. Förra året hade vi 

tema skulptur. I år ska vi ha temat ”Tranås utveckling speglat genom konst och 

kultur”, ett tema som speglas i en utställning i stadshuset.

– De flesta konstnärerna kommer från regionen, men det är förstås inget krav, 

vi har också en och annan långväga gäst. Alla som vill vara med är välkomna. 

2008 hade vi sammanlagt 102 utställare. Varje konstnär har en värd i form av en 

butiksägare. De brukar serva med kaffe, toaletter och regnskydd om det behövs. 

Vi samarbetar med Svensk Handel som många av affärsidkarna är medlem av.

– Jag tror det är viktigt att man hittar sin egen stjärna, sin egen attraktivitet, 

någonting som ingen annan har. Vi har satsat på just detta. Det blir en del av 

kommunens identitet, någonting som det förhoppningsvis pratas mycket om. 

Kulturakademin – kulturskola och gemenskapsföretag i Storuman

Duncan Kemp, projektledare och ordförande för Kulturakademin i Storuman

– Kulturakademin startade 1999 efter att den kommunala musikskolan hade 

lagts ned. Vi var några som ville driva verksamheten vidare men i annan regi. Ef-

ter att ha tittat på lite olika modeller stannade vi för det som i Skottland går un-

der namnet Community Business. På svenska kallar vi det Gemenskapsföretag. 

Det handlar om att verksamheten ska ha ett allmännyttigt syfte och att eventuell 

vinst inte ska gå tillbaka till medlemmarna utan plöjas ned i själva verksamheten. 

Håkan Björk, som har etablerat ett flertal gemenskapsföretag, var en viktig inspi-

ratör. Här i Storuman bildade vi den ideella föreningen Kulturakademin. Det är 

framför allt eleverna som är medlemmar, men också en del föräldrar. 

Konstrakan i Tranås.
Foto: Tranås kommun
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– Vi driver musikskola och studiecirklar och anordnar kurser och konserter 

och vi har en lite annan filosofi än den kommunala musikskolan. För oss är det 

inte så intressant att ungdomar går in i ett rum 20 minuter per vecka tillsam-

mans med en lärare. Det blir ingen särskilt glad av. Vi vill driva en mer öppen 

och synlig verksamhet och vi har också mycket ensemblespel och körer i vår 

verksamhet. Våra ungdomar spelar ofta ute i samhället – på sjukhem och äldre-

boenden, på skolor och på gator och torg. Vi arrangerar också många konserter 

och festivaler, ofta i samarbete med ABF. Genom att vi jobbar utåtriktat kan 

vi också dra in en hel del pengar till verksamheten. Våra avgifter ligger i linje 

med andra kommuner, i år kostar det 495 kr/termin att delta. För en betydligt 

mindre peng än tidigare kan kommunen idag få en större musikverksamhet än 

Kultur akademin i Storuman 
arrangerar gospelgala.

Foto: Duncan Kemp
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förr. Vi får idag drygt 500 000 kronor i kommunalt bidrag för 220 elever. När 

den kommunala musikskolan lades ned 1999 kostade den en miljon och hade då 

betydligt färre elever.

– För några år sedan var vi med och drev några stora EU-projekt, det höjde 

vår status regionalt. Vi har också kunnat påverka musiklivet genom detta. Jag 

tror att vi har lyckats lyfta fram att kultur kan betyda mycket för den personliga 

utvecklingen. Det kanske är särskilt viktigt för oss i fjällmiljön där jakt, fiske 

och utförsåkning annars är det som dominerar. Inte minst genom våra studie-

cirklar når vi väldigt många ungdomar, även de som aldrig skulle ha anmält sig 

till musikskolan. Nu har vi också startat en egen digitalmusiklinje på det lokala 

gymnasiet och folkhögskolan. Kulturakademin skapar ringar på vattnet.

Foto: Duncan Kemp
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Tingshuset Musik AB – kultur och entreprenörskap i Kramfors 
kommun

Fredrik Högberg, kompositör och entreprenör, Tingshuset Musik AB  

i Nyland, i Kramfors kommun

– Det började som ringar på vattnet. Jag fick ett uppdrag att jobba med Norr-

dans i Härnösand. I samband med det mötte jag en musikerkollega, körpeda-

gogen och kyrkomusikern Helén Lundquist-Dahlén, och min blivande hustru 

Annika Högberg, danspedagog och producent. Vi tre bestämde oss för att släppa 

taget om det som vi då tyckte var ett relativt opålitligt och instabilt offentligt 

kulturliv för att i stället jobba i egen regi. Vi startade ett gemensamt bolag för 

våra aktiviteter och började samtidigt leta efter lämpliga lokaler. När vi hittade 

det fantastiska Tingshuset här i Nyland slog vi till direkt. Det här var 1998, 1999 

och då var det relativt nytt att tänka i banor av eget företagande inom kultur-

livet.

– Som tonsättare har jag ju egentligen inga lokala kunder. Jag jobbar ofta på 

beställning från andra länder och från svenska institutioner som Rikskonserter, 

Konstnärsnämnden och Kulturrådet. I en så här liten norrlandskommun som 

Kramfors har man inte så stora kunskaper om den internationella kulturbran-

schen, men det är ju egentligen inte så konstigt. Trots detta har vi haft stor nyt-

ta av vår kommun. Det är en liten kommun som vill väldigt mycket men som 

inte har så stora resurser. Man kan få stöd på många olika sätt och det kan bli 

både kreativa och smidiga lösningar. Det är lätt att ha en personlig kontakt med 

handläggare och politiker, ingen krånglig byråkrati att ta sig förbi.

– Egentligen skulle jag kunna ha min arbetsplats var som helst, men Tings-

huset i Nyland har visat sig bli en framgångsfaktor för oss. Här är vi inte en i 

mängden. Vi syns väldigt bra i media, inte minst på grund av vår placering här 

i Nyland. Egentligen befinner vi oss inte särskilt perifert. Med en flygplats fem 

Foto: Tingshuset Musik AB
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minuter från bostaden och med en järnvägsstation några mil bort har vi tillgång 

till bra kommunikationer. Det är snarare så att folk utifrån ser oss som ett spän-

nande alternativ. Våra musikerkollegor tycker att det är exklusivt att få komma 

hit och arbeta. Som exempel har vi i flera år haft besök från en pedagog från 

New York som bara ger tre workshops per år i Europa och det blev i Berlin, Kö-

penhamn och Nyland. Hon tyckte det var fantastiskt att få komma hit och hon 

valde oss framför många andra platser.

– Tyvärr är man inte alltid så bra på att lyfta fram det som är lockande lokalt. 

Man blir nog lite hemmablind när man bott länge på en ort. Här tycker man till 

exempel inte att älven är så särskilt speciell. Den symboliserar mest något som 

blivit kvar efter den nedlagda timmerflottningen. Det kan vara lite enklare för 

oss som kommer utifrån, vi har ibland lättare att se kvalitéerna.

– Under våra år här i Nyland har vi varit ganska aktiva och skapat en hel del 

lokala arrangemang, sammanlagt har det nog blivit minst 200 konserter. Vi har 

till exempel haft en årlig tredagars midsommarfestival. Då har vi haft huset och 

älven i fokus i vår marknadsföring. Närheten till Höga kusten har också varit 

viktig. Med alla våra kontakter har vi kunnat ta hit fina artister som gärna kom-

mit hit och spelat för små summor. 

Delägarna i Tingshuset  
Musik AB: från vänster  
håkan Dahlén, helén Lund-
quist-Dahlén, Annika hög-
berg och Fredrik högberg.
Foto: Tingshuset Musik AB



40

Catering och kultur – en blandning av ideellt arbete och  
företagande i Bräcke kommun

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

kommun

– Om man vill att det ska hända nåt i glesbygden får man göra det själv. Bör-

jar man engagera sig blir man genast indragen i det mesta. Jag är ordförande i 

byalaget sedan några år tillbaka. Vi har en fin gammal loge i Revsund där vi har 

en mängd kulturarrangemang. Logen har vi gemensamt renoverat till en fung-

erande restaurang och samlingslokal. Det handlar om ungefär åtta evenemang 

per år, ofta är det en kombination av mat och musik. För ett tag sedan hade vi en 

karibisk afton med levande musik och karibisk mat. Vi har också haft spansk af-

ton, klezmermusik, fadokväll och Jämtlandskväll med folkmusik. På somrarna 

har vi alltid en populär countrykväll med dansmusik och mat. Det brukar vara 

första helgen efter midsommar. Då är det vissa som kommer med båt och ank-

rar vid vår fina brygga. Det har visat sig att när vi kombinerar mat och musik 

blir det ett större publikintresse, då är det nästan alltid fullsatt. 

Revsundslogen.
Foto: Kerstin hylén
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– När man jobbar lokalt som vi gör får man utnyttja alla sina resurser och 

intressen. Min man driver en egen musikstudio och det leder automatiskt till 

mycket kontakter med musiker och folk i musikbranschen. Det har vi nytta av 

när vi har våra musikkvällar. Jag är också medlem i sånggruppen ”Bara vi” som 

brukar sätta upp en lokal variant av Wallmans salong.

– Att arbeta med kultur på landsbygden handlar ofta om ideellt arbete. Jag 

jobbar både ideellt för byalaget och som egen entreprenör. När det handlar om 

kulturarrangemangen blir det i princip alltid ideellt. När jag gör cateringjobb 

kan jag hyra lokalerna av byalaget. Det är också jag och mitt företag som har 

serveringstillståndet. Vintertid kan vi ta in 60 personer i lokalen, så det kan vara 

lite svårt att få ekonomin att gå ihop. Men vi kan söka arrangörsstöd via Läns-

kulturen i Östersund och vi utnyttjar ofta Estrad Norr för att boka musik. Som-

martid kan vi även använda övervåningen och då rymmer vi 120 personer. Just 

nu jobbar vi med en ansökan till vårt Lederområde. Vi söker medel för att bygga 

ut lokalerna för att kunna kan ta emot fler gäster vintertid.

– Det vi skulle behöva härute är bättre kollektivtrafik. Det är ett stort hinder 

som det är nu. Hur ska folk kunna ta sig hit och utnyttja våra arrangemang? 

När vi flyttade hit för 20 år sedan fungerade det bättre, till exempel fanns det 

en kompletteringstaxi som var mer anpassad till våra behov. Det vore ju kul om 

folk kunde ta sig hit från Östersund med omnejd, och det skulle de göra om det 

bara fungerade med kommunikationerna.

– Det som är bra är att många nyinflyttade är positiva till samarbete och gär-

na vill bidra till att skapa ett bra kulturliv. Till exempel finns det flera holländare 

här i kommunen som driver turistföretag. Några av de har jag redan börjat sam-

arbeta med. Man får bygga på de positiva krafter som trots allt finns.

Foto: Kerstin hylén
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Margita Gustafsson, ideell kulturarbetare och egen företagare i Rissna, 

Bräcke kommun

– Det började med att jag använde köket i bygdegården för mina catering-

uppdrag. Det var fester och middagar för både privata och företag. Sen blev jag 

engagerad i hembygdsföreningen med deras arrangemang, och plötsligt var jag 

ordförande i föreningen.

– Vi finns i byn Rissna, sex mil sydöst om Östersund, där det bor 70 personer. 

Med grannbyarna inräknade blir det ungefär 300 invånare i en omkrets på 3 mil. 

Ortens knutpunkt är Zenit, en bygdegård som från 1979 drivs av hembygdsför-

eningen. Lokalerna används både för offentliga och privata sammanhang. Det 

finns möjligheter att hyra paketlösningar med både mat och boende. Här har 

vi också en filial till kommunbiblioteket som hålls öppen en kväll i veckan med 

hjälp av ideella krafter. 

– Vi arrangerar minst 20 evenemang i bygdegården varje år. Det är en lokalre-

vy, teaterföreställningar, musikkaféer, pubkvällar, soppluncher och utställning-

ar. På sommaren har vi Rissnadagarna med marknad, loppis, stafett, årets tårta 

och årets fototävling. På senaste pubkvällen hade vi 70 personer och när det var 

Rockkväll med levande musik var det fullsatt med 250 personer. Då kommer det 

publik även från samhällen runtomkring, man åker 2-3 mil för att komma till 

oss. Det är alla åldrar. Dessutom arrangerar vi ca 10 evenemang på fäboden Lill-

sandsvallen under sommaren. Det är midsommarfirande, kolbulle kvällar och 

sommarfesten i samband med Rissnadagarna. Mysigast är nog Tomte jul med 

gammeltomten i kolarkojan.

– Egentligen finns det bara möjligheter. Problemen brukar vi försöka lösa. 

En svårighet kan vara att det är för få som engagerar sig, men nu har vi precis 

haft en generationsväxling i hembygdsföreningen så nu är det betydligt lättare. 

En tung kostnad för oss små arrangörer är alkoholtillstånden. Det kostar oss 

Fettisdagsfirande med allsång 
på bygdegården Zenit i Rissna.

Foto: Rissnaortens  
hembygdsförening
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4 000 kronor per kväll att ha tillstånd. Förr löste ju folk det där på egen hand. 

Då satt man i bilarna ute på parkeringen med sitt medhavda. Nu krävs det ett 

annat utbud. Ett annat problem är att kunna marknadsföra evenemangen. Det 

är för dyrt att annonsera så vi försöker hitta andra och billigare vägar. Lokal-

tidningarnas gratis evenemangstips är bra och så gör vi egna utskick i bygden, 

Norlbygdabladet. En bra sak är att vi numera kan söka bidrag direkt från Bräcke 

kommun för våra kulturarrangemang. Förut var det inte möjligt, men nu har 

man ändrat reglerna. För att vi i framtiden ska kunna ha en lika stor verksamhet 

har vi under 2007/2008 genomfört en omfattande ombyggnad av värmesystemet 

på Zenit. Att minska driftkostnaderna har varit en nödvändighet för att behålla 

bygdegården som bygdens samlingslokal och knutpunkt i framtiden.

– Att jobba med catering och kultur är mitt bidrag till utveckling i bygden. Vi 

ska ha roligt där vi lever och bor. Det är livskvalitet för mig.

Not Quite – ett kulturcentrum med konst och hantverk i Åmåls 
kommun

Malin Palm, konstnär och projektledare/ekonomiansvarig på Not Quite, 

Åmåls kommun

– Det började 2002 med ett tiotal elever från Stenebyskolan som kände att 

de ville stanna kvar på landsbygden efter studierna. De ville starta en kollektiv-

verkstad och letade efter lämpliga lokaler. Till slut hittade man Fengersfors Bruk 

som är ett gammalt pappersbruk där fastighetsägaren var positiv. ”Not Quite” 

bildades och namnet kom sig av att man inte riktigt ville vara en vanlig kollek-

tivverkstad. Man ville vara något annat, lite mer än en verkstad. Det blev en in-

flyttning runt Fengersfors efter att man startat verksamheten, nu är det faktiskt 

svårt att hitta bostad här. Idag är vi ett 40-tal medlemmar i Not Quite. Det är 

konstnärer, formgivare, keramiker, smeder, snickare och fotografer.

Foto: Malin Robertsson harén
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– I början var vi väldigt noga med att engagera oss lokalt i bygden. Vi deltog i 

byalaget och i andra sammanhang. Nu behöver vi inte det på samma sätt. Vi har 

blivit etablerade. Åmåls kommun har tagit med oss som en av flera visioner för 

utveckling. Vi får också ekonomiskt stöd i form av ett hyresbidrag på 30 000 och 

det är vi väldigt glada för. Framför allt är vi glada för det moraliska stöd som vi 

får. Kommunen visar gärna upp oss som ett bra exempel på lokal utveckling.

– Vi försöker skapa det som vi själva vill ha, både som konstnärer och kul-

turkonsumenter. Det har blivit väldigt lyckat. Fengersfors har blivit ett kultur-

centrum med verkstäder, ateljéer, fotolabb, galleri, konsthall, skulpturpark, kafé 

och butik. Vi bjuder också in konstnärer från andra delar av landet och det blir 

spännande möten. Under vår säsong från maj till september tar vi emot ungefär 

8 000 besökare. Varje år ökar antalet besökare.

– Vi är starka som grupp och har en öppen organisation. Vi fungerar både 

som en ekonomisk förening och en ideell förening. Via den ideella föreningen 

har vi till exempel möjlighet att ta emot lönebidragsanställda där kommunen 

går in med 20 procent som ett föreningsstöd. En av grundtankarna är att öka 

försörjningsmöjligheterna för våra medlemmar. Vi har skapat en hel del arbets-

tillfällen, både i vår ordinarie verksamhet och i våra projekt. En viktig del är 

också att vi samverkar med andra. Vi har till exempel en kör här, Not Quiet 

Vokalensemble, som sätter upp en opera varje år.

– Fortfarande drivs mycket av vår verksamhet med ideella krafter, men vi blir 

mer och mer affärsdrivande. I uppbyggnadsskedet hade vi projektstöd från Stif-

telsen Framtidens Kultur. Vi har också ett kulturpolitiskt motiverat uppdrag samt 

projektmedel från Västra Götalandsregionen. Vårt uppdrag har då varit att utveck-

las som besöksmål och att bli en arena för konstnärer som vill vidareutvecklas.

– Visionen för framtiden handlar om att bli en bra mötesplats för konstnärer 

samt att föra ut våra egna medlemmar i världen. Det kan finnas en viss motsätt-

ning med arbetet med att utvecklas som besöksmål. Men risken att vi skulle bli 

för stora är inte så stora. Vi befinner ju oss trots allt i glesbygden i det inre av 

Dalsland.

Kaféverksamhet i Fengersfors.
Foto: Malin Robertsson harén
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Gränslös kulturförening i Åmål

Stefan Jacobsson, kulturansvarig på Åmåls kommun

– I början av 1990-talet fanns det möjlighet att söka statliga medel för att ar-

beta lokalt i syfte att motverka främlingsfientlighet. En lokal aktör i kommunen 

tyckte då att ”Vi gör en gårdsfest i stället för nåt flummigt projekt”. Det blev 

jätte bra. Året därpå bildades Gränslös kulturförening med syftet att arrangera 

en festival med kultur, mat och musik. 

– Med åren har festivalen utvecklats och vuxit. Den har blivit en viktig scen 

även för lokala utövare, till exempel från den kommunala musikskolan, privata 

dansskolor och lokala artister. 2008 hölls festivalen under två dagar med sam-

manlagt 5 000 besökare. Det är framför allt en lokal festival och det är enkelt 

och opretentiöst. Nu är tanken att föreningen inte bara ska arrangera festivalen 

utan även jobba på helårsbasis. Kommunen har stöttat verksamheten med lo-

kaler och via föreningsbidrag. Vi ska också försöka få fler ungdomar att enga-

gera sig i föreningen. Våra ungdomar försvinner som regel från orten, det är ett 

problem. Inte minst därför vill vi få en tydligare ungdomsprägel på festivalen 

framöver.

Det overkliga kan bli verkligt – Rock City i Hultsfred

Putte Svenson, VD för Rock City i Hultsfred

– 1981 var jag 16 år och skulle börja gymnasiet. Vi var rätt så trötta på hur 

det var att bo i Hultsfred. Det fanns ju i stort sett bara idrott för ungdomar. 

Om man gillade kultur fanns det ingenting. Vi fick ta saken i egna händer och 

bildade då föreningen Rockparty som började boka band och ordna konserter. 

Till slut blev det en egen musikfestival. Vår målsättning var ju egentligen inte att 

skapa en festival utan mer att jobba med ungdomar som ville förändra samhäl-

let. När man såg publikens gensvar och glädje på konserterna kunde man ju få 

tårar i ögonen. Att vi hade skapat detta!

– Eftersom det gick väldigt bra kunde vi också förvalta varumärket Hults-

fredsfestivalen till något annat. Vi började bygga en egen anläggning och till slut 

startade vi även egna bolag ägda av Rockparty. 1997 startades Pusselprojektet 

där vi var 19 företag tillsammans som ville knyta ihop alla erfarenheter och 

kunskaper som vi fått från festivalen. Det blev till mötesplatsen Rock City, en 

byggnad och ett utvecklingsbolag som ägs till 49 % av kommunen och till 51 % 

av föreningen Rockparty. Vi har attraherat andra människor som haft idéer. Det 

har blivit en gigantisk mötesplats där allt kan hända. Sammanlagt tror jag att 

det är 60 olika verksamheter, alltifrån små enmansföretag och ideella föreningar 

till högskoleutbildningar och större företag.

– I början var det väldigt mycket motstånd från kommunen, i 15 år faktiskt. 

Egentligen vände det inte förrän vi fick hit den första utbildningen. Det var som 

om vår status ökade då. Det är det som varit vårt problem, att när ungdomar vill 

satsa på sin egen kultur, då är det svårt att få gehör för det från vuxenvärlden.

