
Arvikas kulturella  
ekosystem
Förutsättningar och hinder för nätverksskapande och utveckling 
av kulturella och kreativa näringar i Arvika kommun

Linda Ryan Bengtsson & André Jansson

Karlstad University Studies   |   2013:19

Medie- och kommunikationsvetenskap

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap



Karlstad University Studies   |   2013:19

Arvikas kulturella  
ekosystem
Förutsättningar och hinder för nätverksskapande och utveckling  
av kulturella och kreativa näringar i Arvika kommun

Linda Ryan Bengtsson & André Jansson



Distribution:
Karlstads universitet 
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Institutionen för geografi, medier och kommunikation
651 88 Karlstad
054 700 10 00

© Författarna

ISBN 978-91-7063-496-3

Tryck: Universitetstryckeriet, Karlstad 2013

ISSN 1403-8099

Karlstad University Studies   |   2013:19

FORSKNINGSRAPPORT 

Linda Ryan Bengtsson & André Jansson

Arvikas kulturella ekosystem - Förutsättningar och hinder för nätverksskapande  
och utveckling av kulturella och kreativa näringar i Arvika kommun

WWW.KAU.SE



 3 

  
 

Arvikas kulturella ekosystem 
 
Innehåll 
 

FÖRORD	  .......................................................................................................	  5	  
Förutsättningar	  och	  hinder	  för	  nätverksskapande	  ......................	  7	  
Studiens	  utgångspunkter	  och	  syfte	  .........................................................	  7	  
Tidigare	  studier	  inom	  Modell	  A	  och	  Model	  A	  –	  next	  level	  ......................	  8	  
Arvika	  kommuns	  kulturella	  ekosystem	  .........................................................	  9	  
Begreppet	  kulturella	  och	  kreativa	  näringar	  .................................................	  9	  
Metod	  och	  tillvägagångsätt	  ................................................................................	  11	  

Arvika	  kommuns	  kulturella	  ekosystem	  .........................................	  12	  
Arvika	  är	  en	  kulturbygd	  ............................................................................	  12	  
Varför	  väljer	  man	  att	  verka	  i	  Arvika?	  ...................................................	  13	  
Vikten	  av	  att	  delta	  i	  och	  bygga	  nätverk	  ................................................	  14	  
Lokala	  nätverk	  ..............................................................................................	  16	  
Relationen	  till	  Arvika	  kommun	  och	  dess	  kulturpolitik	  ..................	  17	  
Mötesplatser	  ..................................................................................................	  19	  
Att	  vara	  kreativ	  för	  överlevnad	  ..............................................................	  20	  
Värderingar	  ...................................................................................................	  21	  
Uppgivenhet	  och	  risk	  för	  utflyttning	  .....................................................	  22	  
De	  verksammas	  visioner	  och	  behov	  ......................................................	  23	  

Rekommendationer	  och	  förslag	  .......................................................	  25	  
Arvika	  har	  goda	  resurser	  inom	  kulturella	  och	  kreativa	  sektorn	  .......	  25	  
Avsaknaden	  av	  samsyn	  till	  kulturen	  som	  värdebärare	  .........................	  25	  
Konsten	  att	  tänka	  kreativt	  bör	  ses	  som	  en	  resurs	  ...................................	  25	  
Stöd	  som	  skulle	  utveckla	  aktörernas	  verksamheter	  ..............................	  25	  
Lokala	  nätverk	  kan	  vara	  exkluderande	  ........................................................	  26	  
Kommunen	  lever	  inte	  upp	  till	  aktörernas	  förväntan	  .............................	  26	  
Att	  lyfta	  utbildningarnas	  roll	  ............................................................................	  26	  
Risk	  för	  utflyttning	  och	  utarmning	  av	  artistiska	  och	  kreativa	  
kompetenser	  ............................................................................................................	  26	  

Referenser	  &	  bakgrundsmaterial	  ....................................................	  28	  
Bilaga	  1	  ......................................................................................................	  29	  
 
 
 



 4 

 
 
  



 5 

FÖRORD 
	  

Föreliggande rapport har skrivits som en del av forskningsprojektet Rurala 
nätverk, finansierat av forskningsrådet FORMAS. Projektet leddes av professor 
André Jansson och pågick under 2009-2012. I projektet medverkade också fil dr 
Magnus Andersson vid Malmö högskola och Linda Ryan Bengtsson vid 
Karlstads universitet.  
 
Syftet med projektet har varit att klargöra hur digitala, nätverksbaserade medier 
bidrar till identitetsskapande (känslan av tillhörighet) och sociala gemenskaper (t 
ex inom politik, kultur och föreningsliv) i svensk landsbygd. Projektets 
bakgrund är dels att landsbygdens situation i nätverkssamhället är ambivalent, 
dels att denna situation är föga studerad vad gäller mediernas betydelse. Vad 
som ibland kallas den digitala revolutionen kan å ena sidan stärka landsbygdens 
identiteter och förmåga till demokratiskt inflytande. Å andra sidan pekar 
forskning på att nätverkssamhället leder till att urbaniseringsprocessen 
accelererar. Det senare handlar om att kommunikationsnätverk tillsammans 
med annan infrastruktur (utbildning, social service, transporter etc.), 
reproducerar städer som informationsnoder och centrum för kreativitet. 
 
Projektet har utgått från kulturteoretiska och kommunikationsgeografiska 
perspektiv på relationen mellan stad och land. Landsbygdens utveckling har 
studerats mot en fond av globalisering, medialisering och reflexiv kulturalisering. Dessa 
processer utgör de ramar inom vilka landsbygden (eller landsbygder), och 
föreställningarna om densamma, tar form. Detta gör det intressant att studera 
möjligheter och begränsningar både generellt och i specifika miljöer. Projektets 
material består således av både kvantitativa och kvalitativa data, insamlade via 
den nationella SOM-enkäten 2008, och via etnografiskt fältarbete (36 intervjuer) 
i två landsbygdsområden i Arvika respektive Bromölla kommun.  
 
Merparten av projektet avrapporterades 2012 i boken Landsbygdens globalisering: 
Medier, identitet och social förändring i nätverkssamhällets marginaler (Andersson & 
Jansson, 2012). Resultaten belyser landsbygdens situation symboliskt, socialt 
och politiskt. I boken visas inte minst hur en framtida landsbygd är beroende av 
diversifiering och mångfald. De möten som uppstår genom social och 
geografisk mobilitet kan spela rollen som brobyggare och katalysatorer. 
Migranter, oavsett varifrån de kommer, bringar nya erfarenheter till 
landsbygden, erfarenheter som möter lokalt rotade föreställningar och nya 
perspektiv kan uppstå. Detta i sin tur gör nätverk till ett nyckelord. Det handlar 
om sociala nätverk med stor heterogenitet och därmed breda kontaktytor. Det 
handlar också om virtuella nätverk som erbjuder potential till glokala 
gemenskaper, bland annat för socialt och geografiskt rörliga medborgare. Den 
infrastrukturella nätverksutbyggnaden är i sin tur av central betydelse – inte för 
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att nätverken i sig skapar öppenhet, utan för att de erbjuder ett slags 
handlingsplattform för glokalt engagemang.  
 
Mot denna bakgrund gjordes en uppföljande, mer avgränsad studie med fokus 
på Arvika kommuns kulturella ekosystem under våren/sommaren 2012. Syftet 
med denna studie, som avrapporteras i föreliggande rapport var att ta de 
kommunikationsgeografiska resonemangen och projektets huvudresultat ett 
steg längre genom att applicera dem i relation till kulturella verksamheter i ett 
lokalt sammanhang. Arvika kommun utgör här ett slags mikrokosmos där 
dynamiker liknande de som präglar samhället i stort går att studera. Det handlar 
om interaktionen mellan centrum och periferi (stad/land), liksom om 
spänningsfälten inom det kulturella fältet (olika kulturutövare och producenter). 
Via längre intervjuer har studien sökt fånga dels hur detta kulturella ekosystem 
ser ut, dels hur användningen av olika slags (ny) medieteknik påverkar och 
formas av detta system. Resultaten har betydelse inte bara ur ett akademiskt 
perspektiv utan också för utvecklingen av kulturpolitiska strategier på 
lokal/regional nivå.   
 
Fältarbetet genomfördes av fil dr Linda Ryan Bengtsson vid Karlstads 
universitet (Medie- och kommunikationsvetenskap). Arbetet ägde rum i nära 
samverkan med satsningen på kulturella och kreativa näringar i Arvika 
kommun, kallat Model A – Next Level. Dess syfte har varit att kraftsamla för 
samsyn kring värdet av Arvikas starka varumärke, där kulturen är värdebärande, 
och därmed öka Arvikas attraktivitet. Det är också Ryan Bengtsson som är 
huvudförfattare till den här rapporten. Resultaten presenterades en första gång 
vid symposiet Kulturparlamentet: Nya perspektiv på kulturen den 4 december 2012 
och har därefter bearbetats ytterligare. 
 
Vi vill passa på att tacka de konstnärer och kulturproducenter som ställt upp 
och låtit sig intervjuas till förmån för detta projekt.  

 
Karlstad 2013-02-20 
 
André Jansson 
Projektledare  
Professor i Medie- och kommunikationsvetenskap 
Karlstads universitet 
andre.jansson@kau.se  
 
Linda Ryan Bengtsson 
Forskare 
Medie- och kommunikationsvetenskap 
Karlstads universitet 
linda.ryan-bengtsson@kau.se   
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Förutsättningar och hinder för 
nätverksskapande 
Idag ser många landsbygdskommuner behovet av att aktivt arbeta med att 
locka till sig turister och nyinflyttade tillika behålla sin befolkning i 
kommunen. En del i detta arbete är att finna specifika värden och 
fokusområden i kommunen för att specificera olika satsningar och ta som 
utgångspunkt i marknadsföring av kommunen. Arvika kommun i 
Värmland har tillsammans med Region Värmland genomfört två lokala 
projekt, ”Modell A” och ”Model A – next level”, för att identifiera och 
utveckla det unika i just denna kommun. Arbetet har specifikt varit att 
”kraftsamla för samsyn kring värdet av Arvikas starka varumärke, där kulturen är 
värdebärande, och därmed öka Arvikas attraktivitet.” Man utgår därmed från att 
kulturella och kreativa näringar är centrala för Arvikas varumärke. Utifrån 
potentialen hos de kulturella och kreativa näringar som finns i 
kommunen, kan Arvika stärka de specifika verksamheter inom sektorn 
som är unika för just deras kommun och därigenom stärka kommunens 
attraktivitet. 
 
Denna studie är en del av projektet ”Model A – Next Level” för att 
fördjupa förståelsen av Arvika kommuns kulturella ekosystem. Studien är 
också en delstudie inom forskningsprojektet Rural Netowrking/ Networking 
the Rural: Participatory Culture and Civic Communities in the Swedish Countryside, 
finansierat av forskningsrådet FORMAS, under ledning av professor 
André Jansson, Karlstads universitet. Forskningsprojektet som helhet 
syftar till att skapa förståelse för den svenska landsbygdens villkor och 
utvecklingspotential i en omvälvande tid kännetecknad av ökad medial 
sammanlänkningen. Utgångspunkten är att globalisering, medialisering 
och kulturalisering är centrala processer för förståelse av vad som händer 
med landsbygden idag. Inom ramen för forskningsprojektet har Magnus 
Andersson och André Jansson genomfört en studie i två mindre orter i 
två olika kommuner, varav en är Arvika. Denna delstudie med fokus på 
Arvika kulturliv utgör därmed en fördjupning i den mediala 
sammanlänkningen inom området kulturella och kreativa näringar.  
 

Studiens utgångspunkter och syfte 

Denna studie tar utgångspunkt i Arvika kommun och dess kulturliv för att 
närmare förstå och identifiera de förutsättningar och barriärer som finns 
för att bygga starka lokala nätverk i utvecklingen av kulturella och kreativa 
näringar. I Arvika kommun finns idag flertalet starka aktörer inom dessa 
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näringar, så som Rackstadmuseet, Arvika Konsthall, Arvika 
Konsthantverk och Olssons Brygga för att nämna några. Samtidigt har 
Arvika kommun många kulturella och kreativa aktörer av olika storlek 
som befinner sig inom det geografiska området. Fokus ligger på att 
utveckla de kulturella och kreativa näringar som finns inom Arvika 
kommun i första hand, där utveckling av besöksnäring, ökad inflyttning 
och viljan att stanna i kommunen är en önskad konsekvens av detta 
arbete. Projektet sätter därför verksamma aktörer i fokus snarare än vad 
besökare, medborgare eller företag önskar av kommunen.  
 