– Det kan vara svårt att mäta hur mycket våra satsningar ger. Men idag har 

Hultsfred till exempel över 300 högskolestudenter som flyttar hit på grund av 
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Gränslös kulturfestival i åmål.
Foto: Tony Berg

Gränslös kulturfestival i åmål.
Foto: Tony Berg
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hultsfredsfestivalen.
Foto: Patrik Johäll

våra utbildningar. Vi vet också att ungefär 100 personer jobbar på helårsbasis 

inom Rock City. Det är ganska bra för att vara ett samhälle på 5 000 invånare. 

Om man ska ge några råd så är det absolut viktigaste att ge ungdomar eget an-

svar och inte ha för mycket hämmande regelverk. Då kan vad som helst hända. 

Det overkliga kan bli verkligt.
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Haverö strömmar – konst och kulturmiljö i Ånge kommun

Åsa Hellhoff, glaskonstnär och entreprenör i Haverö i Ånge kommun

– Det började med att jag gick en konstnärlig utbildning på Ålsta folkhög-

skola och sen blev jag kvar i kommunen. Jag bosatte mig i Haverö, köpte hus där 

och bildade familj. Jag jobbade som keramiker och hade min verkstad hemma 

där jag också hade kursverksamhet. Det blev naturligt att engagera sig i bygden 

på olika sätt, man blev lite av en patriot. Det är ju synd att allting ska försvinna 

från glesbygden. Jag började arrangera en kvarndag med marknad vid Haverö 

strömmar med konst , hantverk och lokalt producerade produkter. Det ledde till 

att jag blev tillfrågad om att driva kafé i den gamla mjölnarbostaden vid Haverö 

strömmar. Sen har det bara rullat på. På somrarna har jag försäljning, utställ-

ning, kafé och diverse arrangemang där.

– Verksamheten vid Haverö strömmar kan säkert växa och bli större. Det 

Konstläger för ungdomar 
sommaren 2005.
Foto: åsa hellhoff

Foto: åsa hellhoff
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finns fina förutsättningar. Det är en fantastiskt vacker plats med både natur- 

och kulturmiljö som lockar till besök. Själva kvarnen och mjölnarbostaden har 

också en intressant kulturhistoria. Om man sen kopplar på konst och musik, 

som vi försöker göra, så kan det bli nåt väldigt spännande. Det är många som 

uppskattar verksamheten, både bland bofasta, sommargäster och turister. Nu 

har jag också gått med som medlem i Destination Ljungandalen där vi försöker 

utveckla företagande lokalt.

– Förra sommaren drev jag och min kollega Marie Zidén ett konstläger för 

ungdomar ute i Haverö. Det var 16 ungdomar mellan 13 och 20 år. Vi jobbade 

med att bygga upp en skulpturpark här ute och vi jobbade mest i betong. Det var 

väldigt populärt och vi kommer att fortsätta i sommar. Det var ett samarbete 

mellan konstkonsulenten på landstinget, ABF och Ånge kommun. Jag samarbe-

tar också med Ånge musikskola, då jag har konstkurser med barn och ungdo-

mar på Kulturmejeriet i Ånge där jag har min verkstad.

– Tidigare har väl många ungdomar trott att konst är nåt märkligt och kon-

stigt som inte engagerar. Men om man kan visa på samtidskonsten och att man 

kan jobba på en mängd olika sätt, då väcks ett väldigt intresse. Vi har till exem-

pel arbetat med isskulptur och det har varit väldigt populärt.

– I en stor kommun blir man lätt en i mängden, men här syns man mer som 

kulturarbetare. Det är lättare att ha kontakt med andra, lättare att bilda nätverk. 

Nackdelen kan vara att det inte finns så stort kundunderlag.

Dansbandsveckan sätter Malung på kartan

Lars Bälter, VD i det kommunala turistbolaget i Malung-Sälens kommun

– Det var 1986 det började. Malungs IF som arrangerade söndagsdanser 

märkte att publiken började svika. I stället för att ge upp var det en ideell eld-

själ i föreningen som bestämde sig för att de skulle göra en rejäl satsning. Som 

moteld började man arrangera flera danser samma vecka. Ur krisen föddes sats-

ningen. Då som nu är det vecka 29 i juli som gäller.

Dansbandsveckan i Malung.
Foto: Janåke Isaksson
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– Idag är Svenska Dansbandsveckan en mycket uppmärksammad satsning 

som varje år lockar närmare 40 000 besökare till samhället och som omsätter 

30 miljoner kronor. Fortfarande är det lokala föreningslivet i form av idrotts-

föreningen och Folkets Park arrangörer. Många föreningsmedlemmar arbetar 

ideellt under veckan och sen får den egna föreningen ersättning för allt arbete. 

På konsultbasis hyr kommunens turistbolag ut tjänster till arrangörerna. Via tu-

ristbyrån sköts all marknadsförening och mediebevakning. Det har lett till att 

arrangemanget också kunnat bli professionellt.

– Programmet är omfattande. Sommaren 2009 kommer det att finnas dans 

från fem dansbanor med sammanlagt 61 olika dansband. Ett discotält finns för 

den yngre publiken. Man erbjuder också överlevnadskurser i dans för att fler ska 

kunna delta och för att danskulturen ska utvecklas.

– För Malungsborna betyder detta jättemycket. Det har satt Malung på kartan 

och det leder till identitet och stolthet. Hos oss räknar vi året i tiden före och ef-

ter Dansbandsveckan. En unik sak är att det blivit tradition att man hyr ut sina 

egna hem för att alla besökarna ska kunna få ett boende. Folk ser det som en 

extra möjlighet till inkomst och så vill man gärna bidra. Vi hade aldrig kunnat 

växa och bli så här stora om inte människor hade ställt upp med uthyrning. Det 

är väl så att hela samhället ställer upp under Dansbandsveckan. På våra äldrebo-

enden ändrar man till exempel sina mattider för att de äldre ska kunna delta. De 

tidigarelägger sina luncher. Alla vill vara med.

– Det är många besökare som kommit till Malung tack vare dansen och som 

sen blivit kvar. För våra restauranger är Dansbandsveckan absolut livsnödvän-

dig. Med inkomsterna från veckan kan man hålla öppet hela året. Det betyder 

mycket. Dansbandsveckan har också lett till att intresset för dans har vuxit. 

Kulturskolan i kommunen har dragit igång modern dans för barn och ungdo-

mar och det är mycket populärt.

Dansbandsveckan i Malung.
Foto: Janåke Isaksson
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Digital opera i Bräcke Folkets Hus

Lördag den 7 mars direkt-
sändes Madame Butterfly  
i Bräcke Folkets hus.
Foto: Bräcke Folkets hus

Åke Edin, ordförande i Bräcke Folkets Hus 

– Det är min bestämda uppfattning att i bygder där man dragit igång kultur-

aktiviteter, bygdespel, konstutställningar och liknande så har man fått ett kitt 

som bidragit till ökad sammanhållning och ett långsiktigt intresse för bygden. 

Ofta är det kvinnor som driver dessa frågor. Spelet om Bodda är ett bra exempel 

från vår egen kommun. Om vi inte har ett levande kulturliv i kommunen då är 

det också min erfarenhet att kvinnorna tenderar att försvinna.

– Vi är egentligen mer beroende av vår kultur här i glesbygden än vad man är 

i storstäderna. Den blir i bästa fall en garant för öppenhet och mindre småsku-

renhet. Kulturen skapar nåt som är större än den ekonomiska vinningen. Ibland 

kan den också synliggöra konflikter, det är bara nyttigt.

– Här i Folkets hus har vi ungefär 175 000 besök varje år. Det är ganska fina 

siffror men vi vill gärna utveckla verksamheten ytterligare med modern teknik. 

Vi började tänka i de här banorna redan 2001-2002. Jag inspirerades delvis av 

utrustningen som man hade på Arméns Tekniska skola i Östersund, men då var 

vi lite för tidigt ute. Kommunens intresse har tyvärr varit ljummet. När vi sen 

skulle genomföra en ombyggnad av hela huset 2004-2005 då tog vi upp frågan 

igen. Det var framför allt för bions skull som vi trodde på den nya tekniken. 

Ska man vara med i det här sammanhanget då måste man ha någorlunda aktu-

ella filmer och då trodde vi på ett genombrott för den digitala filmen. Tekniken 

fanns. Nu visade det sig inte vara så enkelt. 10-15 filmer har vi lyckats köra digi-

talt under förra året, resten är analogt. SF ligger och blockerar digitaliseringen. 

Vi tror ändå att filmen är ett mycket viktigt kulturinslag.

– Vi har också satsat på att använda den digitala tekniken för direktsända kon-

serter av olika slag. När det kom direktsändningar av opera 2007 då var vi med. 

Här kunde vi plötsligt få en helt ny kulturform till bygden. Jag trodde nog att in-

tresset fanns om vi bara kunde erbjuda det lokalt. Opera är inte precis vår egen 

kultur, men man kan ju inte efterfråga nåt som inte finns. Just därför är detta 
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med direktsänd opera väldigt intressant. Vi har haft mellan 15 och 135 besökare 

per föreställning och det är vi ganska nöjda med. Vi har ägnat minimalt med tid 

åt publikarbete. Jag har själv inte varit någon operaälskare, men jag har verkligen 

uppskattat att sugas in i dessa sändningar. Det har varit en fantastisk upplevelse.

– Det lokala kulturlivet kan påverkas negativt av flera olika faktorer. När 

kommunerna minskar sitt anslag till kultur är det ofta stödet till det fria lokala 

kulturlivet som berörs. Detta i kombination med att de lokala kulturpolitikerna 

i stor utsträckning har tystnat, plus att de demokratiska strukturerna har stel-

nat. Det är en väldigt dålig kombination. 

– Själv skulle jag vilja se mer kultur i våra hus med möjlighet för alla att ta del 

av och utöva. Där är ju samlingslokalerna en viktig stomme.

Nattfestivalen i Korpilombolo – gränslös kultur i glesbygd

Linnéa Nylund, ordförande i Korpilombolo kulturförening

– Korpilombolo är ju faktiskt en extrem glesbygd med alla dess problem. Att 

vi har lyckats att driva en stor kulturfestival här i fyra år är otroligt bra. Bak-

grunden till vår nattfestival är egentligen helt fantastisk. Vi har försökt använda 

oss av denna historia, som av en slump landat just hos oss. En svenskättad co-

lombiansk författare, León de Greiff, använde sig av Korpilombolo i sitt förfat-

tarskap. Han tittade på världskartan och hittade en ort dit han skickade sitt alter 

ego ”Gaspar von der Nacht”. Korpilombolo hade nästan samma namn som Gas-

pars egen hemstad Bolombolo. När Gaspar tröttnade på storstadens stressade 

tillvaro sökte han sig 1926 till Korpilombolo där han fick utlopp för sitt behov 

av mörker, vila och själsfrid. En svensk-colombiansk litteraturvetare, Julian Vas-

quez, har forskat om León de Greiff och 2004 tog han initiativ till ett stort fors-

karsymposium i Korpilombolo om detta författarskap.

Invigning av Nightfestivalen 2008 
den 1 december.

Foto: Inge Nyberg
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– För min egen del hade jag jobbat som lärare i över 30 år när jag fick frågan 

från Julian Vasquez om jag kunde tänka mig att leda ett lokalt arbete med en 

kulturfestival. Får man en sån gåva som vi fått i denna historia, jag brukar kalla 

den för en stekt sparv, då kan man bara inte missa den chansen. Eftersom jag 

jobbar med ungdomar vet jag också att det behövs någonting som kan få dom 

att stanna kvar här i bygden, någonting som ger identitet. 

– Vi startade Korpilombolo kulturförening och den har nu arrangerat en två-

veckors kulturfestival i fyra år. Vi kallar den för ”European Festival of the Night 

– Philosophy, Literature and Arts”. Från första till trettonde december har vi 

ett program på eftermiddagar och kvällar med seminarier, workshops, konstut-

ställningar, konserter, filmvisningar och mat. Det brukar komma ungefär 5 000 

besökare varje år, mest från regionen men även tillresta. 2008 hade vi bland an-

nat ett japanskt tema. Tanken är att utnyttja den mörkaste delen av året till att 

manifestera kultur i olika former med anknytning till festivalens tema ”Natten”. 

Vi gör detta för att vi vill utveckla bygden på olika sätt.

– Det ideella arbetet betyder att vi har råd med ett betydligt större program 

än vi egentligen har täckning för. Självklart söker vi också bidrag och stöd från 

olika håll. Vi har fått ett väldigt bra stöd från Pajala kommun och från Norrbot-

tens läns landsting. Under ett år hade vi också möjlighet att ha en projektledare 

anställd med hjälp av medel från länsstyrelsen. Det gjorde att vi kunde utveckla 

våra tankar om företagande och bygdeutveckling. Vi har också ett väldigt gott 

stöd av våra kontakter inom universitetsvärlden. Erling Wande, som har sina 

rötter här, men som är verksam som professor i finska vid Stockholms universi-

tet, har betytt mycket liksom Julian Vasquez.

– Det är svårt att mäta effekterna av festivalen. En viss inbromsning av ut-

flyttningen har vi sett. Några unga familjer har flyttat in i byn. Hur mycket fes-

tivalen har spelat in är förstås svårt att säga. Men vi har en stark känsla av att 

festivalen bidrar till en positiv anda. När man träffar människor från andra de-

lar av landet idag är det många som känner till oss just på grund av nattfestiva-

len. Tidigare var det många som inte ens trodde att Korpilombolo fanns i verk-

ligheten. Det var nästan som om vi var en fantasiort som man skrämde barnen 

med. Om du inte passar dig så skickar vi dig till Korpilombolo! Nu vet man att 

vi finns och var vi finns. 

Ann-Marie Mäki Larsson, kultur och fritidschef i Pajala kommun

– Nattfestivalen är helt fantastisk. I Korpilombolo, en by med 500 invånare, 

så ordnar man en högkvalitativ festival under två veckor varje år. Det är delvis 

utomhus och det är på kvällar och nätter. Jag är djupt imponerad av hur mycket 

man kan få gjort när man verkligen vill. I Korpilombolo ger man inte bara lokal 

kultur utan också mycket spännande kultur från omvärlden. Byn mår verkligen 

gott av denna festival, man sammansvetsas och utvecklas.
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Sammanfattning

I de ovan beskrivna kultursatsningarna möter vi en mängd spännande verk-

samheter som alla på sitt sätt bevisar kulturens kraft att utveckla och förädla 

lokalsamhället.46 När man sammanfattar intrycken från dessa exempel framgår 

framför allt två saker. Ingenting är omöjligt och kultur kan göra skillnad! 

En av de återkommande kommentarerna handlar om vikten av att se möj-

ligheter i de egna förutsättningarna. I stället för att snegla på de större kommu-

nernas kulturutbud kan man koncentrera sig på det som är unikt i den egna 

kommunen och regionen. Den lokala natur- och kulturmiljön samt ortens egna 

kulturarbetare utgör här de främsta resurserna. Här gäller det att tydliggöra och 

lyfta fram det egna som en möjlighet. Många har framhållit nyttan av hemvän-

dare och inflyttare i detta sammanhang. Kanske är det lättare för dessa att se det 

unika i det lokala. Aktiva och engagerade kulturarbetare är ofta en förutsättning 

för de framgångsrika satsningarna.

Ett annat återkommande vittnesbörd handlar om behovet av samverkan mel-

lan offentliga och privata aktörer inom kulturlivet. I många av de beskrivna 

 kultursatsningarna har den kommunala kulturförvaltningen tagit en mäklande 

roll. Det behövs både ekonomiskt och mentalt stöd till de initiativ som kom-

mer från ideella och professionella kulturarbetare. Skilda lokala förutsättningar 

kan innebära olika modeller. Det kan vara både föreningslivet, kulturarbetarna 

och kulturens tjänstemän som tar på sig ledartröjan. I de framgångsrika sats-

ningarna finns ofta en mix av alla dessa aktörer. Mycket ofta handlar det om en 

blandning av ideella amatörer och professionella kulturarbetare.

En problematik som uttryckts i några av fallstudierna handlar om rådande 

bidragsregler i kommunerna. Sedan länge finns upparbetade samarbeten mellan 

kommunerna och det ideella föreningslivet. De stödformer som finns är i många 

fall villkorade just till förmån för föreningar och organisationer. I de fall en en-

skild kulturarbetare behöver stöd för ett kulturarrangemang kan detta i dagslä-

get utgöra ett problem. Här utgör kommunallagen och tolkningen av denna ett 

hinder för den enskilda kulturhandläggaren på kommunen.

En viktig förutsättning för ett aktivt kulturliv är att det finns fungerande 

 mötesplatser ute i kommunerna. Ofta handlar det om föreningsdrivna samlings-

lokaler – bygdegårdar, Folkets hus, ordenshus och bystugor. Det kan också hand-

la om privata satsningar på gallerier, verkstäder, kaféer och biografer. I vissa fall 

handlar det också om kommunala bibliotek och kulturhus. 

I många av de beskrivna kultursatsningarna talas om vikten av flexibla lös-

ningar, anpassade modeller, användarvänlighet och vägar att hitta ny publik. Den 

digitala tekniken framhålls som en viktig möjlighet att sprida kultur och hitta 

ny publik. Nya och otraditionella spelplatser för kultur kan också skapa ovän-

tade möten mellan konstnärliga uttryck och en bred publik.

46 När det gäller forskning som kopplar samman kultur och utveckling kan nämnas: Ayata, Binnaz (red) Kultur-
ekonomi. Konsten att fånga osynliga värden, Lund 2007, se särskilt s.127 f. som behandlar den så kallat ”kreativa 
landsbygden”. För ett lokalt och regionalt perspektiv se: Nilsson, Sven, Var finns kreativiteten? Exemplet Skåne, 
Stockholm 2008.
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Här följer en sammanställning av de framgångsfaktorer som uttryckts av företrä-

dare för de beskrivna kultursatsningarna:

– Skapa anpassade lösningar som passar just våra låntagare (Åre)

– Vara en miljö som lockar till sig kulturarbetare (Jokkmokk)

– Lära oss uppskatta det vi har och kommunicera det till våra besökare.  

Ta tillvara naturen, snön och ljuset (Jokkmokk)

– Bion är en bra mötesplats och en kulturform som passar många (Ovanåker)

– Det går att skapa nåt riktigt bra även i små kommuner – tänk annorlunda  

och tänk nytt! (Gislaved)

– Skapa kontakter mellan amatörer och professionella kulturutövare (Gislaved)

– Annorlunda spelplatser kan ge en ny publik (Kiruna)

– Hitta den egna attraktiviteten (Tranås)

– För mindre pengar skapar vi en större musikverksamhet (Storuman)

– Lyft fram det som är lockande i det lokala (Kramfors)

– Ska det hända nåt i glesbygden får man skapa det själv (Bräcke)

– Kommunen visar gärna upp oss som exempel på lokal utveckling (Åmål)

– När ungdomar får ta eget ansvar kan det overkliga bli verkligt (Hultsfred)

– Här syns man mer som kulturarbetare (Ånge)

– Vi har fått identitet och stolthet (Malung)

– Med digital teknik kan vi utveckla verksamheten (Bräcke)

– Det ideella arbetet gör att vi har råd att skapa ett stort program (Pajala)
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5. VAD TYCKER VI OM KULTUR  
I GLES- OCh LANDSBYGDER? 

I syfte att ta tempen på frågan om kultur i gles- och landsbygder ville vi ge möj-

lighet för olika aktörer inom kulturområdet att ge sin bild av frågan om kultur 

i gles- och landsbygder. Därför kontaktade Glesbygdsverket ett antal represen-

tanter för offentlig och föreningsdriven kulturverksamhet och bad dem svara på 

några korta frågor. Tanken var att svaren på denna enkät skulle spegla både den 

egna organisationen och de mer personliga erfarenheter som enskilda tjänste-

man och aktörer besitter.

Svaren speglar generellt sett ett stort intresse för kulturfrågorna. Ju mer lo-

kal förankring, desto mer detaljerade svar, vilket kanske inte är så förvånande. 

Svaren speglar en viss ambivalens mellan å ena sidan en mycket positiv syn på 

gles- och landsbygders möjligheter att själva skapa och erbjuda ett rikt kultur-

utbud, och å andra sidan en mer realistisk syn på de begränsningar som långa 

avstånd och sämre service innebär. Något som förenar i stort sett alla svar är en 

stark tilltro till kultur som källa till utveckling i en bredare mening. Många del-

ger också exempel från sin organisation respektive sin kommun och/eller region 

och de allra flesta anger att de har ett decentraliserat kulturutbud som en viktigt 

målsättning. 

Bland de farhågor och problem som vädras kan vi återfinna problemet med 

långa avstånd och svaga ekonomiska resurser. Lösningar som presenteras handlar 

om digitalisering och ny teknik, om behovet av mötesplatser och samlingslokaler-

nas stora betydelse i detta sammanhang. Vidare framhålls behovet av samverkan 

mellan det offentliga kulturlivet och privata aktörer, mellan exempelvis kom-

muner, regioner och ideella aktörer inom föreningar och andra grupper. Många 

framhåller starka samband mellan kultur och entreprenörskap.