Tidigare  s tudier  inom Model l  A och Model  A – next l eve l  

Två tidigare studier har genomförda i Arvika vilka utgör en viktig grund 
för denna studie. 2011 genomfördes en undersökning av WSP 
Group/TYP Kulturkapital där det genomfördes en kartläggning av 
Arvikas aktörer inom kulturella och kreativa näringar. I rapporten 
(2011:02) framgår också att Arvika har goda förutsättningar för att stärka 
och utveckla kulturlivet i och med att Arvika har: 

• Hög kulturvana 
• Kvalificerat konsumtionsbeteende 
• Exempel på konstnärskap och kreativt entreprenörskap 
• Starkt civilsamhälle 

Dessa specifika kvalitéer benämns i rapporten som en stark 
”kulturbiotop” som också har ett antal styrkor och svagheter. Dess 
styrkor är utöver den starka kulturbiotopen den vackra naturen och 
miljön, utbudet av handels- och tjänsteföretag och levande industri som 
sammantaget har en inneboende attraktivitet. Som dess svagheter nämns 
bland annat att kulturen delvis lever på gamla lagrar och att man har en 
svag position utifrån infrastruktur och fysisk miljö. Denna rapport lade 
grunden till det vidare arbetet inom projektet ”Model A – Next level”. 
Den andra tidigare studien är ”Kulturella sektorn i Arvika – En 
kartläggning om kulturell verksamhet och samarbete inom Arvika 
kommun” (Sandström et. al 2010). Studien är en kartläggning av den 
kulturella sektorns omfattning och nätverk i Arvika kommun och en 
identifikation av utvecklingspotentialen hos den kulturella sektorn och 
möjliga innovativa processer. Studien definierar också behovet av 
kunskap- och kompetensutveckling och diskuterar dessutom strategier för 
hållbar platsutveckling.  
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Arvika kommuns kulture l la  ekosys tem 

Tidigare studier inom det första projektet ”Modell A” har genererat en 
karta över kulturella aktörer och kunskaper de förutsättningar och synliga 
hinder som finns för att utveckla Arvikas kulturliv som varumärke. 
Genom de tidigare studierna presenterade ovan har olika typer av 
verksamheter specificerats, stora som små, enskilda som gemensamma, 
och till viss del har det specificerats vilka konkreta nätverk och 
kontaktytor som existerar. Denna studie antar därför ett annat perspektiv 
där vi avser att ge en mer djuplodande bild av Arvika kommuns olika 
kulturella och kreativa aktörer genom att fånga den mentala kartan av 
Arvika kommuns kulturliv. Med mental karta avser vi dels en kartläggning 
av de behov och visioner som finns (eller kanske finns) hos verksamma 
inom kulturella och kreativa näringar, dels en fördjupad undersökning av i 
vilken mån det finns några motstånd, problem eller hinder, och om så, 
identifiera vilka dessa hinder är. Utöver det fysiska avstånd som finns 
mellan olika kulturutövare i kommunen kan det också finnas politiska, 
ekonomiska, materiella eller mentala hinder för att skapa kreativa och 
produktiva nätverk. För att finna ”samsyn kring värdet av Arvikas starka 
varumärke”, krävs att de aktörer som finns inom Arvika kommun känner 
sig delaktiga och att dess nätverk är inkluderande. Genom att förstå dessa 
processer vill vi bidra till att överbrygga mentala avstånd och på så sätt 
skapa en bättre grund för olika typer av nätverksbyggande, samarbeten 
och utveckling. På så sätt ger vi en fördjupad förståelse för Arvika 
kommuns kulturella ekosystem. Häri tar vi utgångspunkt i de verksamma 
och hur de ser på och upplever sin situation i kommunen, då det är de 
som utgör Arvikas kulturliv. Ur ett forskningsperspektiv ser vi Arvika 
som ett studieobjekt för att öka kunskapen kring förädlingsprocesser av 
nätverk och nätverksskapande inom kulturella och kreativa näringar, med 
fokus på de möjligheter (och begränsningar) som nya medietekniker 
erbjuder, och hur de kan resultera i olika platsspecifika satsningar. Denna 
djuplodande studie kommer, utöver en fördjupad förståelse för Arvika 
kommuns kulturella ekosystem också resultera i rekommendationer och 
strategier för det fortsatta arbetet med utvecklingen av varumärket Arvika. 
 

Begreppet  kulture l la  och kreat iva näringar 

Kulturella och kreativa näringar är ett begrepp för verksamheter som har 
en grund i expressiva värden, estetiska aspekter och upplevelser. Genom 
att specificera dessa typer som en egen grupp kan mäta sektorns betydelse 
för samhällsekonomin mätas (Kreativ tillväxt ITPS A2008:007, enligt SNI 
kod systemet 2002, SCB 2003). Begreppet inkluderar vitt skilda 
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verksamheter så som bildkonst, scenkonst, underhållning, design, kreativa 
tjänster så som reklam, arkitektur och friluftsliv och royalties. En 
djuplodande studie täcker inte in alla dessa aspekter utan tar utgångspunkt 
i de verksamheter som finns i Arvika. I studien ”Kulturella sektorn i 
Arvika” (Sandström et. al, 2010), görs kartläggningen av Arvikas kulturella 
sektor genom att studera de olika bolagsformerna som finns. Där framgår 
huvudsakligen enskilda firmor och ideella föreningar som utgör Arvikas 
kulturella sektor. Eftersom WSP/TYPs rapport konstaterar att det finns 
ett tydligt engagemang och intresse för dessa frågor i Arvika, ser vi att det 
kan finnas aktörer som arbetar med kreativa uttryck, nätverk och 
arrangemang i Arvika som inte befinner sig inom en förening eller 
företagsverksamhet men som ändå kan anses verksamma inom sektorn. 
Dessutom finns ett specifikt intresse kring nätverk i vår studie där aktörer 
med uppgift eller en position att skapa, bygga, tillgängliggöra och/eller 
sammanföra olika aktörer inom sektorn också blir synliga. Dessa behöver 
heller inte nödvändigtvis vara anställda eller organiserade.  
 
Förhållningsättet till kulturella och kreativa näringar blir därför i denna 
studie är både bredare och smalare än de definitioner som presenteras 
ovan. Genom att utgå från de kulturella och kreativa näringar som finns i 
kommunen, kan vi identifiera hur arbete och nätverk fungerar idag. Med 
dessa kunskaper ges större möjligheter för kommunen att underlätta, 
hjälpa och stärka det som är unikt för Arvika kommun. Vi har därför valt 
att fokusera den aktiva kultursektorn som verkar för kommunens 
medborgare och som har möjligheten till att utvidga och skapa nätverk 
utanför kommunens gränser. Studien hanterar därmed inte turismnäring 
och turismutveckling så som exempelvis friluftsliv och kulturarv, vilket 
ofta inkluderas inom begreppet kulturella och kreativa näringar. Även om 
dessa verksamheter också vänder sig till lokalbefolkning är de 
huvudsakligen riktade gentemot besöksnäring. Vi berör inte heller 
specifikt underhållning, reklam, arkitektur och design då dessa områden 
inte finns representerade i någon större utsträckning inom Arvika 
kommun enligt de två tidigare undersökningarna (WSP Group/TYP 
Kulturkapital rapport 2011:02; Sandström et. al, 2010). De har heller inte 
identifierats som näringar av vikt i utvecklingen av Arvikas varumärke. 
Istället sätter vi fokus på de aktörer som på olika sätt och i olika mån 
bedriver konstnärligt arbete inom konstnärliga uttryck så som scenkonst, 
musik, film, litteratur och/eller konsthantverk och i viss mån också de 
som bär en roll i att skapa, bygga och utveckla nätverk inom dessa uttryck. 
I fortsättningen är det detta vi menar när vi talar om kulturella och 
kreativa näringar inom Arvika kommun.  
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Metod och t i l lvägagångsät t  