De kulturansvariga som svarat på ”5 frågor om kultur i gles- och landsbyg-

der” är:

Monica Danielsson, Malungs kommun

Claes Sjökvist, Tranås kommun

Anna-Karin Aira, Jokkmokks kommun

Eva Engdahl, Högsby kommun

Lisa Bergman, Regionförbundet södra Småland

Kristina Eriksson, Norrbottens läns landsting

Bengt Westman, Sveriges kommuner och landsting

Britt-Marie Jobacker, Studieförbundet Vuxenskolan

Gunno Sandahl, Folkets Hus och Parker

Monica Eriksson, Bygdegårdarnas riksförbund

Karin Wennerberg, Lantbrukarnas riksförbund

Ulrik Strömberg, Hela Sverige ska leva

Kennet Johansson, Kulturrådet
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Monica Danielsson, Malungs kommun

Vad vet du om möjligheterna att ta del av kultur i gles- och landsbygder?

Möjligheterna att ta del av kultur i gles- och landsbygder är ofta begränsade. 

Detta kan bland annat bero på att det finns få lämpliga arenor. Utbudet i stä-

derna är oerhört mycket större. I gles- och landsbygd är vi nog ofta hänvisade 

till vad lokala föreningar kan erbjuda samt kommunala arrangemang och där är 

ofta de ekonomiska resurserna otillräckliga.

Anser du att frågan om kulturens decentralisering och geografiska sprid-

ning är viktig? Motivera varför!

Jag anser att man har rätt till kultur och olika evenemang oavsett var man bor. Hur 

man sedan gör för att kunna ta del av detta kan ju variera. Jag är inne på att man 

kanske via biografer kan anamma den nya tekniken som till exempel möjliggör att 

på distans, men i direktsändning, höra och se opera eller andra konserter. Vi kanske 

måste hitta nya vägar att tillgängliggöra kulturen. Det är ju viktigt att man som ung 

på landsbygden blir medveten om att begreppet kultur är oerhört brett – och kanske 

inte bara ”konstig konst för konstiga människor” – för att generalisera. Unga bör få 

insikt om hur mycket det kan vara och att de själva kan vara delaktiga.

Hur kan den lilla glesbygdskommunen med stora geografiska avstånd han-

tera frågan om kultur och tillgänglighet?

Som arrangör i en relativt stor och gles kommun försöker vi att sprida arrang-

emangen i kommunen. Ibland förlägger jag teatrar i norra kommundelen och 

ibland i södra delen. Inte alltid i huvudorten.

Hur ser du på kopplingen mellan kultur – lokal utveckling – entreprenörskap?

Kopplingen mellan kultur och entreprenörskap är ganska tydlig hos oss i vår 

kommun där vi har stora inslag av upplevelseturism. Fjällvärldens entreprenö-

rer erbjuder många upplevelser med kulturella inslag, såsom levande fäbodar, 

gamla miljöer och även anläggningar som är inredda ”gammeldags”. Spelmans-

stämmor, utomhusteatrar och museer – alla speglar delar av vår historia men 

det finns också plats för det nya. Kultur är ju inte alltid ”gammalt”...

Har du själv haft några kulturupplevelser i gles- och landsbygder? Berätta!

Som arrangör av kulturevenemang ”råkar jag ofta ut för” upplevelser, vissa kan 

vara småsaker som att någon läser en vacker dikt andra kan vara stora arrang-

emang som Diggiloo. Här ryms så mycket! Eller varför inte ett besök på  Dalhalla! 

– som visserligen är en annan kommun men som upplevelse helt fantastisk!

Andra exempel: Svensk kyrkans Riddardubbning av mellanstadieelever i vårt 

kulturreservat Kvarnstensbrottet (fantastiskt!), teateruppsättningar och musik-

framföranden! Utebiovisningar, Skinnarspelet, ”Under samma himmel” – en av 

flera utomhusteatrar i vårt område, visfestivaler och konstrundor varje sommar 

och mycket, mycket mer!

 
Monica Danielsson, tf. verksamhetschef, Malungs kulturförvaltning
Telefon 0280-18301. monica.danielsson@malung-salen.se
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Claes Sjökvist, Tranås kommun

Vad vet du om möjligheterna att ta del av kultur i gles- och landsbygder?

Vi har goda pendlingsmöjligheter vilket underlättar, vi kan lätt ta oss till stör-

re städer och kommuner. Viss programverksamhet sker även ute i bygden, allt 

sker inte centralt hos oss. Detta är mycket tack vare bland annat Svenska kyr-

kans programverksamhet. Totalt sett ser vi möjligheten att uppleva kultur som 

 mycket goda.

Anser du att frågan om kulturens decentralisering och geografiska sprid-

ning är viktig? Motivera varför.

Ja. Ju större spridning av kulturutbudet, desto tryggare framtid för kulturen. 

Alla bör kunna ta del av utbudet på något sätt. Detta skapar dels en större va-

riation av utbudet, dels ökar idéinflödet om alla har möjlighet att delta och på-

verka, vilket i sin tur kan gynna hela kultursektorn.

Hur kan den lilla glesbygdskommunen med stora geografiska avstånd han-

tera frågan om kultur och tillgänglighet?

Det kulturutbud som produceras av till exempel länsmusiken i stora kommu-

ner och som finansieras med skattepengar har uppdraget att vara tillgänglig för 

alla. Därför handlar det om att försöka påverka och skapa ett samarbete och 

samförstånd. Det bör ske en rättvis fördelning gentemot landsbygden. Det är 

viktigt att decentralisera och inte bara satsa på storkommuner som redan har 

sitt. Det viktiga är att beslutsfattarna och bidragsutdelarna har en kompetens 

inom  kultursektorn. 

Hur ser du på kopplingen mellan kultur – lokal utveckling – entreprenörskap?

I dagens samhälle bör alla ge något för att få något. Kultur = tillväxt = framtid.

Har du själv haft några kulturupplevelser i gles- och landsbygder? Berätta!

Ja. Vi tror att de mindre kommunerna är duktigare än de större på att skapa 

kulturverksamhet på landsbygden och i samhället. Detta eftersom vi har en 

mer intim koppling till kulturen, en samhörighet och att vi inte har en lika stor 

anonymitet. Dessutom hänger det givetvis på att föreningar o kommuninvånare 

själva arrangerar eller kommer med förslag och idéer på evenemang. Det skapar 

en starkare samhörighet och gemenskap.

Claes Sjökvist, Kulturansvarig, Tranås kommun
Telefon 0140-682 32, claes.sjokvist@tranas.se
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Anna-Karin Aira, Jokkmokks kommun

Vad vet du om möjligheterna att ta del av kultur i gles- och landsbygder?

Eftersom jag själv är ansvarig för kulturen i min egen glesbygdskommun kän-

ner jag väl till ”infrastrukturen” för kulturen i min kommun och min region. 

Jag tycker att det finns goda förutsättningar för människor att ta del av kultur 

i glesbygden, även om det kräver stort eget engagemang för att hitta kulturen. 

Generellt är det väl så att människor i glesbygden är aktiva och passar på och 

kommer när ett intressant kulturutbud infinner sig. Det kan vara långt mellan 

gångerna!

Anser du att frågan om kulturens decentralisering och geografiska sprid-

ning är viktig? Motivera varför.

Ja, det är mycket viktigt. Inte minst för att skapa en kontakt mellan periferi och 

centrum – konstnärerna i storstäderna behöver få möta glesbygdpubliken, och 

tvärtom. Det är också viktigt att kultur produceras utanför storstäderna, annars 

förlorar Sverige sin kulturella identitet och vi får ett internationellt men ganska 

slätstruket kulturliv. Det statligt stödda kulturlivet ska spegla hela Sverige.

 

Hur kan den lilla glesbygdskommunen med stora geografiska avstånd han-

tera frågan om kultur och tillgänglighet?

Det lokala kulturutbudet ska spegla det behov som finns på plats, det ska vara 

en mix av både lokalproducerat, regionalt förankrat och fläktar av ”den stora 

världen”. Det ska finnas ett basutbud på orten. Men vi bör också vara realistiska 

och inse att de stora spetskultursatsningarna kanske måste få koncentreras till 

regionernas centralorter, och den publik som vill ha ”lite mer” kommer att söka 

sig dit, oavsett bostadsort i regionen/landet.

 

Hur ser du på kopplingen mellan kultur – lokal utveckling – entreprenörskap?

Det finns en stark koppling mellan kultur, entreprenörskap och lokal utveck-

ling. I vår lilla kommun satsar vi två miljoner årligen för att skapa en grogrund 

för kreativa näringar, till stöd för besöksnäring och övrig samhällsutveckling.

 

Har du själv haft några kulturupplevelser i gles- och landsbygder? Berätta!

Ja, dagligen. Om jag ska ge exempel på en stor upplevelse är det en multiföre-

ställning vid Torneälven i Pajala med musik, mat, performance och konst – en 

helkväll i midnattssolens sken på temat Laxen. Det glömmer jag aldrig – och 

föreställningen hade inte kunnat göras någon annanstans än vid Torneälven.

Anna-Karin Aira, Kultursekreterare, Jokkmokks kommun
Telefon 0971-172 04, anna-karin.aira@jokkmokk.se
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Eva Engdahl, Högsby kommun

Vad vet du om möjligheterna att ta del av kultur i gles- och landsbygder?

Det känns inte som något problem. Det finns gott om kulturutbud och det som 

inte finns lokalt ordnas det bussresor till i regioncentra eller till staden. Problem 

kan möjligen uppstå när man har för dåliga lokaler i glesbygden att erbjuda tur-

nerande artister.

Anser du att frågan om kulturens decentralisering och geografiska sprid-

ning är viktig? Motivera varför.

Allt detta är en definitionsfråga. Vad menas med kultur? Jag anser att det finns 

mycket kvalitativ kultur i glesbygd. Helt klart är det viktigt med spridning men 

det ska ju vara utbyte åt båda håll.

Hur kan den lilla glesbygdskommunen med stora geografiska avstånd han-

tera frågan om kultur och tillgänglighet?

Jag tror på digital teknik för exempelvis bio, opera etc. Det finns exempel på 

detta i min grannkommun Uppvidinge. Jag tror det är Folkets Hus som håller i 

det. Dessutom finns det mycket lokal kultur. Tänk också på var våra kända ar-

tister, skådespelare och konstnärer kommer ifrån. Hur stor andel kommer från 

storstaden? Jag föreställer mig att de flesta har rötterna på landsbygden. Många 

av dessa känner ett ansvar för sin bygd och bidrar gärna med evenemang.

Hur ser du på kopplingen mellan kultur – lokal utveckling – entreprenörskap?

Kulturen måste bli mer självbärande för att kunna existera och utvecklas. 
Visst är kultur viktig men konkurrens om medel från skola, vård och omsorg 
ökar stadigt.

/ Utdrag från Regionförbundet i Kalmar län: Kulturen med nya ögon

Vi ska ta fram en gemensam strategi för kulturens roll i den regionala utvecklingen. 

Det beslutade regionförbundets styrelse den 15 januari. Länets samtliga kommuner, 

regionförbundet och landstinget ska gemensamt arbeta fram strategin. 

Arbetet med strategin går under namnet Kultur med nya ögon. En gemensam stra-

tegi för kulturens roll innebär i praktiken att kulturen ska vara en integrerad del i 

alla uppdrag och verksamheter. Kultur och kulturarv ska vara en självklar del av 

näringsliv, besöksnäring och utbildning etc. Strategin ska knytas mot de kommu-

nala strategierna och planerna.

  

Regionförbundet kommer att ha huvudansvaret för att samordna och driva proces-

sen. För detta kommer en särskild utvecklingsgrupp att skapas och till deras arbete 

knyts en projektledare. Till sin hjälp har man en styrgrupp med representanter från 

länets tolv kommunstyrelser och landstingsstyrelsen samt Regionförbundets styrelse 

inklusive våra kulturrapportörer. Utöver detta kommer tretton lokala team att ha 

en nyckelfunktion i utvecklingsarbetet. De leder den lokala processen i respektive 

kommun och hos landstinget. 
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För att stärka kopplingen till det forskningsarbete som sker på Högskolan i Kalmar, 

så knyts professor Lars Lindkvist, Baltic Business School, till gruppen.

Arbetet inleds så snart som möjligt och beräknas vara klart om ett år.

Har du själv haft några kulturupplevelser i gles- och landsbygder? Berätta!

Jag har tillgång till kulturupplevelser löpande. Föredrag, musik, teater, revy, 

hantverk, mm. Kommunen arrangerar kulturveckor tillsammans med studie-

förbund och föreningar. Sponsring sker från näringsliv och banker.

/utdrag ur Regionförbundets information:

Vi har inom ramen för Projekt Vinst genomfört en positioneringsanalys och atti-

tydundersökning om resmål, turistattraktioner och evenemang i länet. Resultaten 

i studien bygger på personliga intervjuer av 500 män och kvinnor i åldern 15-74 år 

boende utanför Kalmar län. 

Av rapporten framgår bland annat att:

– Så gott som alla känner till resmålen/turistattraktionerna Astrid Lingrens Värld, 

Solliden, Borgholms och Kalmar Slott samt Glasriket 

– Hultsfredsfestivalen är det evenemang flest hört talas om (98 %)

– Västerviks skärgård är det resmål som får högst betyg av besökarna. Men även 

många andra av våra resmål får höga betyg. 

– Vimmerby och Hultsfred är starkt förknippade med Astrid Lindgrens Värld och 

Hultsfredsfestivalen. Men man känner även väl till Öland, Borgholm, Kalmar, 

Glasriket, Västervik och Oskarshamn. Platserna är emellertid inte lika förknip-

pade med en enskild attraktion.

– Drygt 60 % har bokat en turistattraktion via Internet och 76 % kan tänka sig 

boka via Internet

– Nära 60 % av den vuxna befolkningen i Sverige föredrar att ta sig till ett resmål 

eller en turistattraktion med bil

Ewa Engdahl, KS ordförande (c), Högsby kommun
Telefon 0491-291 01, ewa.engdahl@hogsby.se
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Lisa Bergman, Regionförbundet södra Småland

Vad vet du om möjligheterna att ta del av kultur i gles- och landsbygder? 

Regionförbundet södra Småland arbetar bl.a. med kulturell infrastruktur för att 

säkerställa att möjligheterna att ta del av kultur på olika platser i länet är så goda 

som möjligt. Viktiga aktörer är studieförbunden, Riksteatern, kulturinstitutio-

nerna, Hembygdsförbundet, Hemslöjden m.fl. För att dessa aktörer ska nå ut är 

det viktigt att de möts upp av kommunerna och att den kulturella infrastruktu-

ren som regionen satsar på är relevant och möter faktiska behov. Med hänsyn till 

detta har Regionförbundet södra Småland valt att arbeta med metoden cultural 

planning som innebär att man utgår från varje plats unika förutsättningar.

Anser du att frågan om kulturens decentralisering och geografiska sprid-

ning är viktig? Motivera varför.

Ja, det är en viktig fråga, men det finns inget egenvärde i att det är precis lika 

över hela landet. Det är viktigt att ta hänsyn till lokala och regionala förutsätt-

ningar. 

Hur kan den lilla glesbygdskommunen med stora geografiska avstånd han-

tera frågan om kultur och tillgänglighet?

Det är viktigt att uppmuntra lokala initiativ och de mötesplatser som naturligt 

växer fram i byar och småorter. Lokalt engagemang är en resurs som kan utgöra 

grogrunden för olika partnerskap mellan privata, ideella och offentliga intres-

sen. Detta kan i sin tur möjliggöra en ökad tillgänglighet och levande kultur i 

glesbygden.

Hur ser du på kopplingen mellan kultur – lokal utveckling – entreprenörskap?

Regionförbundet ser en koppling och arbetar med den kreativa sektorn i två 

olika projekt där vi bland annat utvecklar denna koppling. Den kreativa sektorn 

är också ett prioriterat område inom Regionförbundet södra Smålands utveck-

lingsarbete.

Det är viktigt att ta tillvara de lokala initiativ som finns. Inom kulturen finns 

många idéer och idag finns allt fler möjligheter att även tjäna pengar på dessa 

idéer. För att skapa grogrund för dessa nya samarbeten och idéer arbetar regi-

onförbundet med att sammanföra olika aktörer som normalt inte träffas och 

anordna vad vi kallar omöjliga möten. 

Har du själv haft några kulturupplevelser i gles- och landsbygder? Berätta!

Det finns ett flertal exempel från länet;

Korröfestivalen – Sveriges största folkmusikfestival som hålls en vecka varje år 

på Korrö i Tingsryds kommun.

Ljungby Berättarfestival – Sveriges största berättarfestival anordnas i Ljungby 

kommun. Varje år strax före midsommar samlas ett 50-tal berättare från hela 

världen för att under några dagar dela med sig av sina bästa berättelser.

Musik i Glasriket – Årlig musikfestival med mycket blåsmusik, men även an-

nat i glasrikeskommunerna Uppvidinge, Lessebo, Nybro och Emmaboda.
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Film i Glasriket – har under två år ordnat filmfestival under november i Upp-

vidinge, Lessebo, Emmaboda och Nybro kommuner. Under höstens festival vi-

sades sammanlagt 110 föreställningar på 18 biografer. 

En grupp entreprenörer har köpt den gamla folkparken Tyrolen i Blädinge 

utanför Alvesta och efter att ha rustat upp den har de anordnat ett flertal spel-

ningar, festivaler, Rockabillyträffar, MC-träff, Skördefest m.m. 

Dessa arrangemang är ett resultat av mycket ideellt arbete och ibland med hjälp 

av projektmedel från regionförbundet och länets kommuner. Länets kulturinsti-

tutioner och andra kulturorganisationer bidrar även de med tid och medel för 

att få till dessa arrangemang. 

Utöver dessa finns även flera mindre arrangemang som också är viktiga efter-

som de utgör mötesplatser för i huvudsak lokalbefolkningen vilket är betydel-

sefullt i vårt landsbygdslän. De mindre aktörerna kan också ses som potentiella 

arrangörer och samarbetspartners för etablerade kulturaktörer. Här gör fram-

förallt länets studieförbund ett mycket viktigt arbete. Andra viktiga aktörer är 

länets hembygds- och bygdegårdsföreningar som även de gör ett stort jobb vid 

lokala arrangemang.

Lisa Bergman, Kulturansvarig, Regionförbundet södra Småland
Telefon 0470-72 47 33, lisa.bergman@rfss.se

Kristina Eriksson, Norrbottens läns landsting

Vad vet du om möjligheterna att ta del av kultur i gles- och landsbygder?

Enligt Glesbygdsverkets definition bor cirka 24 procent av Sveriges befolkning 

i gles- eller landsbygdsområden. Samtliga kommuner i Norrbotten har enligt 

denna definition både gles- och landsbygd.

Norrbottens läns landstings kulturinsatser är av avgörande betydelse för lä-

nets kulturliv. Länskulturinstitutionerna har verksamhet i alla länets kommu-

ner, vilket är unikt för landet, och de når också en stor publik. 

Den demografiska framtiden i länet – minskad befolkning och förskjutning 

mot högre åldrar – kommer på sikt att påverka behovet av kulturutbud och på 

vilket sätt det görs tillgängligt för invånarna. Flera kommuner arbetar på planer 

för kulturutbudet för sina invånare, och i dessa kommer samverkan med lands-

tingets kulturinstitutioner in som en naturlig del. Ökade försök med bussar till 

föreställningar i Luleå och Piteå görs inom musiken och teatern.

Glesbygdskommunernas svaga ekonomiska situation kan vara ett hinder för 

kulturen att nå publiken. Ett nätverk av duktiga arrangörer av offentliga före-

ställningar/konserter och kulturmedvetenhet i skolor, förskolor och äldreboen-

den är viktiga faktorer för att kulturdistributionen ska fungera.

De senaste åren har insikten om kultur- och utbildningsfrågornas stora bety-

delse för länets attraktionskraft ökat. Förutom att vara en del i besöks- och tu-

ristnäringarna har kulturen fått allt större del i arbetet med norrbottningarnas 

hälsa, både i förebyggande och rehabiliterande delar. 



64

Det fortsatt höga antalet projektansökningar till landstinget visar, att det 

råder stor aktivitet både bland fria grupper och i amatörledet inom kulturen.  

Norrbottens läns landsting har som delmål att:

– Landstingets kulturutbud och stöd ska rikta sig till samtliga kommuner och 

utformas i god samverkan med lokala aktörer. Stödet ska fördelas på samtliga 

konstformer.

– Kulturinstitutionerna och övriga verksamheter ska vara en aktiv del av länets 

marknadsföring. Länskulturinstitutionerna har verksamhet i hela länet. 

Anser du att frågan om kulturens decentralisering och geografiska sprid-

ning är viktig? Motivera varför.

Norrbottens läns landsting anser att decentralisering och geografisk spridning 

är mycket viktig, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv, men även ur jäm-

ställdhets- och folkhälsoperspektiv. 

Ett aktivt och brett kulturutbud för alla generationer, både att delta i och att 

ta del av är viktigt för norrbottningarnas välfärd och välbefinnande. Ett rikt 

kulturliv, en aktiv fritid och en levande kulturmiljö medverkar till en regions 

attraktivitet vid företagsetableringar, skapar arbetstillfällen och påverkar när 

människor väljer bosättningsort. 

Inom turismen tillhandahåller kulturområdet upplevelser och besöksmål. 

Kultur är även en hälsofrämjande och rehabiliterande faktor. Kultur i dess 

många former är en betydelsefull del av utvecklingen och därmed också en fak-

tor för tillväxten. För en positiv bild av Norrbotten i Sverige och Europa är kul-

tur en av de viktigaste aktiviteterna.

Hur kan den lilla glesbygdskommunen med stora geografiska avstånd han-

tera frågan om kultur och tillgänglighet?

För det första måste det finnas intresserade politiker och tjänstemän som ser 

kulturens betydelse för samhällsutveckling och människors välbefinnande, och 

aktivt arbetar för att kulturen ska ha en plats på den kommunala agendan. Bris-

ten på scener och ett litet publikunderlag i glesbygden, måste uppvägas genom 

andra insatser som gör kulturen tillgänglig även för dem som bor utanför cen-

tralorten.

Ökade försök med bussar till föreställningar i Luleå och Piteå görs inom mu-

siken och teatern.

Länsbiblioteket har under året lett ett samverkansprojekt, benämnt Marácas, 

med samtliga kommunbibliotek. Det har resulterat i att utlåningen ökat med 

2,5 %, vilket är mest i hela landet. Biblioteksbesöken har ökat med 13 %, den 

näst största ökningen i landet. Inom projektet har man genomfört samråd och 

fortbildning i länet vid 41 tillfällen med ca. 600 personer. På temat Läslust och 

Mänskliga rättigheter gjorde man mer än 150 arrangemang vid länets bibliotek, 

samordnade av länsbiblioteket. Genom sina webbplatser, Barnens polarbibliotek 

och www.bibblo.se når länsbiblioteket ca 200 000 personer med sin service.

Nästa steg i bibliotekssamarbetet är ett lånekort och en katalog som är 

gemensam i hela länet. Detta ökar tillgängligheten till bibliotekens hela  

film-, spel och bokbestånd maximalt i Norrbotten.
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För det i landet unika utvecklingsarbetet har Norrbottens länsbibliotek till-

delats årets marknadsföringspris av Svensk biblioteksförening, och länsbiblio-

tekschefen har inbjudits att informera om det norrbottniska utvecklingsarbetet 

i åtta regioner i Norden.

Hur ser du på kopplingen mellan kultur – lokal utveckling – entreprenörskap?

Landstingets arbete med kultur och fritid innebär drift av kulturinstitutioner 

som en del av länets och landets kulturinfrastruktur, stöd till föreningar, folk-

bildning och organisationer samt till avgränsade projekt. Många lokala entusi-

aster är viktiga motorer i det lokala kulturutbudet. Många evenemang är helt 

skapade och utvecklade tack vare dessa entreprenörer. Flera sådana exempel 

finns i Norrbotten, där kulturevenemang blivit något av bygdens stolthet. Kul-

turentreprenörerna blir förebilder som inspirerar till nya satsningar som skapar 

arbetstillfällen i kommunen.

Norrbottens läns landsting deltar även i projektet KRENOVA i samarbete 

med Västerbottens läns landsting och ALMI. Utbildning av kulturarbetare i fö-

retagande bedrivs för andra året. Syftet är att utveckla den kreativa näringssek-

torn och närma kulturarbetare och andra näringar till varandra.

Sammantaget bidrar detta till att göra Norrbotten attraktivare och ge både 

länsinvånare och besökare möjligheter till en rikare fritid, arbetstillfällen inom 

den kreativa sektorn och en bättre hälsa.

Har du själv haft några kulturupplevelser i gles- och landsbygder?

Som exempel på aktiviteter i länet med stöd från landstinget, som även rönt upp-

märksamhet utanför länets gränser, kan nämnas Tornedalsteaterns Laestadius-

operan i Pajala, Smugglaroperan i Övertorneå, Musik- och dansföreställningen 

”Trolltagen” i Storforsen, Nattfestivalen i Korpilombolo och Filmfestivalen i Ar-

jeplog.

Norrbottens läns landsting har sedan 2004 genomfört ett årligt ”Kultur-rally” 

på division Kultur och utbildnings initiativ, först i Kalix, sedan i Jokkmokk, Ar-

jeplog, Överkalix och Boden. Programmet för respektive rally är framarbetat av 

kommunen med en kultursekreterare vid divisionen som samordnare och inne-

håller ett åttiotal punkter under en vecka för både allmänheten och i skolorna. 

Avsikten med ”Kultur-rallyt” är att så många av byarna som möjligt, i respektive 

kommun, ska vara involverade med olika kulturaktiviteter, samt att publiken 

inte bara ska åka till centralorten för kulturupplevelser, utan att publikström-

men kan gå åt motsatt håll.

Kristina Eriksson, Kultursekreterare, Norrbottens läns landsting
Telefon 0921-28 40 21, kristina.eriksson@nll.se
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Bengt Westman, Sveriges kommuner och landsting

Vad vet du om möjligheterna att ta del av kultur i gles- och landsbygder?

Vid varje nytt kommunbesök i en liten kommun är det slående hur mycket som 

finns att upptäcka. Det finns hembygdsgårdar/föreningar, små museer, studie-

förbundsverksamhet, amatörteater, körer och kulturellt värdefulla miljöer att 

visa upp – kort sagt finns det ofta en rikedom av kultur.

Definitionen av kultur är emellertid inte enbart en akademisk fråga. Mycket 

av det som förekommer i gles- och landsbygd ses kanske inte alltid som kultur 

i betydelsen konst. Därför uppmärksammas inte heller sådana här aktiviteter – 

utom i enskilda fall då någon känd konstnär eller annan person är involverad. I 

den allmänna kulturdebatten, som den speglas i våra medier, finns inte den här 

verksamheten. 

Anser du att frågan om kulturens decentralisering och geografiska sprid-

ning är viktig? Motivera varför.

Ett utvecklat lokalt kultur- och föreningsliv utgör grund för social hållbarhet ge-

nom att skapa förtroende och tillit mellan människor och det är således viktigt 

att kultur i vid mening finns tillgänglig för så många som möjligt. 

Självfallet fungerar de större städerna som centra för den professionella kul-

turen eller konsten och drar till sig besökare från omgivande gles- och lands-

bygd. Det kulturutbudet går knappast att ersätta med uppsökande verksamhet. 

Däremot finns det ett stort behov av att kunna ägna sig åt och ta del av kultur 

också på hemmaplan. Det gäller förstås i första hand grupper som har svårt att 

ta sig till olika kulturinstitutioner – barn och unga samt äldre. Men, även andra 

grupper uppskattar att kunna ta del av kultur i sin närmiljö för att slippa resor, 

resor som man kanske måste göra till arbetet varje dag. 

Det viktiga är således att det finns förutsättningar i form av lokaler etc. för 

att lokalt initierade kulturaktiviteter ska kunna anordnas. Decentraliserad verk-

samhet från kulturinstitutioner eller offentliga myndigheter måste ha någon 

form av lokal förankring. 

Hur kan den lilla glesbygdskommunen med stora geografiska avstånd han-

tera frågan om kultur och tillgänglighet?

Självklart kan det inte i alla små orter eller byar i glesbygd finnas tillgång till ett 

kulturutbud motsvarande det som finns i större tätorter och städer. En uppgift 

för den lilla glesbygdskommunen är att möjliggöra och framför allt stötta lokala 

initiativ till kulturaktiviteter. Ett annat sätt är att genom avtal med trafikföretag 

underlätta resor till och från kulturinstitutioner.

Hur ser du på kopplingen mellan kultur – lokal utveckling – entreprenörskap?

Den snabba tekniska utvecklingen och möjligheten till distansarbete ger ökade 

möjligheter att välja bostadsort. Konstnärer, som i stor utsträckning är egna fö-

retagare, har därför idag större möjligheter än tidigare att bosätta sig i glesbygd, 

där hyror eller huspris är lägre, utan att därför bli isolerade.

Konstnärer eller kulturarbetare är ofta idérika och kreativa. Många arbetar 
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som egna företagare och bidrar därigenom till utvecklingen lokalt. Det finns 

också exempel på att en konstnär drar till sig flera och att de i sin tur attraherar 

andra verksamheter. 

På samma sätt som etableringen av konstnärskollektiv kan lyfta en stadsdel 

kan närvaron av många konstnärer öka attraktiviteten i glesbygd. Exempel på 

hur konstnärer har varit föregångare och starkt bidraget till en lokal utveckling 

kan vi se  t.ex. på Gotland, Österlen och i Hälsingland. 

Bengt Westman, Sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting
Telefon 08-452 79 95, bengt.westman@skl.se

Britt-Marie Jobacker, Studieförbundet Vuxenskolan

Vad vet du om möjligheterna att ta del av kultur i gles- och landsbygder?

Mina möten med kollegor runt om i SV, Bygdegårdsrörelsen, LRF, Amatörkul-

turakademin och hembygdsrörelsen visar hela tiden vilka möjligheter och driv-

krafter som finns för att erbjuda ett brett utbud av kultur i gles- och landsbygd.

Jag tror att det idag finns mer möjligheter än det har funnits tidigare – framför 

allt så har vi idag lättare att förflytta oss. Riksteatern, Riksutställningar, Riks-

konserter, olika teatergrupper, musikgrupper m.m. finns ju ute i landet. Bygde-

gårdsrörelsen erbjuder teaterföreställningar och andra olika kulturarrangemang. 

De har även ett 40 tal biografer med sitt utbud. Digitaliseringen av samlingslo-

kaler tror jag kommer att ha en viktig del i det fortsatta arbetet. Genom den 

möjligheten kan man erbjuda rika kulturupplevelser från olika delar av världen, 

men även inom vårt eget land. Det kan också bli en drivkraft i debatten om kul-

turens tillgänglighet!

Det ideella arbetet i föreningar, studieförbund mm är det viktiga ”kittet” för 

att få en möjlighet att ha erbjudanden och arrangemang lokalt där människor 

bor och vill uppleva kulturen.

Anser du att frågan om kulturens decentralisering och geografiska sprid-

ning är viktig? Motivera varför!

Helt självklart måste möten med kulturen finnas över hela landet. Med för-

månen att arbeta i ett studieförbund som finns med lokal närvaro i stort sett i 

samtliga av landets kommuner ser jag att vi som folkbildningsorganisation har 

stora möjligheter att medverka till den geografiska spridningen.

Det som måste förändras är att vi måste få en ökad samverkan mellan den 

institutionsbundna kulturverksamheten och den verksamhet som bedrivs av 

studieförbund, föreningar och nätverk ”utanför institutionerna”. Kulturpoliti-

ken och det samhälleliga stödet måste prioritera kulturinstitutioner som förmår 

att arbeta med ett utifrånperspektiv där man utvecklar och gestaltar av och med 

människor, framför att göra det för och om människor. 

Hur kan den lilla glesbygdskommunen med stora geografiska avstånd han-

tera frågan om kultur och tillgänglighet?
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Gemensamt med de lokala aktörerna och då framför allt studieförbunden 

kan bygdegårdarna med flera erbjuda mötesplatser för människorna oavsett av-

stånd. Det vill till att man skapar dessa nätverk runtom i de små byarna så att 

man kan nå ut. Det är också viktigt att lyfta fram de lokala förmågorna och 

förutsättningarna men också att samverka för att få en bättre ekonomi vid lite 

större arrangemang.

Hur ser du kopplingen mellan kultur – lokal utveckling – entreprenörskap?

Kulturen är även en viktigt tillväxtfaktor. Genom den mångfald och det egna 

skapande som finns inom kulturområdet ser vi gång på gång hur det från ett 

intresse, och via utbildning, övergår till egna företag och kooperativ.

Kulturen är en viktig drivkraft och det måste finnas resurser och förutsätt-

ningar för att starta företag.

Vi ser idag ett stort intresse hos lokala entreprenörer inom bygdeutveckling, 

guidning, konst och hantverk och andra lokalt producerade produkter. Vi arbe-

tar också med att utveckla och utbilda gårdsvärdar som kan ha en koppling till 

den lokala historien och gårdens historia.

Ett väl fungerande, pulserande och rikt lokalt kulturliv är en viktig lokalise-

ringsfaktor.

Har du själv haft några kulturupplevelser i gles- och landsbygder? Berätta!

Sedan tonåren har jag varit aktiv i föreningslivet med bygdegården som den 

naturliga mötesplatsen. Där var det dans, möteslokal, teaterverksamhet, stu-

diecirklar, danskurser, matlagning osv. Genom arbetet inom Studieförbundet 

Vuxenskolan har jag mött den starka och engagerande kraften som finns inom 

byalag, hembygdsföreningar och olika intresseföreningar. Där har man doku-

menterat bygdens historia, ordnat Fiskets Dag, loppis, smaka på den lokalt pro-

ducerade maten, teaterföreställningar, musikgrupper m.m. Det lokala ideella 

engagemanget är en viktig ingrediens.

Några exempel från några av mina senaste upplevelser:

Mönsterås

Här finns en Romanfestival med musik och kläder i ett samlat koncept. Här har 

man i studiecirkelform sytt upp tidsenliga kläder och man engagerar bygden för 

att under en eftermiddag genomföra ett tidsenligt arrangemang med musik och 

kläder.

Smygehamn – Köpmansmagasinet

Under några sommarveckor, i samverkan med Trelleborgs Turistbyrån, arrang-

erar LRF Skånsk Mat och SV en mängd aktiviteter. Det är Jazzfestival, Pigg-

svinsteatern har Smygekvällar med teater, sång och musik. Sveriges Sydligaste 

spelmansstämma genomförs med spel och dans. Hit kommer bygdens innevå-

nare, sommarboende, turister från när och fjärran i härliga möten kring musik, 

teater, mat och samtal.

Beddingestrand

Här arrangerar Byalaget varje år Fiskets Dag där man visar filmer från fiskets 

dagar i början av 1900-talet, guidar i byn och berättar dess historia. Man har 
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också försäljning av stekt sill, kaffe, korv mm. Byalaget samlar ihop till en lopp-

marknad för att få in medel till föreningens kassa. Hit kommer sommarboende, 

återvändare, fastboende och härliga timmar avnjuts vid havets strand.

Kvikkjokk

Med den lokala guiden som berättade om bygdens historia och guidade oss runt 

i floddeltat i sin båt. Efteråt blev det en spontan kaffestund i prästgården till-

sammans med den nyvigda prästen och hennes släkt.

Svenska Amatörkulturakademin

Jag har deltagit i den turné ”För alla som älskar kultur” som vi idag genomför på 

tio orter runt om i landet för att möta lokala kulturutövare, arrangörer, grupper, 

amatörer, kultursekreterare m.fl. Man blir helt överväldigad av den drivkraft 

som finns runt om i vårt land. Viljan att göra något för sig själv, för andra och 

hitta möjligheter är enormt stark.

Britt Marie Jobacker, Verksamhetssamordnare, kultur, SV:s förbundskansli
Telefon 0708-55 30 82, bmj@sv.se

Gunno Sandahl, Folkets Hus och Parker

Vad vet du om möjligheterna att ta del av kultur i gles- och landsbygder?

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker finns i hela landet. De flesta Folkets 

Hus och folkparker finns på mindre orter, se www.fhp.nu. Ett av riksorganisa-

tionens uppdrag är att förmedla och distribuera kultur men även att göra det 

möjligt att vara egen arrangör av kultur och nöje. Genom den verksamhet som 

våra medlemsföreningar erbjuds kan ett bra utbud förekomma i hela landet, i 

första hand barn- och familjeföreställningar, men också utbud som riktar sig till 

ungdomar och vuxna.

FHP har 222 biografer som jobbar för att presentera ett aktuellt och rele-

vant filmutbud. Genom FHP:s digitala projekt arbetar vi för att få mer film och 

”färsk” film till våra biografer. Satsningen på digitala biografer innebär även 

möjlighet att visa övrig kultur och nöje via satellit eller bredband. FHP har stor 

framgång med direktsändningar av opera från Metropolitan i New York. Under 

innevarande säsong har vi samlat över 33 000 besökare. Till vår stora glädje är 

det många mindre orter som direktsänder opera från New York. 

Nu har även våra svenska nationalscener intresserat sig för möjligheten att 

direktsända sina föreställningar till våra digitala biografer, Digitala Hus. Ett 

samarbete finns idag med både Kungliga Dramaten och Kungliga Operan. Även 

andra scener har visat intresse för att direktsända sina föreställningar. I juni 

2009 direktsänder vi en föreställning från National Theater i London med Helen 

Mirren. Genom att använda tekniken kan gles- och landsbygder ta del av ett 

bredare utbud av högkvalitativ kultur än vad som tidigare var möjligt.

Anser du att frågan om kulturens decentralisering och geografiska sprid-

ning är viktig? Motivera varför.
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Frågan om kulturens decentralisering är en hjärtefråga för Folkets Hus och 

Parker. Vi har utformat en turnéverksamhet av barn- och familjeprogram där 

det finns tydliga ekonomiska incitament för mindre föreningar på landsbygden 

att delta. Kraftiga subventioner gör det möjligt för teatergrupper att framträda 

över hela landet på fördelaktiga villkor. Oavsett var jag bor ska jag ha möjlig-

het att få ta del av ett bra kulturutbud. Jag ska inte behöva åka många mil för 

att se och uppleva konserter eller teaterföreställningar. Samlingslokalen är, och 

ska fortsättningsvis vara, ett gemensamt intresse för hela bygden och en naturlig 

mötesplats för det som händer i kommunen. För detta krävs att kommunen och 

andra aktörer satsar medvetet på samlingslokalen.

Hur kan den lilla glesbygdskommunen med stora geografiska avstånd han-

tera frågan om kultur och tillgänglighet?

En grundförutsättning för att en mindre kommun ska ha ett attraktivt kultur-

utbud är att det finns samlingslokaler, ett eller flera Folkets Hus. Det är nöd-

vändigt att kommunen stödjer samlingslokalen så att lokalen kan användas för 

olika typer av kulturutbud. Lokalen måste även vara miljömässigt attraktiv för 

att locka besökare. På mindre orter används lokalen till flera olika saker – den är 

en multilokal. En kväll filmvisning, en annan kväll danskurser, danskväll, tea-

terföreställning och så vidare. På samma sätt används lokalerna även för studie-

cirklar och konferenser. För att svara upp mot det varierande behov som finns 

av samlingslokaler är det alltså av högsta vikt att lokalerna är flexibla. I detta av-

seende innebär den digitala biograftekniken ytterligare möjligheter, då den öpp-

nar för direktsända föreläsningar, distansutbildningar och interaktiva samtal.

Hur ser du på kopplingen mellan kultur – lokal utveckling – entreprenörskap?

Att driva ett kulturhus eller ett Folkets Hus är en form av entreprenörskap. 

Kreativitet, sammanhållning, utveckling kräver att alla goda krafter kan mötas, 

diskutera och komma överens. Därför är möteslokalen, samlingslokalen en nöd-

vändighet. Ett bra utbud av kultur och nöje är en inspiration för att gemensamt 

ta ansvar för lokal utveckling. Ett samhälle utan en samlingslokal med kultur-

verksamhet blir isolerat, instängt och därmed saknas grunden för lokal utveck-

ling. På många mindre orter finns exempel på att kultur bidrar till ökad turism 

och sysselsättning.

Har du själv haft några kulturupplevelser i gles- och landsbygder? Berätta!

Genom vårt projekt med Digitala Hus har jag fått uppleva många exempel på 

hus som fått nytt liv genom att folk har strömmat till föreställningarna. Många 

mindre orter har blivit huvudorter och bussresor har ibland arrangerats från 

storstaden till Folkets Hus på den mindre orten. Våra sommarturnéer i folkpar-

kerna är även det exempel där stora artister kommer ut på orter och miljöer där 

detta aldrig skulle kunna förekomma utan det stöd som vi som riksorganisation 

ger. Vi upprätthåller en infrastruktur av mötesplatser i hela landet, där scener 

och dansgolv finns.

Gunno Sandahl, Kulturchef, Folkets Hus och Parker
Telefon 08-452 25 30, gunno.sandahl@fhp.nu
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Monica Eriksson, Bygdegårdarnas Riksförbund

Vad vet du om möjligheterna att ta del av kultur i gles- och landsbygder?

Jag har arbetat på Bygdegårdarnas Riksförbund i 28 år. De första 14 åren som 

kulturkonsulent, därefter förbundssekreterare. Jag har därför en ganska god bild 

av de svårigheter som man upplever på gles- och landsbygd för att få ta del av ett 

professionellt kulturutbud. Inte minst på de nära 1 400 platser där bygdegårdar 

verkar.