Studiens empiriska material utgörs av djupintervjuer där urvalet gäller 
verksamma inom kulturella och kreativa näringar bosatta i och 
huvudsakligen bedriver sin verksamhet inom Arvika kommun. De kan 
bedriva verksamheten på heltid, deltid eller fritid och det ska finnas en 
spridning i ålder och kön. Däri tillkommer också individer med en roll 
som arrangörer eller att skapa förutsättningar för samarbeten och 
spridning. Respondenterna har identifierats genom den så kallade 
snöbollsmetoden. Det innebär att en respondent identifieras och sen 
ombeds att rekommendera ytterligare respondenter som passar inom 
definitionen. Dessa respondenter ombeds i sin tur att komma med 
rekommendationer och så fortsätter identifikationen tills repetition 
identifieras i svaren. I detta fall ansågs 10 intervjuer ge spridning i åsikter 
och infallsvinklar tillika upprepningar i sina svar. Studien har inte 
ambitionen att dra generella slutsatser utan att ge en fördjupad inblick i 
Arvikas kulturella ekosystem och däri anses mängden intervjuer ge en 
tillförlitlig och mångfacetterad bild. Av de 10 personer som intervjuats har 
8st intervjuats i sin roll som kreativ aktör och 2st intervjuade i sin roll som 
arrangörer. 6st av dem är egenföretagare och 4 har en fast anställning. 
Intervjuerna har genomförts i respondenternas hem, ateljé/lokal eller på 
ett kafé och är mellan 40 min och 1 ½ timme. 5 män och 5 kvinnor ingår i 
studien och de har en spridning i ålder från 24 år till 65 år. 
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Arvika kommuns kulturella 
ekosystem 
För att ge en bild av Arvika kommuns kulturella ekosystem följer här en 
sammanställning av de intervjuer som genomförts inom studiens ramar.  
 

Arvika är en kulturbygd 

Många av de intervjuade upplever att Arvika har ett rikt kulturliv och att 
utbudet är större än i städer/kommuner av liknande storlek. Det sker 
många arrangemang man att delta i och det finns ett lokal engagemang 
bland kommunens invånare. Nästan alla nämner Ingesund 
Musikhögskola/Folkhögskola som en viktig aktör och arrangör tillika 
Rackstadmuseet där det arrangeras utställningar och seminarier. Även 
Konsthallen i centrala Arvika anses har en viktig funktion liksom Arvika 
stadsbibliotek.  
 
”Jag tycker ju, med tanke på att det är såpass litet som Arvika är, så har det varit en 
väldig fördel med Arvika. Kanske sin geografiska belägenhet, att man har skapat sitt 
eget kulturliv, som jag tror har varit ganska rikt mycket på grund av traditionerna.” 
Respondent 8 
 
Många nämner traditioner som skapats i och med Rackstadkolonin och 
att det byggt en grogrund för skapande och en befolkning med goda 
kunskaper om kultur, vilket starkt bidrar till den goda miljön. 
 
”Det finns en känsla för kultur här tycker jag. Acceptansen är större än i många 
andra motsvarande kommuner vill jag påstå.” Respondent 9 
 
Som en konsekvens av detta upplevs att människor bosatta i kommunen 
generellt förstår värdet i att något är gjort för hand. En av de intervjuade 
ser exempelvis den lokala kunskapen inom det egna området, 
konsthantverk, som en stor fördel gentemot andra delar av Sverige.  
 
”I Arvika vet vi mycket om det. Och man vet processen och vad mycket arbete som 
ligger bakom en sak. Man önskar att det var så över hela Sverige. Då hade vi haft det 
skit bra.” Respondent 7 
 
Även om alla de intervjuade upplever att det finns ett rikt kulturliv i 
Arvika så finns här också vissa begränsningar. Många saknar en lokal scen 
för nutida konst. De upplever att den konst som presenteras oftast är 
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figurativ och i traditionella tekniker. För att vidga invånares och 
verksammas kunskaper inom kultur ytterligare, och för att skapa ett mer 
dynamiskt och inspirerande kulturliv, krävs att man tillåter en vidare syn 
på konst och konstnärligt uttryck. Det finns inte bara visst motstånd till 
att ta in nutidskonst utan också att ta in konstnärer från andra orter eller 
som inte har sitt ursprung i Arvika, även om man är bosatt där.  
 

Varför väljer man att verka i Arvika? 

Alla de intervjuade som arbetar inom en konstnärlig verksamhet, kommer 
från en annan del av Sverige eller har bott i någon annan stad än Arvika 
under en period i sitt liv. För de som varit borta en period har flytten från 
Arvika skett i samband med påbörjad utbildning. Skälet som anges till att 
man väljer att flytta tillbaka till Arvika, är huvudsakligen familjeskäl. Man 
har valt att flytta tillbaka när man startat egen familj eller man har fått 
möjlighet att ta över exempelvis en fastighet. En av de intervjuade nämner 
också Arvika konsthantverk som en faktor. För honom möjliggör Arvika 
konsthantverk att, i alla fall delvis, leva på sin konst, på ett sätt som inte är 
möjligt i storstäderna.   
 
”Så att jag tror att om det inte vore för Konsthantverk så hade jag nog inte varit här 
nu. Och den samlingen av konsthantverkare som finns i bygden för det är också ett 
kontaktnät. Jag hade nog aldrig flyttat hit om det inte vore för de här människorna 
som jag kan relatera till.” Respondent 7 
 
De som inte kommer från Arvika ursprungligen men valt att flytta till 
Arvika har gjort det av olika skäl. Det kan vara att någon i familjen fått 
arbete i kommunen eller att de sökt sig till en mindre ort i samband med 
att man startat familj. Men de påpekar också att vetskapen om att det är 
en ort med ett levande kulturliv har också varit viktigt, särskilt att det 
finns utbildningar i närheten och att de hört att här bor och verkar många 
inom kultursektorn.  
 
”Min dåvarande man hade kontakter på Ingesund […] och vi visste att Arvika var 
lite mer spännande än en vanlig håla. Att många stannat kvar eller flytta hit.” 
Respondent 2 
 
Men man det finns också andra fördelar med att återvända till Arvika 
kommun. Det är billigare boende än i storstäder. I vissa fall har det gett 
större möjligheter att kombinera ateljé och bostad. Det finns, i jämförelse 
med andra mindre städer och orter, goda kommunikationer till flera större 
städer. Det finns också möjligheter till billigt tillfälligt boende för 
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temporära samarbeten. Många nämner också närheten till naturen, den 
vackra omgivningen och lugnet, dels som en behaglig miljö att verka i, 
dels som en inspiration i arbetet. 
 