Tack vare BR:s insatser så ser det ändå idag hyggligt ut på många platser. BR 

har under åren arbetet för:

– att det produceras teater/musik för små spelplatser

– att det tas fram till pris som är rimliga

– att föreningarna skall bli bättre arrangörer

– att kommuner och landsting skall ta ett ökat ansvar. Det gör man i Västra 

Götalands regionen och i Västmanlands län.

Men problemen är ännu stora, främst de ekonomiska.

Anser du att frågan om kulturens decentralisering och geografiska sprid-

ning är viktig? Motivera varför! 

MYCKET VIKTIG! Det är i grunden en demokratifråga och en fråga om livs-

kvalité. Kultur berör! Jag kan inte låta bli att klistra in ett avsnitt från BR:s idé-

program:

Kulturen lyfter och lyser (ur BR:s idéprogram)

”Bygdegården som allmän samlingslokal spelar en nyckelroll för att kulturlivet 

ska leva i det lokala samhället. Bygdegården bjuder möjligheter för kulturaktiviteter 

av alla slag – för teater, dans, musik, litteratur, kulturarv, konst, film, för amatör-

verksamhet och professionell medverkan.”

”Kultur handlar i grunden om människans växande. Kultur kan stärka själv-

känsla och uttrycksförmåga. Kultur kan tydliggöra rottrådar och ge identitet. Kul-

tur kan roa och oroa, stärka gemenskap och ge nya infallsvinklar. Ändå råder det 

ingen tvekan: Kultur har ett egenvärde. I kulturskapandet finns inga måsten. Kul-

turen ska vara en fri och obunden kraft i vårt samhälle.”

”Samhällets beslut om kultur, i stat, regioner och kommuner, måste inriktas på 

att skapa goda förutsättningar för ett levande, lokalt kulturliv för alla människor – 

i alla delar av landet: Ett kulturliv med mångfald, god kvalitet och plats för både 

amatörers skapande och professionella konstnärers gästspel och medverkan. Sam-

hället måste, med andra ord, skapa goda förutsättningar för att samlingslokaler, 

kulturarrangörer och kulturarbetare ska finnas och verka i alla bygder där män-

niskor bor och lever. Till varje kulturinstitution och kulturorganisation som erhåller 

statsbidrag bör riktas förväntan att den, som en del av sitt basuppdrag, ska stå till 

hela landets tjänst och ha ett utbud som passar också mindre scener och salonger. 

Kulturupplevelser får inte vara ett privilegium för ett fåtal i samhället.”
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”Kulturlivet har också betydelse för en orts attraktion och identitet. Ett rikt och 

intressant lokalt kulturliv är, på samma sätt som exempelvis goda kommunikatio-

ner, en faktor att räkna med när människor väljer bostadsort. Ännu ett samband 

mellan kultur och utveckling finns i kulturevenemang med en sådan lyskraft att de 

motiverar besökare att komma långa vägar: Här visar kulturen sin lyftkraft genom 

stolta lokala arrangörer som får kurage att ta än fler initiativ och genom ekono-

miska kringeffekter i form av fler gäster i besöks- och servicenäringarna.”

Hur kan den lilla glesbygdskommunen med stora geografiska avstånd han-

tera frågan om kultur och tillgänglighet? 

Den lilla kommunen kan samarbeta med frivilligsektorn, bland annat samlings-

lokalorganisationerna som också är stora kulturarrangörer.

Den lilla kommunen kan ge stöd så att det finns moderna, välrustade sam-

lingslokaler, bland annat genom att ställa upp med de 30 % som krävs om man 

rustar med statligt stöd

Den lilla kommunen kan gärna ge arrangörsstöd.

Hur ser du kopplingen mellan kultur – lokal utveckling – entreprenörskap?

Jag ser en strak koppling. En bygd som har självförtroende, som kan erbjuda ett 

bra kulturutbud och där människor trivs kan lättare locka till sig företag som 

vill etablera sig. Det handlar ofta om livskvalité.

Har du själv haft några kulturupplevelser i gles- och landsbygder? Berätta!

Ja, senast upplevde jag föreställningen Orfeus och Eurydike från Metroplitan i 

Bengtsfors Ordenshus. I november, under BR:s kulturhelg, mötte jag Göteborgs-

Operan med dess föreställning ”Sköna sånger” i Grolanda bygdegård utanför 

Falköping.

Det är en lyckokänsla att vi kan erbjuda den typen av program på landsbygd 

och småorter.

Jag har genom åren sett många bra program och jag har också upplevt många 

amatörteaterförställningar som också fyller en viktig funktion.

Monica Eriksson, Förbundssekreterare, Bygdegårdarnas Riksförbund
Telefon 08-440 51 94, monica@bygdegardarna.se
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Karin Wennerberg, Lantbrukarnas riksförbund, LRF

Vad vet du om möjligheterna att ta del av kultur i gles- och landsbygder?

En hel del, eftersom jag är kulturansvarig på LRF och vi själva är med och stöt-

tar lokal kultur på olika sätt.

Anser du att frågan om kulturens decentralisering och geografiska sprid-

ning är viktig? Motivera varför!

Det är mycket, mycket viktigt att kulturen finns överallt. Och det skall finnas 

möjlighet för landsbygdsbor att kunna tillgodogöra sig kultur som håller hög 

standard, precis som i städerna. Därför stöttar till exempel LRF professionella 

teatergrupper, musiker och andra artister som tycker om att uppträda på små 

platser. Vi producerar också vandringsutställningar. Oftast samarbetar vi med 

Bygdegårdarnas Riksförbund.

I en enkät jag gjort bland våra lokalavdelningar som fått kulturstöd, anger 90 

% att de tycker att social gemenskap är en av de tre viktigaste frågorna för lokal-

avdelningens erbjudande till medlemmarna. Vill här skicka med lite annat som 

kom fram i enkäten:

Varför satsar LRF på kultur?

Mervärde

Kultur behövs, många är ovana vid kultur. Kultur sporrar till andra projekt och till-

ställningar. Vi ger teatergrupper möjligheter att fortsätta med sin verksamhet och 

även nya grupper kan bildas. Avkoppling. Kultur är som balsam för själen. Kultu-

ren berikar oss och den behövs. Vi hämtar energi av nya upplevelser. Genom kultur 

visar vi att bönder sysslar med annat än bara djur och maskiner. Det kan få turister 

och hemvändare att stanna upp och se att vår bygd är vacker o intressant. Kultur 

utvecklar landsbygden. Det behövs riktig teater som motvikt mot alla TV-såpor. 

Samverkan och gemenskap

Kultur ger bra sammanhållning mellan olika föreningar. Det utvecklar det sociala 

umgänget i byn och det känns bra att hjälpa till. Utan samverkan med andra på 

bygden kan vi inte få en sådan här satsning att gå ihop. Hela bygden får en trev-

lig kväll som ger gemenskap. Kultur behövs för att hålla bygden vid liv. Det är ett 

bra komplement till andra aktiviteter inom bygden. Det ger också gemenskap för 

många ensamarbetande småföretagare. Vi vill återupprätta den gemenskap som 

förr var självklar i glesbygden men som bl.a. TV slagit sönder. 

Stad/Landsbygd

Det är viktigt att föra ut kulturen utanför tätorten. Att göra kulturutbudet tillgäng-

ligt på landsbygden i lantlig miljö är bra. Den lilla människan tar sig inte tid att 

åka långt. Det är bra att kulturen kommer till små orter. Bra att teatern kommer 

till folket.

Hur kan den lilla glesbygdskommunen med stora geografiska avstånd han-

tera frågan om kultur och tillgänglighet?

När det gäller glesbygdskommuner är det naturligtvis svårt. Personligen har jag 

ingen direkt erfarenhet så jag lämnar frågan till de som kan svara bättre.
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Hur ser du på kopplingen mellan kultur – lokal utveckling – entreprenörskap?

Ett litet exempel:

Att vara jordbrukare eller skogsbrukare idag är ofta ett ensamt yrke. Många 

dagar kan gå utan att man pratar med någon om sitt arbete och sina idéer. Det 

behövs mötesplatser. Kultur erbjuder avkoppling från vardagen. Här träffar man 

andra människor i samma situation. När man fikar tillsammans börjar man 

prata och när man pratar börjar man utbyta idéer. Idéer som kan växa och leda 

till nya samarbeten och nya entreprenörer.

Dessutom jobbar vi på LRF just nu med frågan om det är möjligt att öka på 

med ytterligare en näring bland de redan 63 näringarna vi har: Nämligen kul-

turarvsentreprenörskap. Går det att tjäna pengar på det kulturarv man förvaltar 

som skogsägare och lantbrukare? Här arbetar LRF och Riksantikvarieämbetet 

inom ramen för Landsbygdsnätverket i ett samarbete om kulturarvet som en av 

landsbygdens resurser för företagande och entreprenörskap.

Vi är nu också på gång att turnera en stå-uppkille från Göteborg med kur-

disk bakgrund. Även detta i samarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund. Kan-

ske kan det indirekt leda till att man som landsbygdsföretagare funderar på om 

det inte finns samarbeten och företagsidéer man kan utveckla tillsammans med 

människor av annan etnisk bakgrund.

Under 2008 bildades flera lokala grupper i en mindre ort i Dalsland. Dessa 

framförde sedan under hösten en bejublad bondeopera kallad Silosång. Det var 

text och musik av professionella kulturutövare. Arbetet med operan föranledde 

mycket ”nytt” arbete för dem som var med. Både män och kvinnor, gamla och 

unga, bönder och andra deltog. Något konkret entreprenörskap har inte kommit 

ut av detta ännu och sådant är svårt att påvisa, men samtliga 40-50 personer 

som var med i produktionen kände en allmän nytändning. Omkring 500 perso-

ner kom och såg de två föreställningarna.

Har du själv haft några kulturupplevelser i gles- och landsbygder? Berätta!

Jag har varit på teater på bygdegårdar, bio, utställningsvernissager, lyssnat på 

musiker sett konstutställningar och jag vet inte allt. Varje gång slås man av den 

entusiasm och hunger efter kultur som finns överallt.

Jag är övertygad om att turismen och besöksnäringen kommer att växa på 

Sveriges landsbygd. Dels kommer många fler svenskar att resa i Sverige i stället 

för att ta dyra flygresor långt bort, dels kommer ännu fler utländska gäster. Då 

ska vi inte bara ha en vacker landsbygd att visa upp. Vi ska också erbjuda alle-

handa upplevelser, precis som vi gör idag. Men det kan bara bli mer och bättre!

Karin Wennerberg, Konst- och kulturansvarig, Lantbrukarnas Riksförbund
Telefon 08-787 53 66, karin.wennerberg@lrf.se
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Ulrik Strömberg, Hela Sverige ska leva

Vad vet du om möjligheterna att ta del av kultur i gles- och landsbygder?

Vi anser att det är för lite resurser som satsas på kulturen och möjligheterna att 

ta del av den i våra gles- och landsbygder. Mycket av resurserna har gått och går 

åt till de större städerna. Under en period var det exempelvis gratis entré till 

museerna.

Vi vill dock framhålla några positiva möjligheter. Hela Sverige ska leva be-

står av ca. 4 500 lokala utvecklingsgrupper över hela Sverige, många av dem har 

startas genom att människor gått samman i bygderna för att en göra en kultur-

aktivitet. Där har bygdespel och liknande varit ett första steg i en folklig mobi-

lisering. 

Genom samlingslokalorganisationerna (Folkets Hus och Parker, Bygdegår-

darna, Våra Gårdar) och Sveriges Hembygdsförbund har det genom åren gjorts 

stora insatser för kulturen på landsbygden. Samlingslokalerna är en resurs för 

kultur och bildning, nytänkande och utveckling. Studieförbunden för också ut 

kultur på olika sätt. 

Friteatern har funnits sedan 1973 och turnerar runt om i hela Sverige med sin 

ensemble till byarnas samlingslokaler och föreningsmöten. 

Stiftelsen Framtidens kultur har gjort det möjligt för ca. 1 500 personer att 

delta i diskussioner kring betydelsen av en lokalkultur på 21 ställen i landet. 

Satsningen har pågått sedan år 2000 och framåt.

Föreningen U-Land arbetar med kulturen som tillväxtfaktor och som en me-

tod för unga att komma in på ett naturligt sätt i den egna bygdens utveckling. 

U-Land genomför bland annat utbildningar för ungdomar så att de själva kan 

skapa och anordna egna festivaler och events på landsbygden.

I många bygder driver lokala föreningar små museer på ideell basis. Det han 

vara mer allmänna hembygdsmuseer men också specialinriktade museer med 

föremål av riksintresse. Dessa museer stärker den lokala identiteten, höjer byg-

dens attraktivitet och stimulerar turismen .

Hos Folkets Hus och Parker pågår en satsning med Digitala Hus. Ett Digitalt 

Hus kan i vissa fall hålla premiär samma kväll som i storstäderna och även visa 

filmer under längre tid. Detta medför aktualitet, tilltagande intresse från lokal-

befolkningen och därmed större marknad med ökade intäkter. Biografen får 

dessutom möjlighet att hålla en bredare filmrepertoar i form av t.ex. klassiker, 

regionalt producerad film och ”smalare” filmer. 

Med den nya tekniken kan man förutom film även visa konserter, teater, 

sportevenemang, arrangera kortfilmsfestivaler, rockgalor och liknande på stor 

duk, med hög bild- och ljudkvalitet. Studier, föreläsningar och konferenser får 

helt nya interaktiva möjligheter. Därigenom blir Digitala Hus betydelsefulla för 

både kommunen, utbildningen och näringslivet på orten. Införandet av digitala 

projektorer innebär väsentligt billigare biografkopior och enklare och mer kost-

nadseffektiv distribution.

Tekniken har använts bland annat under Landsbygdskommitténs arbete med 

att lämna ett förslag till en långsiktig strategi för landsbygdsutveckling. Kung-

liga Tekniska Högskolan arbetar genom ”Folkets Hubb” med att föra ut tekni-

ken, positiva tester gjorts i Älvdalen med digital teknik. Oavsett var man bor i 
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landet så ska man ha till gång till upplevelser, kunskap och service. Det kan den 

digitala tekniken erbjuda.

Folkets Hus och Parker och Bygdegårdarna anordnar den 16 mars 2009 en 

digital konferens på tre platser i landet kring den digitala tekniken.

Anser du att frågan om kulturens decentralisering och geografiska sprid-

ning är viktig? Motivera varför.

Den geografiska spridningen är mycket viktig. Decentraliserade satsningar på 

kultur ska vara en självklar del i landsbygdspolitiken och den regionala tillväxt-

politiken.

Lokal kultur skapas där initiativen och entusiasmen finns, till exempel byg-

despel, musikfestivaler, hemvändardagar, popkollo m.m. Kulturen är en del av 

identiteten i bygden, den skapar mötesplatser och stärker gemenskapen. Kultur-

aktiviteter bidrar till att skapa det sociala kapital som ger utveckling. Kulturen 

ger en bas för det lokala utvecklingsarbetet som i sin tur skapar livskraftiga och 

attraktiva bygder.

Hur kan den lilla glesbygdskommunen med stora geografiska avstånd han-

tera frågan om kultur och tillgänglighet? 

Glesbygdskommunen kan på olika sätt uppmuntra det lokala kulturlivet. Den 

kan stimulera den folkliga kulturen genom små bidrag och annan assistans till 

festivaler, hemvändardagar, landsbygdens dag m.m. Det är särskilt viktigt att 

uppmuntra ungdomen att bli delaktig på olika sätt. Kommunen kan också un-

derlätta och stödja bildandet av Digitala Hus, även en lightversion i bymiljön.

Hur ser du på kopplingen mellan kultur – lokal utveckling – entreprenörskap?

Många kulturyttringar ger en ideell förening som växer och skapar en eller flera 

aktiviteter för att sedan genera arbetstillfällen, utbildningar och skapa tillväxt.

Ett rikt kulturliv ger attraktiva bygder, särskilt för ungdomar och kvinnor. 

Fler väljer att stanna kvar i stället för att flytta. Fler lockas att flytta in till kom-

munen. Dessa inflyttare är ofta kreativa och resursstarka personer som påtagligt 

bidrar till bygdens utveckling. Det blir en positiv spiral! Som exempel, Hults-

fredsfestivalen började som ideell förening 1981.

Har du själv haft några kulturupplevelser i gles- och landsbygder? Berätta!

Under kampanjen Hela Sverige ska leva under slutet av 80-talet arbetade Hela 

Sverige ska leva intensivt med kulturfrågorna, en person anställdes för att en-

bart driva kulturfrågorna under perioden. Bland annat bildades ett kulturlands-

lag med ensemblen på Dramaten och där skådespelarna tog hand var sitt värd-

landskap. 

Hela Sverige ska leva tog initiativet till Hela Sveriges Filmfestival som startade 

1993 och pågick till 2007 och hölls på olika platser över hela landet.

Jag har besökt många festivaler, kulturdagar, mässor, teaterföreställningar, 

vernissager och liknande genom åren. Senaste mötet var Digitala Hus direkt-

sändning från Dramaten av Bernardas Hus. Att få sitta hemma i sitt eget Folkets 

hus och samtidigt vara på Dramaten i Stockholm är en härlig och märklig käns-
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la. Sedan fick vi följa en diskussion mellan Dramatenskådespelarna och Folkets 

Hus besökare i Boden och i Osby som fick ställa frågor direkt till ensemblen. 

Tänk när vi alla kan delta i samtalet! Jag har även försökt att få besöka Metropo-

litan digitalt, men då var biljetterna slut! Jag kommer att försöka igen!

Som den fotbollsfantast jag är var det mäktigt att följa Sverige i det senaste 

VM 2006 hemma i ett fullsatt Folkets Hus med engagerade människor i alla åld-

rar samt vajande flaggor, sång och hejaramsor! Fantastisk bildkvalité – det var 

som att vara med på planen! Och så stärker det bygemenskapen.

Ulrik Strömberg, Handläggare, Hela Sverige ska leva
Telefon 08-24 13 50, ulrik.stromberg@helasverige.se

Kennet Johansson, Kulturrådet

Vad vet du om möjligheterna att ta del av kultur i gles- och landsbygder?

Kulturrådets uppdrag är att verka för att en mångfald av konst- och kulturytt-

ringar av hög kvalitet finns tillgänglig för människor i hela landet. Uppdraget 

förutsätter en god kunskap om hur konst och kultur finns företrädd i både stor-

stad och lands- och glesbygd och de villkor för kulturutövare som finns i olika 

delar av landet. Genom våra olika verksamhetsområden – bidragsfördelning, 

statistikproduktion, utredningar och utvärderingar, kompletterat med person-

liga kontakter i hela landet – tar vi in en värdefull kunskap om kulturens skif-

tande villkor. Denna kunskap är en förutsättning för att Kulturrådet ska kunna 

genomföra sitt uppdrag.

Anser du att frågan om kulturens decentralisering och geografiska sprid-

ning är viktig? Motivera varför.

Självklart är det viktigt att alla människor i vårt land får möta konst och kultur 

i sin närmiljö, oavsett om den är i en storstad eller på landsbygden. Att ta del av 

kulturupplevelser och ges möjlighet till eget skapande gör att människor växer 

och utvecklas. Konst och kultur kan ge både nya insikter, vara utmanande, sti-

mulera kritiskt tänkande, ge nya infallsvinklar på svåra frågor och ge glädje, 

avkoppling och skönhet.

Hur kan den lilla glesbygdskommunen med stora geografiska avstånd han-

tera frågan om kultur och tillgänglighet?

Tillgången till ett större kulturutbud kan öka genom samverkan med kringlig-

gande kommuner och med landsting/region. I varje region finns ett antal re-

gionala kulturinstitutioner inom t.ex. teater, musik, museer, länsbibliotek m.m., 

vilkas uppdrag är att verka i hela länet. Lokalt finns huvudbibliotek och filialbib-

liotek, liksom kulturskolor och studieförbund med en omfattande kulturverk-

samhet. På nationell nivå finns t.ex. Riksteatern, Rikskonserter och Riksutställ-

ningar, som har i uppdrag att komplettera kulturutbudet inom sina respektive 

områden.
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Hur ser du på kopplingen mellan kultur – lokal utveckling – entreprenörskap?

Kulturen kan ha stor betydelse för den lokala utvecklingen. Det finns stora för-

utsättningar att utveckla ett entreprenörskap inte minst inom turismområdet, 

men också när det gäller hemslöjd och traditionellt hantverk. Ett annat område 

som utvecklas starkt är festivaler och olika arrangemang inom musik, konst, 

teater och litteratur och som kan dra till sig stor publik. 

Har du själv haft några kulturupplevelser i gles- och landsbygder? 

Ja, många. Jag går alltid på teatern på Österlen eftersom jag bor där.

Kennet Johansson, Generaldirektör, Kulturrådet
Telefon 08-440 51 94, kennet.johansson@kulturradet.se

Bland de organisationer och myndigheter som inbjudits att svara på dessa fem 

frågor har några valt att avstå: 

Kulturdepartementet

Kulturutredningen

Haparanda kommun

Sunne kommun

Sveriges hembygdsförbund

Föreningen U-LAND (ung på landsbygd)

När det gäller Kulturdepartementet har de gett följande information:

Kulturpolitiken verkar för att det ska finnas ett kulturutbud av bredd och kvali-

tet i hela landet. Hur politiken är utformad framgår bl.a. av senaste budgetpro-

position 2008/09:1. Där – och i andra styrdokument såsom regleringsbrev inom 

utgiftsområde 17 och tillhörande förordningar – framgår vidare hur politiken är 

utformad så att kulturen ska kunna bli tillgänglig för hela landet. Vidare är det 

viktigt att framhålla att de statliga insatserna ska samverka med regioners och 

landstings utformning av sina kulturpolitiska insatser och dessas olika förut-

sättningar – och vice versa. Vidare har Kulturutredningen nyligen lagt fram sitt 

betänkande om hur den framtida kulturpolitiken kan utformas. Utredningen är 

nu ute på remiss till 19 maj 2009.

Från Kulturutredningen har vi fått följande information:

Kulturutredningen avslutade sitt arbete den 12 februari 2009 genom att utred-

ningens betänkande lämnades till kulturministern. Kulturutredningens betän-

kande har nummer SOU 2009:16 och finns att tillgå via nätet antingen genom 

www.kulturutredningen.se eller www.regerigen.se. Det är också möjligt att be-

ställa tryckta exemplar via www.fritzes.se
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Frågor om kultur på regional och lokal nivå har varit en tydlig del av Kultur-

utredningens uppdrag och därför också en väsentlig fråga för utredningen. Ut-

redningen har ägnat en betydande del av sitt utredningsarbete till att resa runt 

i Sverige för att på så sätt ta del av aktuella kulturfrågor och synpunkter på kul-

turpolitiken från såväl lokala politiker, institutioner som andra aktörer i olika 

delar av landet.

Kulturutredningen lämnar flera förslag som berör de frågor som finns i er 

enkät. Det gäller bl.a. en ny modell för samspel mellan statlig och regional 

nivå när det gäller ansvaret för fördelning av statliga medel till regionala kul-

turverksamheter. Det beskrivs i kapitel 12 i utredningens betänkande. Vidare 

har utredningen förslag och överväganden kring frågor om kultur och entre-

prenörskap respektive regional tillväxt. Dessa återfinns i kapitel 10.3 och 10.4 

i betänkandet.

Utredningen har också haft löpande kontakt och samråd med en referens-

grupp som bestått av representanter från Sveriges Kommuner och Landsting 

samt från samarbetsråden för regionala kulturverksamheter; länsmusik, läns-

museer och länsteater.
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6. KULTUREN I STATISTIKEN

Tillgång till bibliotek

Enligt bibliotekslagen från 1997 ska varje kommun ha ett kommunalt folkbibli-

otek och 2007 fanns därför ett huvudbibliotek i landets samtliga 290 kommuner. 

Dessutom fanns totalt 1001 biblioteksfilialer, bokbussar och övriga utlånings-

ställen. Sedan 1990-talet har antalet filialer minskat medan integreringen mel-

lan skolbibliotek och filialer har ökat. Hälften av landets folkbiblioteksfilialer 

var 2007 integrerade med ett skolbibliotek och särskilt vanligt är detta i de min-

dre kommunerna.47 

Enligt den tillgänglighetsanalys som Glesbygdsverket gjort när det gäller bib-

liotek är tillgången till bibliotek relativt god i stora delar av landet. I mer glesbe-

folkade områden kan det dock handla om allt från 30 till 130 minuter med bil 

för att komma till närmaste bibliotek. I detta sammanhang är det naturligtvis 

intressant att hitta andra lösningar – bokbussar och liknande, som på ett flexi-

belt sätt kan göra de kommunala bibliotekens böcker tillgängliga även utanför 

kommunernas centra. I kapitel 4 redovisas en nyskapande biblioteksverksamhet 

i Åre kommun, den så kallade Bokraketen. 

Trots de delvis mycket långa avstånden till kommunbiblioteken är antalet 

biblioteksbesök per invånare generellt sett högre i kommuner med hög andel 

gles- och landsbygd. Allra mest aktiva var besökarna i Västerbotten där lånta-

garna i medeltal gjorde 38 besök under 2007, jämfört med 7,8 besök som genom-

snittet är för hela landet.48

Tillgång till kommunala kulturskolor

De kommunala musik- och kulturskolorna är helt frivilliga åtaganden och det 

utgår inga statbidrag till verksamheten. Trots detta är kulturskolan något som 

de allra flesta kommuner satsar på. Den ideella föreningen Sveriges Musik- och 

Kulturskoleråd (SMOK) har i tio års tid haft ett uppdrag att samla in och bear-

beta statisk för denna verksamhet. Under 2007 fanns musik- och kulturskola i 

283 av de 290 svenska kommunerna. I de allra flesta fall är det kommunen själv 

som är huvudman för dessa, men det förekommer också att ideella och ekono-

miska föreningar samt studieförbund håller i verksamheten (se kap 4 om Kul-

turakademin i Storuman). Många av musikskolorna har breddat sin verksamhet 

till att även erbjuda ämnen som dans, bild, film och drama, i dessa övergår man 

till att vara en Kulturskola. 

Många av de mindre kommunerna i vår undersökning satsar relativt mycket 

resurser på sin kulturskoleverksamhet. Det resulterar också i att förhållandevis 

många elever är inskrivna i sin kommuns kulturskola, i många fall handlar det 

47 Kulturrådet, Kulturen i siffror 2008:3. Folkbiblioteken 2007, s. 9 f

48 Ibid, s. 28 f.



81

Karta 1. Avstånd till närmaste kommunala bibliotek i minuter (2008)

Avstånd till närmaste kommunala
bibliotek i minuter (2008)

Glesbygdskommuner

Antal minuter
30 - 135

10 - 30

0 - 10

Källa: Glesbygdsverket (datainsamling och bearbetning).

Antal minuter

Källa: Glesbygdsverket (datainsamling och bearbetning).
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Glesbygdskommuner

Antal besök per invånare
8 <

6 - 8

0 - 6

Uppgift saknas

Antal biblioteksbesök per invånare
(2007)

Källa: Statens kulturråd 2008. Glesbygdsverkets bearbetning.

Karta 2. Antal biblioteksbesök per invånare (2007)

Källa: Statens kulturråd 2008. 

Glesbygdsverkets bearbetning.

Antal minuter
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Glesbygdskommuner

Antal SEK
50 - 292

10 - 50

< 0 - 10

Inga data

Kulturskolornas kommunala kostnader
per kommuninvånare (2007) *

* Observera att undersökningen har
vissa brister vilket medför att talen
kan ha en stor felmarginal

Sveriges musik- och kulturskoleråd (SMoK), 2007.
Glesbygdsverkets bearbetning.

Karta 3. Kulturskolornas kommunala kostnader/invånare 2007

Antal SEK

Källa: Sveriges musik- och kulturskoleråd (SMoK) 2007. 

Glesbygdsverkets bearbetning.

Observera att undersökningen har vissa brister vad gäller 

informationens jämförbarhet, vilket medför att talen kan ha 

en viss felmarginal.
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Karta 4.  Andel elever av kommunernas 7-18-åringar som deltar i musik-  
 och kulturskola

Glesbygdskommuner

Antal procent
20 - 42

10 - 20

< 0 - 10

Saknar kulturskola

Andel elever av kommunens 7-18-åringar
som deltar i musik- eller kulturskola

(2007)

Källa: Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK) 2007.
Glesbygdsverkets bearbetning.

Antal procent

Källa: Sveriges musik- och kulturskoleråd (SMoK) 2007. 

Glesbygdsverkets bearbetning.
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om 20 till 30 % av det totala antalet elever. Sett ur ett glesbygdsperspektiv kan 

man därför konstatera att den kulturella basverksamheten tenderar att bli rela-

tivt kostsam i de mindre och geografiskt vidsträckta kommunerna.

Tillgång till teater och bio

Hur ser då tillgången till teater och bio ut i ett gles- och landsbygdsperspek-

tiv? För teatrarnas del är tillgängligheten relativt begränsad, medan biograferna 

har en något större geografisk spridning. I båda fallen kan tillgängligheten öka 

med hjälp av det ideella föreningslivet som arrangerar både film- och teater-

verksamhet i sina samlingslokaler. Enligt SOM-institutets undersökningar går 

storstadsbor betydligt oftare på teater (57 %) än landsbygdsbor (31%).49 I vilken 

utsträckning detta hänger samman med teaterns geografiska tillgänglighet låter 

vi vara osagt. 

Under 2006 bedrevs professionell teater- och dansverksamhet i 281 av Sveri-

ges 290 kommuner med sammanlagt 21 200 föreställningar som ledde till drygt 

3,3 miljoner besök. De siffror som Kulturrådet redovisar avser den verksamhet 

som bedrivits via institutioner och fria grupper som erhållit statsbidrag, dvs. 

40 institutioner för teater/musik/dans samt 74 fria teatergrupper och 39 fria 

dansgrupper. Om man mäter besöksantalet i relation till befolkningsstorlek så 

utmärker sig Dalarnas län som ligger på en mycket stark andraplats efter Stock-

holms län med 487 besök per 1 000 invånare. Genomsnittet för hela landet lig-

ger på 187 besök per 1000 invånare.50 

Enligt Glesbygdsverkets tillgänglighetsanalys är avstånden till en fast teater-

institution relativt stora i de 50 utvalda glesbygdskommunerna. I många fall har 

man i genomsnitt mellan 100 och 400 kilometer till närmaste teater (se karta 5). 

Motsvarande tillgänglighetsanalys vad gäller så kallat gröna biografer visar 

på en relativt god tillgång i de glesbygdstäta kommunerna. Gröna biografer drivs 

ofta av ideella föreningar och visar film maximalt fem kvällar per vecka. Genom 

utbredningen av samlingslokaler i landet, främst via Bygdegårdarnas Riksför-

bund, Folkets Hus och Parker samt Våra Gårdar, finns ett relativt finmaskigt 

nät av lokaler där man någorlunda regelbundet visar film. I många fall är av-

ståndet 15 minuter eller mindre med bil till en sådan biograflokal. De ”gröna 

biograferna” är med andra ord ofta liktydigt med en föreningsägd samlingslo-

kal. Avståndet till de ”gröna biograferna” kan därför ge en någorlunda bra bild 

över tillgången till samlingslokaler i de gles- och landsbygdstäta kommunerna 

(se karta 6). I den inventering av samlingslokaler som genomfördes 2003 kon-

staterades att det fanns sammanlagt drygt 3 500 lokaler i landet, varav ungefär 

20 procent fanns i glesbygds- respektive landsbygdkommuner.51

När det gäller de mer kommersiellt inriktade så kallade ”röda biograferna” 

finns inte samma utbredning. Tillgängligheten till dessa är betydligt sämre, här 

handlar det i många fall om ett avstånd på mellan 30 till 250 minuter med bil till 

närmaste biograf (se karta 7).

49 Tillgänglighet i hela landet. Kulturrådets omvärldsanalys 2006, s. 66. Siffrorna avser 2005 och bygger på Riks-SOM.

50 Kulturrådet, Kulturen i siffror 2008:1, Teater och dans 2006, s. 9, 15, 17, 20.

51 Allmänna samlingslokaler – demokrati, kultur, utveckling. SOU 2003:118, s. 133 ff, 142.
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Karta 5. Avstånd till teaterinstitutioner, fria teatergrupper och dans-  
 grupper 2006 

Avstånd till teaterinstitutioner, fria teater-
grupper och dansgrupper 2006

Glesbygdskommuner

Kommungräns

Avstånd i km
0 - 50

50 - 100

100 - 433

Källa: Glesbygdsverket 2009 (datainsamling och bearbetning).

Avstånd i km

Källa: Glesbygdsverket (datainsamling och bearbetning).
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Karta 6. Avstånd i minuter till närmaste gröna* biograf 2008 

Glesbygdskommuner

Kommungräns

Antal minuter
0 - 15

15 - 30

30 - 154

Avstånd i minuter till närmaste
gröna* biograf (2008)

Källa: Filmägarnas kontrollförbund 2008 (adresser).
Koordinatsättning och tillgänglighetsanalys gjord av Glesbygdsverket

* Filmägarnas kontrollförbund (FKB) delar
in biografer i grupper om röda och gröna.
Gröna biografer får visa högst 5 före-
ställningar per vecka och behöver inte
betala någon avgift till FKB. Röda
biografer får visa ett obegränsat antal
föreställningar per vecka, men måste
betala 10 % av sina intäkter till FKB.

Avstånd i minuter

Källa: Filmägarnas kontrollbyrå 2008 (adresser). 

Koordinalsättning och tillgänglighetsanalys gjord av Glesbygdsverket.

Filmägarnas kontrollbyrå delar in biografer i grupper 

om röda och gröna. Gröna biografer får visa högst 

5 föreställningar per vecka och behöver inte betala 

någon avgift till Filminstitutet. Röda biografer får visa 

ett obegränsat antal föreställningar per vecka, men 

måste betala 10% av sina intäkter till Filminstitutet.
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Karta 7. Avstånd i minuter till närmaste röda* biograf

Avstånd i minuter till närmaste
röda* biograf (2008)

Glesbygdskommuner

Kommungräns

Antal minuter
0 - 30

30 - 60

60 - 247

Källa: Adresser från Filmägarnas kontrollbyrå. Koordinatsättning
och tillgänglighetsanalys gjord av Glesbygdsverket.

* Filmägarnas kontrollförbund (FKB) delar
in biografer i grupper om röda och gröna.
Gröna biografer får visa högst 5 före-
ställningar per vecka och behöver inte
betala någon avgift till FKB. Röda
biografer får visa ett obegränsat antal
föreställningar per vecka, men måste
betala 10 % av sina intäkter till FKB.

Avstånd i minuter

Källa: Filmägarnas kontrollbyrå 2008 (adresser). 

Koordinalsättning och tillgänglighetsanalys gjord av Glesbygdsverket.

Filmägarnas kontrollbyrå delar in biografer i grupper 

om röda och gröna. Gröna biografer får visa högst 

5 föreställningar per vecka och behöver inte betala 

någon avgift till Filminstitutet. Röda biografer får visa 

ett obegränsat antal föreställningar per vecka, men 

måste betala 10% av sina intäkter till Filminstitutet.
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Kommunernas kostnader för kultur – höga eller låga?

Även om hushållen står för den enskilt största delen av kulturkostnaderna sker 

det också stora offentliga satsningar. Under 2007 avsattes sammanlagt 21,7 mil-

jarder kronor från stat (46 %), landsting/regioner (13 %) och kommuner (41%) 

till kultur.52 Mycket talar för att de små gles- och landsbygdstäta kommunernas 

kostnader för kultur blir relativt höga i jämförelse med mer tätbebyggda kom-

muner. Den kulturella basservicen i form av bibliotek och musikskolor blir re-

lativt kostsam i förhållande till befolkningsunderlaget. Många av de 50 utvalda 

gles- och landsbygdskommunerna satsade mer än 1 300 kr/invånare på kultur 

under 2007 (se karta 8).

När Kulturutredningen analyserar kommunernas satsningar på kultur kom-

mer man dock fram till resultatet att de större kommunerna satsar mer pengar 

på kultur än de mindre. I deras beräkning av kulturutgifternas andel av de to-

tala driftskostnaderna ligger glesbygdskommunerna på 2 procent medan stor-

städerna satsar närmare 3 procent. Minst satsar storstädernas förortskommu-

ner. Den genomsnittliga kulturkostnaden för samtliga kommuner ligger på 2,2 

procent av den total driftsbudgeten. Man sammanfattar läget genom påståendet 

att de mindre kommunerna befinner sig i ett mindre gynnsamt läge i ett allt mer 

”kulturaliserat” och kreativt drivet samhälle och att de därmed inte hänger med 

i den modernisering som sker. ”Regioner som domineras av små kommuner kom-

mer troligen att ha sämre förutsättningar att profilera sig och utvecklas i relation till 

andra regioner.”53 

Kulturutredningen kopplar också frågan om de mindre kommunernas sats-

ningar på kultur till förhållandet mellan kön och utbildningsnivå. Eftersom 

kvinnor generellt sett är mer högutbildade än män, och därmed också efterfrå-

gar kultur i större utsträckning, har de därför sämre möjligheter till kultur i de 

mindre kommunerna. Man ställer sig frågan hur detta i sin tur påverkar kvin-

nors val av bostadsort. Bilden av en glesbygd där män stannar och kvinnor flyt-

tar har dock ifrågasatts av Glesbygdsverket. Visserligen är det något fler kvinnor 

som flyttar från glesbygder, men samtidigt står de unga kvinnorna också för en 

 högre inflyttning till gles- och landsbygder.54 

52  Kulturens finansiering 2007, Kulturrådet 2008, s. 15.

53  Betänkande av Kulturutredningen, Grundanalys. SOU 2009:16, s. 280.

54  Glesbygdsverkets årsbok 2008, s. 126.
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Glesbygdskommuner

Satsade kronor (brutto)
1301 - 3492

901 - 1300

391 - 900

Av kommunen satsade kronor på kultur
(brutto) per kommuninvånare (2007)

Källa: SCB. Glesbygdsverkets bearbetning.

Karta 8. Kommunernas kulturkostnader per invånare 2007

Satsade kronor (brutto)

Källa: SCB. Glesbygdsverkets bearbetning.
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Kulturvanor i land och stad

Hur ser våra kulturvanor ut egentligen? I vilken utsträckning skiljer sig stad och 

land åt? I rapporten Nya kulturvanor från 2008 redovisar Kulturrådet en sam-

manställning av SCB:s undersökningar om levnadsförhållande (ULF).55 Un-

dersökningen, som genomförts under åren 1976-2006, bygger på besöksinter-

vjuer och telefonintervjuer. Man har delat in landets kommuner i sex så kallade 

H-regioner efter vilken befolkningstäthet som råder. Genom att utnyttja dessa 

H-regioner kan vi få en viss koppling mellan kulturvanorna och indelningen i 

städer och tätorter respektive landsbygd och glesbygd.56 

Kulturvanor är allmänt sett relativt stabila, till exempel finns en stark kopp-

ling mellan utbildningsnivå och kulturvanor. I många avseenden kvarstår re-

dan kända skillnader, till exempel mellan unga och gamla, kvinnor och män, 

arbetare och tjänstemän och storstadsbor och glesbygdsbor. Bland dessa stabila 

förhållanden finner vi exempelvis det faktum att kvinnor generellt sett är mer 

kulturaktiva än män, att teaterbesök är vanligare i storstäder än på landsbygden 

samt att benägenheten att ta del av viss kultur, exempelvis teater, ökar med ut-

bildningsnivå.57

I vissa avseende sker dock förändringar. Generellt sett visar undersökning-

en att konsertbesök, biobesök och biblioteksbesök har ökat medan studiecirk-

elverksamhet, eget musicerande samt bokläsande har minskat. Här finns dock 

några intressanta skillnader mellan glesbygd och tätort. Kvinnorna i den norra 

glesbygden har ökat sina biblioteksbesök i högre grad än riksgenomsnittet, lika-

så har de ökat sin bokläsning, vilket ingen annan befolkningsgrupp gjort. Kvin-

norna i norra glesbygden har också ökat sitt egna musikutövande, till skillnad 

från de flesta andra grupper. De har också ökat sitt deltagande i körsång signifi-

kant, från 3 procent varje vecka 1998-99 till 10 procent 2006.58

Eget utövande av kultur, körsång, studiecirkelverksamhet m.m., är generellt 

sett högre i gles- och landsbygder än i städer (se kartorna 10, 11, 15). Även 

andelen biblioteksbesök är högre i glesbygdsregioner än i mer tätbyggda re-

gioner (se karta 9). Andra typer av kulturella aktiviteter uppvisar däremot ett 

motsatt mönster. När det gäller besök på teater, konsert, bio och museum visar 

kulturvaneundersökningen en högre frekvens i tätorterna än i glesbygderna 

(se kartorna 12, 13, 14).59 

55  Nya kulturvanor. Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv: 1976-2006. Kulturrådet, Kulturen i siffror 2008:6

56  Ibid, s. 366.

57  Tillgänglighet i hela landet. Kulturrådets omvärldsanalys 2006, s. 64 ff.

58  Nya kulturvanor. Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv: 1976-2006. Kulturrådet, Kulturen i siffror 2008:6, 
s. 9 ff, 41 ff, 61 ff

59  Se t.ex Kulturen i siffror 2008:2, Studieförbunden 2007, Kulturrådet, s. 35 ff.
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Karta 9. Besökt bibliotek minst 5 ggr 2006 

Glesbygdskommuner

Antal procent per H-region
Glesbygd, 25,9

Mellanbygd, 25,6

Tätbygd, 23,3

Större städer, 23,2

Besökt bibliotek minst 5 ggr (2006)

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF).
Glesbygdsverkets bearbetning.

Antal procent per H-region

Källa: SCB. Undersökningarna 

av levnadsförhållanden (ULF). 