”Jag förstår inte hur folk kan etablera sig i Stockholm där det tar timtal att ta sig till 
jobbet och snirkla sig fram. Då tycker jag att vi har lite livskvalité här.” Respondent 5 
 
Flera nämner också att de, efter att ha verkat i Arvika en tid, känner att de 
behövs och att de fyller en funktion i det lokala samhället. De ser att 
genom att föra in konsten i olika sammanhang, som exempelvis skola eller 
den offentliga miljön, bidrar de till att öka kunskaperna kring kultur och 
stimulerar till vidare kulturyttringar.  
 

Vikten av att delta i och bygga nätverk 

Alla de intervjuade verkar inom flertalet olika nätverk, både formella och 
informella kopplade till deras verksamhetsområde. Nätverken, särskilt de 
informella, är huvudsakligen nationella och flertalet har skapat sina 
informella nätverk genom sina utbildningar. Några av de intervjuade har 
också informella internationella nätverk som de har byggt upp genom att 
delta i internationella utställningar, festivaler, konferenser, workshops eller 
genom så kallade ”visiting artist residence” där man verkar utomlands 
under en tid. 
 
De mer formella nätverken består oftast av föreningar som samlar 
verksamma inom en specifik konst eller uttrycksform. Dessa nätverk är 
ofta nationella men har ofta också lokala grupperingar som specificeras 
utifrån geografiska områden så som sydvästra Sverige, Värmland eller 
Mellansverige. Organisationerna sprider information och arrangerar 
seminarier, föreläsningar, konferenser etc. och skapar på så vis 
mötesplatser. Vissa organisationer kan även ha en mer förmedlande roll 
där de lägger ut olika uppdrag eller söker konstnärer till olika utställningar. 
De intervjuades aktivitet och roller i dessa föreningar varierar. En 
avgörande faktor är avståndet till platsen där organisationens aktiviteter 
genomförs. Ofta är detta i någon av de större städerna och det krävs både 
tid till att resa för att delta, och finansiering av resan. Flera av de 
intervjuade menar att de skulle delta mer om det fanns en ekonomisk 
möjlighet. Att träffas tror de skulle stärka deras roll i nätverket och i större 
mån kanske öka möjligheten till exempelvis uppdrag, samarbeten och 
utställningar.  
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”Fast det handlar mer om geografi, att jag skulle vilja åka på deras möten öga mot öga 
istället för att läsa deras protokoll från möten.” Respondent 1 
 
”Det handlar om fysiska möten… Så fort jag åker iväg på någonting som finns om 
det är en konferens eller kurs så nätverkar jag, och det leder nästan alltid till 
någonting.” Respondent 2 
 
Även om tillgången till internet tillåter dem att hålla de kontakter som 
behövs för att driva verksamheten, är de medvetna om att de missar 
möjligheter till utställningar, konserter, bygga branschkontakter och bygga 
nätverk i olika forum etc. genom att verka på en mindre ort. Därför se 
många att om de gavs större möjligheter att resa, att de också skulle kunna 
vara mer deltagande och närvarande i sammanhang som skulle gynna 
deras verksamhet. 
 
Istället hålls till stor del nätverken aktiva via maillistor eller Facebook. 
Många av de formella nätverken använder sig av maillistor medan de 
informella nätverken befinner sig oftast på Facebook. Det möjliggör 
också att formella och informella nätverk knyts samman.  
 
”Jag använder Facebook till väldigt mycket i min profession, För mig är Facebook en 
kontaktyta till ett professionellt nätverk. Ens nätverk blir så mycket större, alla man 
jobbat med, alla kursdeltagare som blivit verksamma över hela världen. Det är ju ett 
otroligt nätverk!” Respondent 4 
 
Ett fåtal av de intervjuade har en Facebook-sida specifikt knuten till sin 
verksamhet, där de lägger upp information och marknadsför sig. Men de 
flesta använder Facebook som privatpersoner där det professionella och 
privata blandas. Detta går också hand i hand att många uttrycker att deras 
vänskapskrets består av personer verksamma inom liknande områden och 
att dessa är två nära sammankopplade sfärer.  
 
Alla de intervjuade anser att deras nätverk är viktiga av flera olika skäl. 
Det är ett sätt att få inspiration och föra diskussioner kring det egna 
uttrycket, det ger möjlighet till spridning sitt uttryck, men det är också ett 
sätt för de intervjuade att få olika typer av uppdrag mer eller mindre 
kopplade till sin profession. De informella nätverken från studietiden är 
viktiga för att få utställningar, kontakter och finna medarbetare för 
projekt. Men då några av de intervjuade har valt att gå konstnärliga 
utbildningar i andra länder har de stått utanför detta nätverk när de flyttar 
hem till Sverige. Det har krävts att de har fått bygga nya egna nätverk och 
blivit beroende av att de bjudits in till olika nätverk.  
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Lokala nätverk 

Många finner att det finns goda lokala nätverk, formella och informella, 
inom den egna konstformen även om den ibland upplevs som aningens 
liten då det är få verksamma. Det finns också informella nätverk för 
verksamma inom kultursektorn men riktat gentemot en specifik grupp, 
exempelvis kvinnor eller en viss ålder. Många menar att det finns ett gott 
stöd konstnärer emellan vilket möjliggör till inspiration, diskussion och 
hjälp med tekniker, kunskaper, material etc. Dessa nätverk är också viktiga 
för att få exempelvis utställningar eller spelningar. Men det påvisas också 
en annan sida där det uttrycks tendenser till utestängande av inflyttade 
konstnärer/hantverkare som inte har rötter i Arvika med omnejd. Denna 
problematik kan beskrivas genom två helt olika bilder som ges beroende 
på om man är återvändare eller inflyttad. Två av de intervjuade har båda 
studerat utomlands och varit verksamma i andra städer i norden, innan de 
valt att flytta tillbaka till Arvika. När de återkom till sin hemort blev de 
positivt överraskade över hur lätt de kom in i det lokala nätverket och hur 
deras arbete och utställningar blev uppmärksammade av lokalpress.  
 
”Tidningarna tar upp det, har man en utställning så är det ett mittuppslag.” 
Respondent 7 
 
Medan en av respondenterna som inte har sitt ursprung i Arvika beskriver 
det motsatta. 
 
”När jag ringde tidningen här så… […] Ja så förklarade jag vad jag gjorde och varför 
jag ville att de skulle komma. Att jag var nyinflyttad och bjöd på en utställning. […] 
När jag var klar med den harangen så sa han, ja, vem är du? […] då var han ute 
efter någon slags koppling till Värmland eller släkt eller så där. Och då var det inte 
intressant. Så de kom aldrig.” respondent 6 
 
Några av de som flyttat till Arvika berättar att de har svårt att få möjlighet 
till att ställa ut lokalt, inte känner sig inbjudna och att lokal press inte 
skriver om deras utställningar/föreställningar/konstnärliga uttryck etc. Är 
man inte från Arvika är det är svårt att komma in i den lokala kulturella 
kretsen.   
 
”Det är svårt att verka. Och det provinsiella släpper heller inte in de professionella. 
Och det är farligt att säga men så är det.” Respondent 4 
 
”Men jag tycker att det är ganska slutet. Kulturlivet är väldigt slutet. […] Men det är 
banne-mig inte lätt att jobba som kulturarbetare här. Särskilt inte som nyinflyttad. 
Det känns som att det är ganska klart. Både socialt och professionellt.” Respondent 6 
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Samtidigt uttrycker alla intervjuade att det finns ett stort behov av 
influenser utifrån för att stimulera deras verksamheter tillika kulturlivet i 
Arvika. Men det motsägs till viss del av oviljan att släppa in inflyttade, då 
de kan stå för en del av dessa externa influenser tillika bidrar med sina 
nätverk. 
 

Relationen till Arvika kommun och dess kulturpolitik 

Ingen av de intervjuade upplever att de har stöd från kommunen i Arvika. 
Man anser att ledande politiker saknar engagemang kring kulturfrågor och 
att frågor kring kultur sällan behandlas. De tjänstemän de varit i kontakt 
med är välvilliga men utan mandat. Exempelvis har flertalet av de som 
flyttat till Arvika, oavsett om de har rötter i Arvika eller inte, i samband 
med flytten kontaktat Arvika kommun. Detta för att informera sig om hur 
Arvika kommun arbetar med kultur, dels för att se hur eventuellt Arvika 
kommun kan stödja deras verksamhet men också för att tala om att de nu 
finns inom kommunen och är en resurs att tillgå. Här uttrycker alla en 
besvikelse i sina kontakter med kommunen. De upplever att de får ett 
trevligt bemötande men att kommunen inte har något att bidra med till 
deras verksamheter.  
 
”Efter det samtal jag hade […] så är jag ganska besviken. […]När jag ställde 
frågan, vad kan ni erbjuda? Finns det något ni kan erbjuda mig som nyetablerad 
konstnär i Arvika? Svaret var egentligen ingenting.” Respondent 8 
 
”Jag provade när jag flyttade till Arvika, då ringde jag till kommunen och sa - Hej jag 
är konstnär och jag ska flytta till Arvika kommun, och jag undrar vad ni har för 
några stöd för mig? Finns det någon ateljé, eller ateljéstöd eller vet ni någon ateljé 
förening som man skulle kunna söka till eller… Det var bara  -Euh, va? Vad vill 
du?” Respondent 4 
 
Arvika är starkt sammankopplat med ett levande kulturliv och därför 
finns också en förväntan att kommunen har en aktiv kulturpolitik och 
strategi, vilket de intervjuade inte anser att Arvika har. När en kommun 
använder det i sin information och marknadsföring, följs en naturlig 
förväntan om att kommunen självt är en aktiv aktör.  
 
”Det satsas inte på kulturen här. Det finns kultur för att folka har valt att flytta hit 
och för att det finns utbildningar. Men de har missat, det är en jätte miss.” Respondent 
2 
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”Det är lite kulturskymning i Arvika, det kan jag nog tyvärr tycka. Jag tycker att det 
är insiktslöshet från politiskt håll. Det finns en rik historia som man kan ta till vara, 
men då måste man satsa lite pengar på det.”  Respondent 8 
 
Det är inte bara hur kulturella frågor hanteras inom kommunen som de 
intervjuade känner frustration över. Det gäller också relationen mellan det 
lokala, det regionala och det nationella. En av respondenterna beskriver 
hur hon flertalet gånger hamnat i kläm mellan regionala och nationella. I 
vissa fall det har uppstått möjligheter att arbeta nationellt och 
internationellt så har regionen inte stöttat verksamheten med hänvisning 
till att det inte sker/gynnar det regionala. Dock är det svårt att få stöd 
nationellt eftersom de nationella organisationer som ger ekonomiskt stöd 
till konstnärliga verksamheter huvudsakligen bär, enligt respondenten, ett 
storstadsperspektiv. Hon ger ett exempel där endast en medlem av 
kulturrådets referensgrupp har vid ett tillfälle sett hennes produktion och 
det när den visades i en större stad. När nationella organisationer inte har 
insyn eller känner till en verksamhet är det också svårt att hävda sig mot 
mer synliga konstnärer i de större städerna. 
 
Men det finns också några enstaka som utövar sin verksamhet utan att 
vilja ha stöd eller förvänta sig att ha stöd från kommunen. En av de 
intervjuade, som är aktiv både som arrangör och musiker, menar att skriva 
ansökningar och söka pengar hindrar inspirationen och glädjen i det de 
gör. 
 
”Det får inte hämna en heller. Det är lätt gjort att det blir det när det blir för mycket 
byråkrati. Det ska vara lite spontant. Det tror jag.” Respondent 5 
 
Han ser inte vad kommunen skulle kunna hjälpa till med. Det samma 
gäller en av de intervjuade inom musikbranschen. För honom är det 
snarare ett erkännande som känns viktigt än något riktat stöd. 
  
”När det gäller för vår del så är vi ambassadörer för Arvika. Självpåtaget egentligen. 
Vi är inte tillfrågade. […] Men vi skulle bli väldigt glada om de kom och sa – det 
här är, ni är bra ambassadörer. Ni sprider ett bra rykte om Arvika, eller ni är, så det 
här skulle vi stötta er med. Då skulle vi givetvis tacka och ta emot.” Respondent 9 
 
Här finns snarare en anda av att göra och arrangera själv. Det viktiga 
ligger i skapandet och att få presentera detta för andra. Att kunna leva på 
verksamheten kan vara en önskan, men inget man egentligen strävar efter. 
Arbetet bedrivs på fritiden och man har ett yrke skiljt from sitt intresse. 
De bedriver ett ideellt arbete som bidrar till den generella upplevelsen av 
att Arvika har ett rikt kulturliv. Dock uttrycks det också vissa 
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motsättningar mellan de som ser sig som professionella konstutövare, 
med det menas de som har en konstnärlig högskoleexamen, och de som 
är verksamma men inte har en officiell examen. 
 

Mötesplatser 

I intervjuerna nämns ett antal viktiga platser som ger upphov till nya 
vänskaper, nätverk och inspiration. Det är Ingesunds 
musikhögskola/folkhögskola, Kyrkeruds folkhögskola och 
Arvikafestivalen. Ingesunds musikhögskola/ folkhögskola och Kyrkeruds 
folkhögskola är utbildningsplatser där flertalet av de intervjuade har 
undervisat och några även läst. Dessa skolor har blivit en mötesplats för 
verksamma inom regionen och ger möjlighet till kunskaper och utbyte 
med exempelvis inbjudna gästföreläsare utifrån.  
  