Glesbygdsverkets bearbetning.
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Karta 10. Sjungit i grupp minst någon gång 2006

Glesbygdskommuner

Antal procent per H-region
Tätbygd, 7,3

Glesbygd, 5,9

Storstäder o större, 5,8

Mellanbygd, 5,7

Sjungit i grupp minst någon gång
under 2006

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF).
Glesbygdsverkets bearbetning.

Antal procent per H-region

Källa: SCB. Undersökningarna 

av levnadsförhållanden (ULF). 

Glesbygdsverkets bearbetning.
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Karta 11. Andelen 16-84-åringar som sjunger i kör varje vecka 2006 

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF).
Glesbygdsverkets bearbetning.

Andelen 16-84-åringar som sjunger i kör
varje vecka 2006

Glesbygdskommuner

Antal procent per H-region
Tätbygd, 6,6

Glesbygd, 3,9

Storstäder o större städer, 3,5

Mellanbygd, 3,3

Antal procent per H-region

Källa: SCB. Undersökningarna 

av levnadsförhållanden (ULF). 

Glesbygdsverkets bearbetning.
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Karta 12. Besökt konsert minst någon gång 2006

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF).
Glesbygdsverkets bearbetning.

Andelen 16-84-åringar som
gått på konsert 2006

Glesbygdskommuner

Antal procent per H-region
Storstäder o större, 54,8

Tätbygd, 52,7

Mellanbygd, 52,5

Glesbygd, 46,3

Antal procent per H-region

Källa: SCB. Undersökningarna 

av levnadsförhållanden (ULF). 

Glesbygdsverkets bearbetning.
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Karta 13. Besökt teater minst någon gång 2006

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF).
Glesbygdsverkets bearbetning.

Andelen 16-84-åringar som gått på teater
någon gång under 2006

Glesbygdskommuner

Antal procent per H-region
Storstäder o större, 41,1

Tätbygd, 37,3

Mellanbygd, 30,8

Glesbygd, 22,1

Antal procent per H-region

Källa: SCB. Undersökningarna 

av levnadsförhållanden (ULF). 

Glesbygdsverkets bearbetning.
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Karta 14. Besökt biograf minst någon gång 2006

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF).
Glesbygdsverkets bearbetning.

Andelen 16-84-åringar som besökt
en biograf någon gång under 2006

Glesbygdskommuner

Antal procent per H-region
Storstäder o större, 67,4

Mellanbygd, 55,2

Tätbygd, 49,3

Glesbygd, 44,7

Antal procent per H-region

Källa: SCB. Undersökningarna 

av levnadsförhållanden (ULF). 

Glesbygdsverkets bearbetning.



98

Karta 15. Antal deltagare i studieförbundens alla verksamhetsformer 2007

Glesbygdskommuner

Antal deltagare per 1000 inv.
3000<

2000 - 2999

0 - 1999

Antal deltagare i studieförbundens
alla verksamhetsformer per

1000 invånare (2007)

Statens kulturråd 2008. Glesbygdsverkets bearbetning.

Antal deltagare per 1000 inv.

Källa: Statens kulturråd 2008. 

Glesbygdsverkets bearbetning.
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Sammanfattning

Mycket talar för att de små gles- och landsbygdstäta kommunernas kostnader 

för kultur blir relativt höga i jämförelse med mer tätbebyggda kommuner. Den 

kulturella basservicen i form av bibliotek och musikskolor blir kostsam i förhål-

lande till befolkningsunderlaget. Många av de 50 utvalda gles- och landsbygds-

kommunerna satsade mer än 1 300 kr/invånare på kultur under 2007. 

Enligt den tillgänglighetsanalys som Glesbygdsverket gjort när det gäller bib-

liotek är tillgången till bibliotek relativt god i stora delar av landet. I mer glesbe-

folkade områden kan det dock handla om allt från 30 till 130 minuter med bil 

för att komma till närmaste bibliotek. Trots de delvis mycket långa avstånden 

till kommunbiblioteken är antalet biblioteksbesök per invånare generellt sett 

högre i kommuner med hög andel gles- och landsbygd. Allra mest aktiva var 

besökarna i Västerbotten där låntagarna i medeltal gjorde 38 besök under 2007, 

jämfört med 7,8 besök som genomsnittet är för hela landet.

Under 2007 fanns en musik- och kulturskola i 283 av de 290 svenska kom-

munerna. Många av de mindre kommunerna i vår undersökning satsar relativt 

stora resurser på sin kulturskoleverksamhet. Det resulterar också i att förhållan-

devis många elever är inskrivna i sin kommuns kulturskola, i bästa fall handlar 

det om 20 till 30 % av det totala antalet elever. 

Enligt Glesbygdsverkets tillgänglighetsanalys är avstånden till en fast teater-

institution relativt stort i de 50 utvalda glesbygdskommunerna. I de flesta fall 

har man i genomsnitt mellan 100 och 200 kilometer till närmaste teater. Mot-

svarande tillgänglighetsanalys vad gäller så kallat ”gröna biografer” visar på en 

relativt god tillgång i de glesbygdstäta kommunerna. När det gäller de mer kom-

mersiellt inriktade ”röda biograferna” finns dock inte samma utbredning. Till-

gängligheten till dessa är betydligt sämre, här handlar det i många fall om ett 

avstånd på mellan 30 och 120 minuter med bil till närmaste biograf.

Hur ser då kulturvanorna ut i en jämförelse mellan stad och land? Eget utö-

vande av kultur, exempelvis körsång, studiecirkelverksamhet m.m., är generellt 

sett högre i gles- och landsbygder än i städer. Även andelen biblioteksbesök är 

högre i glesbygdsregioner än i mer regioner. Andra typer av kulturella aktiviteter 

uppvisar däremot ett motsatt mönster. När det gäller besök på teater, konsert, 

bio och museum visar aktuella kulturvaneundersökningar på en högre frekvens 

i tätorterna än i glesbygderna.
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7. SAMMANFATTNING  
– kultur kostar och kultur  
kan göra skillnad!

Tillgång till kultur – den kulturella basservicen och dess kostnader

Kulturen står förhållandevis stark i de gles- och landsbygdstäta kommunerna. 

Studien av gles- och landsbygdstäta kommuner visar att det kulturella basut-

budet är relativt stabilt. Vid sidan av denna bas bedrivs också ett stort antal 

framgångsrika kultursatsningar, ofta i regi av ortens föreningsliv och kultur-

arbetare. 

Trots ekonomiska och organisatoriska hot lyckas de flesta kommunerna fre-

da sin kulturella bas. Erfarenheterna från denna undersökning visar på både 

de möjligheter och begränsningar som glesbygdens speciella förutsättningar 

skapar. Den mindre kommunen med stora inslag av gles- och landsbygd dras 

med problem som har att göra med de extra kostnader det innebär att erbjuda 

en likvärdig service i områden med gles befolkning och långa avstånd. När det 

gäller det kulturella basutbudet i kommunerna kan det vara både ekonomiskt 

och organisatoriskt problematiskt att upprätthålla bibliotek och kulturskolor 

som är tillgängliga i hela kommunen. Mycket talar för att de små kommuner-

nas kostnader för kultur blir relativt höga i jämförelse med mer tätbebyggda 

kommuner. Många av de undersökta gles- och landsbygdskommunerna sat-

sade mer än 1 300 kr/invånare på kultur under 2007. Likaså anslår många av 

de mindre kommunerna i vår undersökning relativt sett stora resurser på sin 

kulturskoleverksamhet. 

Om man gör som Kulturutredningen och i stället fokuserar på hur stor an-

del av kommunens totala budget som läggs på kultur kan man komma fram 

till en motsatt analys. I denna statistik framgår att glesbygdskommunerna och 

storstädernas förortskommuner ligger i bottenligan när det gäller kulturutgif-

ternas andel av kommunernas totala driftskostnader. Detta förhållande har 

fått Kulturutredningen att uttrycka sig i termer av att glesbygden ”riskerar att 

hamna vid sidan av den ’kulturalisering’ som i övrigt präglar vår tid.”60 Oav-

sett vilken av dessa beräkningar vi väljer att stödja oss på finns det anledning 

att vara vaksam på de särskilda problem som den glest befolkade kommunen 

står inför. Man kan konstatera att den kulturella basverksamheten tenderar att 

bli relativt kostsam i de mindre och geografiskt vidsträckta kommunerna.

Sammanfattningsvis kan sägas att tillgången till kultur i de gles- och lands-

bygdstäta kommunerna är både bra och begränsad på samma gång. Kom-

munerna lyckas i de flesta fall upprätthålla en god kulturell basservice i form 

av bibliotek, kulturskolor och stöd till det ideella kulturlivet. Kostnaderna 

60  Betänkande av Kulturutredningen. Grundanalys, SOU 2009:16, s. 276 f, 285.



101

i de små och glesa kommunerna blir dock relativt sett högre och anpassade 

lösningar kan krävas. Glesbygdsverkets analys visar också att en viss typ av 

kultur utbud är relativt svårtillgängligt i gles- och landsbygder. Avstånden till 

teatrar och kommersiella biografer är långa för många av invånarna. Dessa 

glesbygdens nackdelar kan i vissa fall kompenseras med hjälp av idealitet och 

lokalt engagemang. Ur ett nationellt kulturpolitiskt perspektiv skulle det vara 

önskvärt med insatser för att utjämna alltför stora skillnader vad gäller kultu-

rell service. Från kommunal sida har framförts önskemål om nationella stöd 

som skulle säkra en slags kulturell ”lägstanivå”. Om de nya kulturpolitiska 

målen, där det talas om att kulturens arenor skall vara ”tillgänglig för var och 

en”, skall kunna förverkligas även i de mindre och glesare kommunerna, så 

kommer det att krävas att frågan om tillgänglighet i hela landet tas på allvar. 

Det är också viktigt att kommunerna antar särskilda program med kulturpoli-

tiska mål och visioner. I denna typ av målprogram kan kulturfrågorna ges en 

mer strategisk och framskjuten position i kommunen, vilket kan behövas inte 

minst i tider av ekonomisk åtstramning.

Se de egna möjligheterna och anpassa till de egna  

förutsättningarna

I de kommuner som har kreativa kulturella entreprenörer i form av kulturarbe-

tare och ideella föreningsaktiva – och där man också lyckas stödja och bistå de-

ras initiativ – skapas det i många fall framgångsrika kultursatsningar. En av de 

återkommande kommentarerna från dessa verksamheter handlar om vikten av 

att se möjligheter i de egna förutsättningarna. I stället för att snegla på de större 

kommunernas kulturutbud kan man koncentrera sig på det som är unikt i den 

egna kommunen och regionen. Den lokala natur- och kulturmiljön samt ortens 

egna kulturarbetare utgör här de främsta resurserna. Här gäller det att verkligen 

tydliggöra och lyfta fram det egna som en möjlighet. Många har framhållit 

nyttan av hemvändare och inflyttare i detta sammanhang. Kanske är det lät-

tare för dessa att se det unika i det lokala.

Det finns alltså fördelar med att vara en gles- och landsbygdstät kommun. 

Fördelarna handlar både om nödvändiga anpassningar till rådande förutsätt-

ningar och naturliga följder av den glesa strukturen. Den lokala kultur- och 

naturmiljön innehåller stora värden som kan utnyttjas i kulturella verksam-

heter. Den lilla skalan skapar närhet, synlighet och flexibilitet. I rapporten har 

redovisats flera exempel på hur det är möjligt att anpassa kulturverksamhet i 

de mindre kommunerna. Här kan nämnas Bokraketen i Åre kommun och Kul-

turakademin i Storumans kommun. Satsningarna på en digitaliserad teknik i 

många av landets samlingslokaler är också ett exempel på de möjligheter som 

kan utnyttjas. I våra gles- och landsbygder finns en vana av ideellt arbete som 

innebär stora fördelar inte minst för det föreningsdrivna kulturutbudet. Denna 

anda kan kanske enklast beskrivas genom uttalandet ”Om man vill att det ska 

hända nåt i glesbygden får man göra det själv”.

Ett kulturliv som i hög grad är beroende av ideella krafter kan också bli sår-

bart, inte minst mot bakgrund av negativa befolkningsförändringar i lokal-

samhället. Detta är ett förhållande som måste beaktas i kulturpolitiska sam-
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manhang. Viktigt är att den offentliga kulturens aktörer stödjer, stöttar och 

samverkar med ideella och privata satsningar i så hög grad som möjligt.

I många av de beskrivna kultursatsningarna talas också om vikten av flexibla 

lösningar, anpassade modeller, användarvänlighet och vägar att hitta ny publik. 

Den digitala tekniken framhålls som en viktig möjlighet att sprida kultur och 

hitta ny publik. Nya och otraditionella spelplatser för kultur kan också skapa 

oväntade möten mellan konstnärliga uttryck och en bred publik.

Samverkan mellan offentliga och privata aktörer

Många representanter för de mindre kommunerna lyfter fram behovet av 

samverkan mellan offentliga och privata aktörer inom kulturlivet. I flera av 

de beskrivna kultursatsningarna har den kommunala kulturförvaltningen ta-

git en mäklande roll. Det behövs både ekonomiskt och mentalt stöd till alla 

de initiativ som kommer från ideella och professionella kulturarbetare. Skilda 

lokala förutsättningar kan innebära olika modeller. Det kan vara både fören-

ingslivet, kulturarbetarna och kulturens tjänstemän som tar på sig ledartrö-

jan. I de framgångsrika satsningarna finns ofta en mix av alla dessa aktörer. 

Mycket ofta handlar det om en blandning av ideella amatörer och professio-

nella kultur arbetare.

En problematik som uttryckts i några av fallstudierna handlar om rådan-

de bidragsregler i kommunerna. Sedan länge finns upparbetade samarbeten 

mellan kommunerna och det ideella föreningslivet. De stödformer som finns 

är i många fall villkorade just till förmån för föreningar och organisationer. I 

de fall en enskild kulturarbetare behöver stöd för ett kulturarrangemang kan 

detta i dagsläget utgöra ett problem. Här utgör kommunallagen och tolkning-

en av denna ett problem för den enskilda kulturhandläggaren på kommunen.

En viktig förutsättning för ett aktivt kulturliv är att det finns fungerande 

mötesplatser ute i kommunerna. Ofta handlar det om föreningsdrivna sam-

lingslokaler – bygdegårdar, Folkets Hus, ordenshus och bystugor. Det kan ock-

så handla om privata satsningar på gallerier, verkstäder, kaféer och biografer. I 

vissa fall handlar det också om kommunala bibliotek och kulturhus. Driftsan-

svaret för dessa lokaler måste givetvis säkras om spännande kultursatsningar 

ska kunna fortleva och utvecklas. Även detta kräver samverkan mellan offent-

liga och privata aktörer.

Framgångsfaktorer

Det finns vissa faktorer som förenar de kommuner där vi identifierat fram-

gångsrika kultursatsningar. Det handlar till exempel om en öppen dialog mel-

lan kommunala företrädare, kulturarbetare och föreningsaktiva. Här finns en 

förmåga att ta tillvara lokala initiativ och agera mäklare mellan de enskilda 

kulturella aktörerna å ena sidan och den offentliga sektorn och medborgarna 

å andra sidan.
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Som exempel på detta arbetssätt kan nämnas:

– Initiativ för att inventera och kartlägga lokala kulturarbetare.

– Initiativ för att skapa samverkan mellan ideella amatörer och professionella 

kulturarbetare. 

– Samverkan mellan föreningsliv och kommunens kulturförvaltning, smidiga 

bidragsregler.

– En kommunal roll som processledare för större projekt.

– En kommunal roll som mäklare mellan kulturarbetare och publik.

– Ett intresse av att utnyttja ny teknik.

– Tillgång till samlingslokaler.

– Nya vägar till finansiering. Kreativa sätt att hitta kulturellt riskkapital.

– Ett kommunalt kulturprogram med målsättningar och visioner för framti-

den.

Kultur som egenvärde och lokal utveckling

Den ibland beskrivna motsättningen mellan kultur som å ena sidan ett egenvär-

de och å andra sidan ett medel för lokal utveckling och företagande känns inte 

särskilt relevant i dessa sammanhang. Snarare verkar det som om den profes-

sionella kulturen har mycket att vinna på att verka i de mindre och glesare kom-

munerna. Enskilda kulturarbetare vittnar om att man får en större synlighet 

i lokalsamhället och får bättre möjligheter till lokala och regionala samarbets-

partners. De satsningar på musik- och teaterfestivaler, gallerier och verkstäder, 

kaféer och biografer som redovisas i denna rapport visar att kultur i bästa fall 

kan skapa både kvalitativa och spännande upplevelser och det som kan beskrivas 

som lokal utveckling, det vill säga identitet, stolthet, framtidstro och arbetstill-

fällen. När man sammanfattar intrycken från alla dessa exempel på kultursats-

ningar framgår framför allt två saker: Ingenting är omöjligt och kultur kan göra 

skillnad! 

Den ökade samverkan mellan kultur och entreprenörskap som talas om i 

många kulturpolitiska sammanhang är redan etablerad i många av de mindre 

kommunerna. Kanske kan andra delar av landet lära sig något av dessa exempel.
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Muntliga källor

Telefonintervjuer med företrädare för kulturverksamhet i 47 kommuner

Kiruna Anja Tube

Storuman Barbro Åkesson

Vilhelmina Christer Staff

Gällivare Jerker Johansson

Pajala Ann-Mari Mäki-Larsson

Sorsele   Birgitta Sandqvist-Andersson

Arjeplog Christina Sundqvist

Älvdalen Karin Booberg

Dorotea Bertil Westerlund

Härjedalen Gunilla Feldt

Malung Monica Danielsson

Jokkmokk Anna-Karin Aira

Övertorneå Marita Mattson-Barsk

Åsele Stig-Anders Hansson

Lycksele Johnny Fjellner

Torsby Ingemar Nordström

Strömsund Hans-Erik Dahlgren

Malå Gunilla Josefsson

Haparanda Taipo Salo

Ovanåker Carina Isaksson

Orsa Kerstin Clasén-Franzon

Sollefteå Jan Molander

Eda Lasse Sjöberg
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Högsby Christina Dahlén

Eksjö Anders Johnsson
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BILAGA 1 Telefonintervjuer med de 50 glesbygdskommunerna:   

   Frågeställningar

Telefonintervjuer till projektet ”Kultur och entreprenörskap”

Intervjufrågor

1a. Beskriv kortfattat kommunen/regionens egen kulturverksamhet. I vilken ut-

sträckning kan den nås av de kommuninnevånare som bor i gles- och landsbyg-

der?

1b. I vilken utsträckning stödjer kommun kulturverksamhet som bedrivs i an-

nan regi?

2. Har det skett utvärderingar (kvantitativa och kvalitativa och gärna i digital 

form)av kulturverksamheten? Kan vi isåfall ta del av dessa?

3. Hur stor del av den kommunala/regionala budgeten går till kulturverksam-

het?

4. Vilken ställning anser du att kulturfrågorna i din kommun/region? Finns det 

aktuella policydokument som berör kulturfrågorna?

5. Finns det exempel på särskilda satsningar inom kulturområdet under perio-

den 2000-2008?

6. Redovisa vilka möjligheter som kulturverksamheten representerar i din kom-

mun? Finns det ”goda exempel” som kan framhållas? 

7. Finns det exempel på kopplingar mellan kultur och entreprenörskap, mellan 

kultur och landsbygdsutveckling? Nya företag inom kultur och upplevelsesek-

torn?

8. Redovisa vilka eventuella problem som kulturverksamheten i din kommun/

region står inför?

9. Övrig information som kan ha koppling till temat: kultur och entreprenör-

skap?

10. Vilka bedömer du skulle vara de (3) viktigaste åtgärderna för att stimulera 

kulturverksamhet i gles- och landsbygder?

Kompletterande frågor

1c. Är det möjligt för er kommun att stödja privata entreprenörer via bidrag, el-

ler kan ni bara stödja föreningar? Finns det särskilda bidragsregler? Kan vi i så 

fall ta del av dessa?