”Att jobba på Kyrkeruds folkhögskola är att var i konstens centrum, även om väldigt 
få förstått det… För oss som jobbat på Kyrkerud så har ju det varit vitaliserande hela 
tiden.” Respondent 4 
 
Även om ingen av intervjufrågorna behandlar Arvikafestivalen, tar nästan 
alla de intervjuade upp den någon gång under intervjun. Arvikafestivalen 
upplevdes som en viktig mötesplats innan den lades ner. Via 
Arvikafestivalen kom huvudsakligen nationella och internationella 
musikartister men också exempelvis performance artister, konstnärer och 
filmare.  
 
"Arvika festivalen tillförde internationellt. Det kom ju dessa stora internationella 
artister som man älskade, det kom teatergrupper från Polen, Frankrike. Intressanta, 
ja… Och det är så självklart, vi behöver berikas och vi behöver nätverka sinsemellan. 
Det var ju underbart att vara back stage och träffa artister från hela världen.” 
Respondent 2 
 
Festivalen erbjöd också möjligheten att visa upp sig för både en nationell 
och internationell publik. Arvikafestivalen spelade på så sätt inte bara en 
roll som skapare av ett musikevent för besökare, utan också ett event för 
nätverkande, marknadsföring och inspiration inom kultursektorn. Det 
stora flertalet av de intervjuade uttrycker en stor saknad av festivalen både 
som ett arrangemang att besöka och ett arrangemang med potentialen till 
nya möten och inspiration. 
 
Ritz nämns också som en tidigare viktig aktör i Arvikas kulturliv, särskilt 
inom musiklivet. Ritz beskrivs inte bara som en konserthall utan också 
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som mötesplats, läroplats och inspiration. En av de intervjuade arbetar 
med att stötta musiklivet i Arvika och ser att det idag saknas en 
mötesplats tillika möjligheter till att skapa olika typer av arrangemang. 
Men han menar att än viktigare är den kunskap som kan samlas och det 
lärande som sker i mötet. När det inte finns en naturlig mötesplats sjunker 
också möjligheten att stärka verksamheter och lära av varandra. 
 
”Det är svårt att tillföra nytt till pågående verksamheter och det är helt omöjligt att 
starta saker från scratch. … Man kan jobba tillsammans under samma tak, rent 
infrastrukturellt. Det var det som var Ritz stora fördel. Där kunde man glida in och 
testa sin idé. Man behövde inte bygga hela jävla fortet själv utan det räckte att 
tankarna och kreativiteten. För det fanns allt man behövde där.” Respondent 3 
 
Med alla under samma tak, finns också fördelen att man kan 
marknadsföra sig tillsammans. En annan av de intervjuade påpekar 
liknande fördelar om konstutövare delar ateljéer och befinner sig på 
samma plats. Det skulle göra att man kan föra samtal, utbyta kunskaper 
och låta sig inspireras av varandra när man ser varandras arbeten och 
processer. Det är därför inte bara de som är aktiva inom musiklivet som 
nämner behovet av en gemensam mötesplats, utan det har även betydelse 
för andra konstformer och utbildningar. Dels som inspirationskälla men 
också som lokal för professionella och amatör 
uppsättningar/arrangemang. Många saknar en sådan plats idag och det 
finns en önskan om att det borde finnas, och då inkludera alla 
konstformer i den verksamheten. Några ser också att ett lokalt digitalt 
nätverk för verksamma inom kulturella och kreativa näringar inom Arvika 
kommun skulle kunna stödja en sådan verksamhet, men inte ersätta.   
 

Att vara kreativ för överlevnad 

Ingesunds musikhögskola/folkhögskola och Kyrkeruds folkhögskola är 
inte bara mötesplatser utan är arbetsgivare åt flera av de intervjuade i vissa 
perioder. Alla intervjuade som är egenföretagare vill i största möjligaste 
mån bedriva sin konstnärliga verksamhet på heltid. För de intervjuade är 
inte ekonomisk vinning det centrala utan att få skapa och verka inom sin 
konstnärsform. Men deras verksamheter och uppehälle kräver 
finansiering. Ingen av de intervjuade arbetar heltid med sin konstform 
utan alla bedriver andra former av verksamheter, mer eller mindre knutet 
konsten för att finansiera sin tillvaro. Det kan vara som timlärare på 
ovanstående skolor, det kan vara som gästföreläsare på institutioner och 
företag, det kan vara olika kursverksamheter både inom ramen för 
exempelvis ett studieförbund eller den privata sektorn, det kan vara ett 
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uppdrag från någon organisation eller som medverkande i olika tematiska 
projekt. Den gemensamma nämnaren i alla de olika uppgifter eller 
uppdrag som de intervjuade har är att de på olika sätt använder sitt 
kreativa och konstnärliga kunnande men i olika sammanhang. Utöver 
eventuell försäljning av det egna uttrycket är detta deras huvudsakliga 
inkomstkälla. En av de intervjuade har större återkommande bidrag till 
verksamheten och finansierar stora delar av verksamheten med olika stöd. 
Några av de intervjuade har vid ett eller ett fåtal tillfällen fått stipendier 
vilket gett dem möjlighet att jobba intensivt men sitt uttryck under en 
kortare period. Men det utgör en väldigt liten del av den totala 
finansieringen. Istället är de flesta kreativa i hur de finner finansiering 
genom att använda sin kunskap i andra sammanhang.  
 
”Man är drillad i ett konstnärstänk som inte går så lätt att förklara vad det är. Men 
det är att var drillad i det att vända upp och ner på saker och att se saker som andra 
inte ser.” Respondent 4 
 
Samtidigt påpekar nästan alla att Arvika kommun och regionen skulle 
kunna använda deras kompetenser långt mer än vad som görs idag. 
Många menar att Arvika kommun saknar kompetenser inom konstnärliga 
uttryck men väljer ändå inte att använda de resurser som finns i 
kommunen. När det vid några tillfällen har gjorts, har det inte funnits 
någon ersättning alternativt varit svårt att få ut någon ersättning. Man ser 
att det finns uppdrag eller projekt där deras kompetenser skulle passa men 
det efterfrågas inte. I de flesta fall kommer de uppdragen eller projekten 
från annat håll. De intervjuade påpekar att de inte menar att det är 
kommunens specifika uppdrag att arbeta på detta sätt, men om man vill 
utge sig för att vara en kommun med stort kulturutbud bör man också 
gynna de verksamheter som också skapar detta utbud. Här ges exempel 
som att låta konstnärlig utsmyckning vara en naturlig del i nybyggnation 
eller renoveringar av byggnader, att inkludera konstnärer i politiska 
processer och framtagande av underlag för beslut istället för att använda 
sig av externa konsulter och använda sig av deras kunskaper i inköp av 
konst och kulturbaserade event.  
 