1d. Hur ser ni på arrangörsroller. Kan vem som helst få arrangörsstöd?
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BILAGA 2 Kommunundersökningen: Deltagande kommuner/tjänstemän

1

Kontaktlista 47 kommuner

Kiruna Anja Tube anja.taube@kommun.kiruna.se 0980-701 50
Storuman Barbro Åkesson barbro.akesson@storuman.se 0951-141 52
Vilhelmina Christer Staff christer.staff@vilhelmina.se 0940-142 39
Gällivare Jerker Johansson jerker.johansson@kommun.gellivare.se 0970-187 12
Pajala Ann-Mari Mäki-Larsson kulturutbildningschef@edu.pajala.se 0978-120 04
Sorsele Birgitta Sandqvist-Andersson birgitta.sandqvist.andersson@sorsele.se 0952-142 31
Arjeplog Christina Sundqvist christina.sundqvist@arjeplog.se 0961-142 93
Älvdalen Karin Booberg karin.booberg@alvdalen.se 0251-802 77
Dorotea Bertil Westerlund bertil.westerlund@kommun.dorotea.se 0642-140 80
Härjedalen Gunilla Feldt gunilla.feldt@herjedalen.se 0680-161 21
Malung Monica Danielsson monica.danielsson@malung-salen.se 0280-183 01
Jokkmokk Anna-Karin Aira anna-karin.aira@jokkmokk.se 0971-170 04
Övertorneå Marita Mattson-Barsk marite.mattsson.barsk@edu.overtorneå.se 0927-720 93
Åsele Stig-Anders Hansson stig-anders.hansson@asele.se 0941-140 77
Lycksele Johnny Fjellner johnny.fjennler@edu.lycksele.se 0950-167 70
Torsby Ingemar Nordström ingemar.nordstrom@torsby.se 0560-161 01
Strömsund Hans-Erik Dahlgren hans-erik.dahlgren@stromsund.se 0670-162 66
Malå Gunilla Josefsson gunilla.josefsson@mala.se 0953-141 20
Haparanda Taipo Salo taipo.slao@haparanda.se 0922-151 40
Ovanåker Carina Isaksson carina.isaksson@ovanaker.se 0271-570 61
Orsa Kerstin Clasén-Franzon kerstin.clasen-franzon@orsa.se 0250-55 22 70
Sollefteå Jan Molander jan.molander@sollefteå.se 0620-68 25 15
Eda Lasse Sjöberg lasse.sjoberg@eda.se 0571-281 19
Arvidsjaur Kristina Grubbström kristina.grubbstrom@arvidsjaur.se 0960- 157 67
Årjäng Owe Lindström owe.lindstrom@arjang.se 0573-141 33
Mora Bernd Janusch bern.janusch@mora.se 0250-267 66
Överkalix Yvonne Nilsson yvonne.nilsson@overkalix.se 0926-741 40
Vansbro Ingvar Björk ingvar.bjork@vansbro.se 0281-750 51
Bollnäs Gun Hedlund gun.hedlund@bollnas.se 0278-257 60
Ydre Lars Lindström lars.lindström@ydre.se 0381-66 11 71
Hudiksvall Sten Bunne sten.bunne@hudiksvall.se 0650-55 68 40
Strömstad Jan Palmblad jan.palmblad@stromstad.se 0526-193 19
Bengtsfors Roland Jernberg roland.jernberg@bengtsfors.se 0531-52 63 40
Hagfors Ulla Bjöörn ulla.bjoorn@hagfors.se 0563-187 78
Dals-Ed Kerstin Sandqvist kerstin.sandqvist@dalsed.se 0534-190 66
Vetlanda Thomas Hedrén thomas.hedrén@vetlanda.se 0383-974 60
Ånge Orvar Ottesen orvar.ottesen@ange.se 0690-250 280
Åmål Stefan Jacobson stefan.jacobson@amal.se 0532-171 00
Hultsfred Erika Holmwall erika.holmwall.se 0495-24 05 03
Åre Berit Lindh berit.lindh@are.se 0647-169 61
Ragunda Anders Andersson anders.andersson@ragunda.se 0696-68 20 19
Kramfors Sune Johansson sune.johansson@kramfors.se 0612-804 25
Arvika Lena Börjesson lena.borjesson@arvika.se 0570-818 36
Gisslaved Mgnus Jonsson magnus.jonsson@gisslaved.se 0371-813 36
Tranås Claes Sjökvist claes.sjökvist@tranas.se 0140-682 32
Högsby Christina Dahlén christina.dahlen@kommun.hogsby.se 0491-292 90
Eksjö Anders Johnsson jna@eksjo.se 0381-361 09
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BILAGA 3 Bidragsregler för kulturföreningar, Pajala
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KULTURPOLITISKA MÅL

Om måldokumentet
Ordet kultur har många betydelser. I detta måldokument är ordet kultur synonymt 
med det kulturpolitiska ansvarsområdet som behandlar konstarterna, medierna, 
bildningssträvandena och kulturarven. Målgruppen för detta program är kommunens 
invånare och tillfälliga besökare i kommunen.

Måldokument innehåller översiktsmål och inriktningsmål. Måldokumentet är tänkt 
att vara styrande för kulturpolitiken under en mandat period. I vilken takt och ordning 
som inriktningsmålen skall uppnås fastställs löpande i budgetarbetet genom 
beslut om ekonomiska resurser och fastställande av resultatmål.  Uppföljningen 
av resultatmålen bygger på ekonomi, prestation och kvalité, och sker på årsbasis. 
Inriktningsmålen utvärderas inför revideringen av måldokumentet vart fjärde år och 
stäms av mot uppnådda mål.

Utöver Kulturplanen har Gislaveds kommun formulerade kulturmål i ca 50 olika 
måldokument. 

Övergripande mål
Gislaveds kommun ska planera för en livsmiljö som ger bästa möjliga jordmån för 
kreativitet och eget skapande. Kulturens främsta syfte är att ge upplevelser, ökad 
bildningsnivå och hög livskvalitet.

Kulturpolitiken spelar en framträdande roll i dagens samhälle och dess viktigaste 
uppgift är att ge förutsättningar för ett allsidigt och levande kulturliv. Det är viktigt att 
kulturpolitiken inte enbart ses som en angelägenhet för en facknämnd, utan hållas 
levande i all kommunal planering och verksamhet. Detta förutsätter ett ökat och 
fördjupat samarbete över nämndsgränser och att varje nämnd tar ansvar för sitt 
kulturpolitiska uppdrag. Ett rikt och levande kulturliv ökar kommunens attraktivitet 
och skapar en gynnsam miljö för kreativitet, utveckling och tillväxt.

Kulturpolitiken ska skapa förutsättningar för alla människor, oberoende av ålder, 
etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion, boendeform och ekonomisk situation, 
att delta inom alla kulturens områden och i utvecklingen av ett mångkulturellt 
samhälle.

Litteratur, teater, film, konst, musik, dans och andra konstnärliga uttrycksformer 
förmedlar upplevelser, erfarenheter och kunskaper. De berikar människan, 
ger överblick och ökar förståelsen för sambanden mellan vår historia och vår 
samtid. Kulturen har därmed stor betydelse för demokratisk utveckling och social 
gemenskap. Det är därför viktigt att kulturen får vara en del av livet redan från barn- 
och ungdomsåren.

Kulturarbetet ska bygga på kommunens särart och tillvarata och levandegöra 
vårt kulturarv och historia. Kommuninvånarnas olika önske-mål och intressen ska 
beaktas vid planering av kulturaktiviteter. 

Kopplingen mellan kultur och turism har vuxit sig allt starkare och spelar nu en 
viktig roll för kommunens attraktionskraft. Kulturarvet, kulturevenemang och 
samverkan mellan kultur- och turistnäringarna  ska vara grunden i  vår strävan att 
öka  kulturturismen.

BILAGA 4  Kulturpolitiska mål för Gislaveds kommun
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Den kommunala kulturverksamheten ska vara ett stöd till enskilda kulturutövare, 
föreningar och studieförbund. Ideellt arbete uppmuntras. Viljan att stödja olika 
kulturprojekt ska vara klart uttalad och bidra till en mångfacetterad kultur-
verksamhet.

Det offentliga rummets arkitektoniska värden och estetiska kvalitéer är av stor 
betydelse för kommunens attraktivitet. Lika viktigt som en attraktiv verksamhet 
är gestaltningen av de lokaler och miljöer där aktiviteten äger rum. Offentliga 
byggnader ska vara tillgängliga, synliga, lockande och intressanta och bidra till en 
god livsmiljö. Gislaveds kommun ska därför präglas av en god arkitektur.

Verksamheten ska ledas av personal med fackkompetens. 

Mål för verksamhetsområden

Bibliotek
Biblioteken ska vara mötesplatser för kommunens invånare. 
Här ska det finnas fri tillgång till kunskap, information och upplevelser. 
I samverkan med olika utbildnings- och folkbildningsorganisationer ska biblioteken 
vara en resurs i det livslånga lärandet. Verksamheten skall vara decentraliserad 
och bestå av ett huvudbibliotek, filialer samt en bokbuss. 
 
-  Bibliotekens öppethållande ska vara generösa och så långt det är möjligt 

anpassade efter brukarnas behov. 
-  Biblioteken ska ge barn, ungdomar, vuxna och äldre tillgång till böcker,  

tidningar, tidskrifter, talböcker, kassettböcker, video, musik på CD, IT och 
eventuellt andra nytillkommande  medier.

-  Bibliotekens  mediabestånd ska både utgöra ett alternativ till mass marknads 
utbudet och avspegla brukarnas önskemål.

-  Biblioteken ska erbjuda litteratur på invandrargruppernas modersmål.
-  Biblioteken har ett ansvar för att den smala litteraturen når nya  läsargrupper.
-  Databaserad information ska göras tillgänglig för alla kommuninvånare.
-  Ökat intresse för biblioteksverksamheten ska eftersträvas genom  

uppsökande verksamhet och en aktiv program- och utställningsverksamhet.
-  Mediautbudet och verksamheten som vänder sig till barn ska syfta till att väcka 

intresset  för god litteratur och  läsande.
-  Anslaget till barn- och ungdomslitteratur ska vara en betydande del av det 

totala mediaanslaget.
-  Bokbussen ska bidrar till en aktiv biblioteksverksamhet och ett levande kulturliv 

på  landsbygden. 
-  De integrerade folk- och skolbiblioteken ska vara en naturlig del i skolans 

pedagogiska arbete.
-  I samverkan med skolan ska biblioteken utveckla IT i takt med de krav som 

ställs inom hela utbildningsområdet, och sträva mot att vara en lokal resurs för 
distansstudenter.
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Kulturhuset Borgen 
Kulturhuset Borgen ska vara ett centrum för konst- och utställnings-verksamheten 
i kommunen. Dessutom ska det bedrivas olika typer av programverksamhet i 
samverkan med föreningslivet samt innehålla ett läsrum med tidningar, tidskrifter 
och kommunal information. 

-  Utställningsverksamhet skall bedrivas regelbundet, spegla den aktuella 
samtidskonsten,  utvecklingen inom konsthantverksområdet och eftersträva 
kvalité och variationsrikedom.

-  Samarbete ska eftersträvas med biblioteken, lokalt förankrade organisationer 
och föreningar för utställningsturnéer i övriga tätorter.  

-  Kulturhuset Borgen ska ge amatörer inom konstområdet, som är 
bosatta i Gislaveds   kommun, möjlighet att medverka i återkommande 
samlingsutställningar.

-  Ett artotek ska utvecklas med inriktning mot barn och ungdom, med uppgift 
att   stimulera användandet av konstbilder i barnomsorgens och skolans 
pedagogiska  verksamhet.

-  Kulturhuset Borgen ska kunna erbjuda viss biblioteksservice.
-  Kulturhuset Borgen ska vara öppet för ideella föreningar att hyra kostnadsfritt 

för sammanträden och mindre arrangemang.

Konst och konsthantverk
Kommunens invånare bör ges förutsättningar för eget skapande inom konst 
och konsthantverksområdet. Genom att bevara hantverkskun-nande och 
hemslöjdstraditioner ska förutsättningar skapas för utveckling och förnyelse.

-  Utbildningsmöjligheter erbjuds genom studieförbunden.
-  Verka för att lokaler, som är anpassade för utövande av konst-, slöjd och 

konsthantverk, blir tillgängliga för föreningar, organisationer och  enskilda.

Offentlig konst 
Den offentliga konstens ska bidra till levande och attraktiva miljöer i Gislaveds 
kommun. Konsten i den offentliga miljön ska också stimulera till ett bredare 
konstintresse bland kommunens invånare.

-   Verka för att fler konstnärliga utsmyckningar tillförs offentliga platser i  
tätorterna.

-  Konst skall regelbundet köpas in och placeras i samlingslokaler och  
kommunala  institutioner.

-  Vid om- och nybyggnation av offentliga miljöer ska en en procent av  
produktionskostnaden användas till konstnärligt utsmyckning.

Kulturmiljö- och Kulturminnesvård
Kulturmiljö- och kulturminnesvården ska vårda, bevara och levandegöra kommunens 
kulturella särart. Det som bevaras för framtiden ska ge en representativ bild av 
bygdens historia och utveckling. Samtidsperspek-tivet är viktigt eftersom det som 
sker i dag är historia i morgon.
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-  Kommunen har ett övergripande ansvar för att kunskaper hålls vid liv och tar 
initiativ till   kurser, dokumentation och information.

-  Speciell tyngdpunkt läggs vid hantverks-, lantbruks- och industri- historien. 
-  Kulturminnen, museer och museala miljöer skall göras mer kända och 

tillgängliga.
-  Kulturhistoriska och estetiska värden ska tas tillvara och förstärkas.
-  Samverkan med hembygdsrörelsen och andra intressenter ska eftersträvas. 

Musik
I samverkan med olika arrangörer arbeta för att bredda  intresset för levande musik 
i hela kommunen.

-  Satsning på ett varierat musikutbud för barn, ungdom och vuxna.
-  Alla musikformer ges stöd och möjligheter till utveckling. 
-  En musikscen för pop-, rock - och annan elektroakustik musik iordningställs i 

kommunen.

Dans
I samverkan med organisationer och föreningar bredda intresset för dans i hela 
kommunen. 

-  Dansens olika former, sällskapsdans, folklig dans och scenisk dans ska ges 
möjligheter att utvecklas. 

-  En särskild vikt skall läggas vid att stärka dansen som konstnärlig  
uttrycksform. 

-  Dansprogram ska ingå i kulturutbudet. 

Teater
I samverkan med olika arrangörer bredda intresset för teater i hela kommunen.

-  Satsning på ett varierat teaterutbud för barn, ungdom och vuxna.
-  En teaterscen som uppfyller Riksteaterns normer iordningställs i   

Gislaveds kommun. 
-  Att lämpliga lokaler på orter i kommunen används för mindre föreställningar.
-  Utveckla teaterverksamheten som vänder sig till barn och till ungdomar, genom 

samverkan mellan barnomsorg, bibliotek,  fritidsgård och skola.
-  Verka för ett ökat intresse för amatörteaterverksamhet.

Film
I samverkan med föreningar, organisationer och enskilda stimulera framväxt och 
utveckling av filmkulturell verksamhet.

-  Allmänheten ska ges möjlighet att se kvalitetsfilm, såväl i fråga om  
dokumentär- som fiktionsfilm.

-  Medveten användning av film på bibliotek, fritidsgårdar, inom barnomsorg och 
skolor ska uppmuntras.

-  Främja fortbildning inom filmområdet.

-  Stimulera intresset av eget filmskapande.
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Barnkultur
Kulturaktiviteter för barn ska särskilt prioriteras med utgångspunkt i bankonventionens 
artikel nr 31. De ska ges möjlighet att uppleva och vara medskapande i en levande 
icke kommersiell kultur. Barn har rätt till kulturaktiviteter för att utveckla sin 
personlighet.

-  Barn ska få möjlighet att ta del av ett professionellt utbud av konst, musik, 
teater och dans.

-  Barnens egna skapande, och generationsöverskridande aktiviteter ska 
uppmuntras. 

-  Barn bör få möjlighet till utbildning i musik, drama, dans, bildkonst, hantverk etc 
utöver det som den obligatoriska skolan ger.’

Ung kultur/Ungdomens kulturhus
Den unga kulturen är en viktig del i kommunens kultur- och samhällsliv. Den hämtar 
sin kraft från ungdomars egna idéer och kreativitet, vilket är en förutsättning för 
dess utveckling. Ungdomens kulturhus ska vara en mötesplats och ett centrum för 
den unga kulturen. Här kan unga människor, som vill utveckla sina konstnärliga 
intressen både individuellt och i grupp, mötas och inspirera varandra. 
 
-  Enskilda och gruppers initiativ ska uppmuntras och stärkas genom   

öppenhet och flexibilitet med kommunala resurser i form av lokaler,   
ekonomi och rådgivning.

-  Samverkan mellan kommunala verksamheter och föreningslivet ska   
eftersträvas för att stimulera utvecklingen av den unga kulturen i   
kommunens samtliga tätorter.

-  Genom  samarbete med studieförbund och föreningar ska Ungdomens 
kulturhus kunna erbjuda utbildning och kurser inom de olika konstområdena.

-  Verksamheten ska vara drogfri.

Föreningsanslag och sponsring
Kulturföreningarna är grunden för kulturlivet i Gislaveds kommun. En avgörande 
förutsättning för ett vitalt kulturliv är att kommunens invånare får möjlighet att engagera 
sig i eget konstnärligt skapande, och som arrangörer av kulturarrangemang. 

-  Kulturnämnden stödjer studieförbundens och kulturföreningarnas  
verksamhet med bidrag enligt särskilda bestämmelser och fastlagda  
normer.

-  Samverkan mellan organisationer, föreningar, kommun och företag ska 
eftersträvas.

-  Inom  hela kulturområdet ska det finnas en strävan att söka samarbete med 
närliggande kommuner. 

-  Ekonomiskt stöd från näringslivet kan förekomma i avgränsade projekt och 
arrangemang. Det är dock viktigt att den kontinuerliga verksamheten kan 
bedrivas oberoende av ekonomiskt stöd från näringslivet.
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BILAGA 5 Fem frågor om kultur i gles- och landsbygder

Frågor om kultur i gles- och landsbygder

Bakgrund

Glesbygdsverket arbetar sedan några månader med en undersökning om kulturens roll och ställning i 
gles- och landsbygder. Projektet ska bidra till att kartlägga och analysera kulturens betydelse för sam-
hällsutveckling och entreprenörskap inom Sveriges landsbygder. Tanken är dels att redovisa tillgäng-
lighet till kulturverksamhet i gles- och landsbygd, dels att lyfta fram några lokala exempel där kultur 
fungerar som mobiliserande för lokal utveckling och entreprenörskap. Här ingår också en diskussion 
om vilka möjligheter och problem dessa kulturverksamheter står inför. För att lösa uppdraget använ-
der sig Glesbygdsverket av befintlig forskning, kulturstatistik, telefonintervjuer samt platsbesök. 

I syfte att ta tempen på denna fråga vill vi ge möjlighet för representanter för såväl offentlig som 
enskild kulturverksamhet att svara på några korta frågor. Avsikten är att publicera dessa svar i den 
rapport som ges ut i slutet av mars 2009.

Fem frågor om kultur i gles- och landsbygder

Vad vet du om möjligheterna att ta del av kultur i gles- och landsbygder?

Anser du att frågan om kulturens decentralisering och geografiska spridning viktig? Motivera varför.

Hur kan den lilla glesbygdskommunen med stora geografiska avstånd hantera frågan om kultur och 
tillgänglighet?

Hur ser du på kopplingen mellan kultur – lokal utveckling – entreprenörskap?

Har du själv haft några kulturupplevelser i gles- och landsbygder? Berätta!

Välkommen med dina svar på mejl till catarina.lundstrom@glesbygdsverket.se 
senast fredagen den 13 februari 2009.

Östersund 2009-01-19

Kerstin Wallin, GD

Glesbygdsverket läggs ner den 31 mars och landsbygdsfrågorna delas då upp på de två nyinrättade 
myndigheterna Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

 

Frågorna skickas till:
Kulturdepartementet: kulturminister och statssekreterare, Statens kulturråd: generaldirektör och avdelningschef, Kulturutredningen: 
ordförande och huvudsekreterare, Sveriges Kommuner och landsting: kulturansvarig, Norrbottens län, kulturansvarig, Region 
Södra Småland, kulturansvarig, Ett urval mindre kommuner, SmåKom, LRF, Studieförbundet Vuxenskolan, Folkets Hus och Parker, 
Bygdegårdarnas riksförbund, Sveriges hembygdsförbund, Föreningen U-LAND (Ung på landsbygden), Hela Sverige ska leva
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BILAGA 6 Lista över orter som ingår i Folkets Hus och parkers projekt:    

   Digitala Hus 2009

Orter som ingår i Projektet Digitala Hus år 2009, Folkets Hus och Parker

Alingsås
Arvidsjaur
Bengtfors
Boden
Boxholm
Bräcke
Bureå
Båstad
Emmaboda
Fagersta
Falkenberg
Falun
Filipstad
Gislaved
Gnesta
Grundsund
Grästorp
Gusum
Gällivare
Göteborg
Hallunda
Haparanda
Heby
Hofors
Höllviken
Höör

Idre
Iggesund
Kallhäll
Karlstad
Katrineholm
Kiruna
Kivik
Kumla
Kungsbacka
Köping
Lammhult
Lidköping
Ljungby
Lund
Lysekil
Lövånger
Malmö
Mörrum
Norsjö
Nossebro
Nynäshamn
Osby
Oskarshamn
Sandviken
Skellftehamn
Skinnskattenerg

Skoghall
Skärhamn
Smedjebacken
Spånga
Stenungssund
Stockholm
Storfors
Storuman
Strängnäs
Söderhamn
Söråker
Tomelilla
Torslanda
Tranemo
Trollhättan
Varberg
Visby
Västerås
Ystad
Ånge
Åseda
Älmhult
Älvsbyn
Ängelholm
Örebro
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