Värderingar 

I intervjuerna framträder vissa gemensamma nämnare i synen på konst 
och konstens plats i samhället. De intervjuade med anser att kultur bär ett 
värde i sig och kan därmed inte räknas in i det ekonomiska systemet. 
Däremot skiljer sig synen på hur kulturella och kreativa näringar ska bära 
sig och finansieras. De som har en professionell utbildning inom sitt 
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konstnärliga område menar att det måste till ett yttre stöd för att de ska 
kunna vara verksamma. Det innebär inte att de anser att exempelvis stat 
eller kommun ska bidra med hela försörjningen, men att det offentliga bär 
en viss skyldighet att bidra till konsten. En av respondenterna säger: 
 
”Det ligger kvar den här gamla synen att man ska sälja konst för att försörja sig på 
det. Men det är väldigt svårt att göra det.” Respondent 6 
 
Som de ser det så finns det inga möjligheter att till fullo leva på 
konstnärskapet utan det krävs medvetna insatser eller strategier från 
samhällets sida som gynnar deras situation. Men från offentligt håll möter 
de ett synsätt där kulturella och kreativa näringar ska utvecklas likt ett 
företag och att verksamheten ska vara ekonomiskt bärande.   
 
”De satsningar som jag har mött, att man letar efter kreativa näringar på så sätt att 
de ska vara ekonomiskt lönsamma […] som jag blir väldigt skeptisk för. Det är den 
kulturen man är ute efter, och man kan inte se att kultur har ett värde utan att det 
nödvändigtvis inbringar pengar, är väldigt säljbart.” Respondent 8 
 
Däri finns grundläggande motsatser i värderingar kring vad konst är. Med 
ett konstnärligt perspektiv ifrågasätts konstverkets konstnärliga värde när 
det skapas för att tillfredsställa en marknad. Det blir då snarare en 
produkt, vara eller tjänst. Ytterligare ett uttryck för detta är av hur det 
upplevs att man från politiskt håll styr vad uttrycket ska innehålla.  
 
”Jag blir alldeles matt. Det spelar ingen roll vad man säger. Det är byråkraterna som 
bestämmer. Man ska ringa till region Värmland och fråga vad man kan söka pengar 
för. Inte så, jag vill göra det här, ge mig pengar. Utan att det vara genus eller 
postkolonialism eller…” Respondent 4 
 
Detta synliggör hur man från offentligt håll ger direktiv och 
kommunicerar på ett sätt som de verksamma inte kan identifiera sig med. 
Det finns då en risk att de riktade satsningar och investeringar som 
genomförs inte når fram, inte för att de inte har goda intentioner eller har 
möjligheter att göra nytta, utan för att synen på de verksamheter som 
bedrivs är olika.  
 

Uppgivenhet och risk för utflyttning 

Arvikafestivalen lades ner, Ritz verksamhet är inte den samma som 
tidigare, konstnärliga gymnasieutbildningar läggs ner och att man upplever 
att kommunen inte visar på en strategi och vilja att utveckla kulturlivet. 



 23 

Det gör att några av de intervjuade överväger att flytta från Arvika. För de 
inflyttade som också upplevelser att de inte inkluderas i Arvika kulturliv är 
detta ännu starkare. Det finns en tendens till att inte se fördelar med att 
bo i Arvika utan endast nackdelar. 
 
”Jag är inte så optimistisk eftersom jag har sett Arvikafestivalen falla.” Respondent 2 
 
”Vi är inte sådana som känner att vi måste vara här. […] Vi har sökt jobb över 
hela Sverige för att det är kul att göra något nytt och eftersom jag vill jobba med konst 
men inte som fri konstnär på det viset.” Respondent 4 
 
Därtill tillkommer att det är ibland svårt att finna, som en av 
respondenterna uttrycker det, ”pengajobb”. Med det menar hon jobb eller 
uppdrag som genererar pengar som i sin tur möjliggör det att jobba med 
konsten.  
 
”Det som jag ser som den stora utmaningen egentligen här och svårigheten med att vara 
verksam här, det är att man som konstnär är beroende det som vi konstnärer kallar 
för ”pengajobb”. Att det nu är så hög arbetslöshet i Arvika, och att det är svårare att 
få in de pengarna som man är beroende av. Men det är ju svårt för alla Arvikabor. 
Men eftersom konstnärer ofta är beroende av de här ströjobben också så blir det… det 
är kanske den faktorn som gör att jag överväger om vi ska stanna här eller inte.” 
Respondent 8 
 
Dessa jobb inte måste vara relaterat till hennes profession även om det är 
önskvärt, utan det kan handla om vilket jobb som helst för att tjäna 
pengar till uppehälle och material. Men med hög arbetslöshet och hård 
konkurrens om jobben i Arvika är det svårt att finna dessa arbetstillfällen. 
Detta är ytterligare en faktor som gör att man överväger att flytta till 
exempelvis en större stad eller ett annat nordiskt land. 
 

De verksammas visioner och behov 

De visioner de intervjuade uttrycker är givetvis skiftande, men det finns 
också ett antal gemensamma nämnare. Något som blir tydligt är att de 
intervjuade inte upplever inte att det finns en samsyn kring ”värdet av 
Arvikas starka varumärke, där kulturen är värdebärare” mellan dem och 
kommunens politiker och tjänstemän. De upplever inte att Arvika 
kommun hanterar kulturfrågor på ett sätt som visar att man ser kulturen 
som värdebärare. Om de som är verksamma inom kultur inte anser att 
kommunen låter kulturfrågor vara av vikt och ta plats, förloras också 
trovärdigheten i att man arbetar för att skapa ett starkt varumärke baserat 
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på kultur. Det är därför först och främst viktigt att kommunen visar på att 
man tar kulturfrågor på stort allvar för att kunna utveckla varumärket 
Arvika där kulturen är värdebärande. 
 
Många av de visioner och behov som uttrycks är nära anknutna till de 
intervjuades verksamhet och kunskaper kring hur det fungerar i andra 
kommuner, regioner eller länder. Något som ofta nämns är ateljéstöd och 
resebidrag, att det ska finnas konstkonsulenter som kan hjälpa dem i 
marknadsföring och kontaktskapande och/eller organisationer för deras 
konstnärliga form likt ”Dans i Värmland” eller ”Film i Värmland”. Man 
önskar också att regionen inte bara ska titta regionalt utan också se nyttan 
och värdet i att verksamheter även rör sig i en nationell och internationell 
miljö. 
 
Vissa ser ett tydligt behov av en naturlig fysisk mötesplats där det finns 
möjligheter till att ha olika typer av arrangemang, att arbeta, att mötas och 
utbyta idéer och kunskaper och eventuellt finna gemensamma 
marknadsföringsmöjligheter. En sådan miljö bör då vara tillåtande och 
experimentell där olika tankar, uttryck, arrangemang etc. kan utvecklas 
och testas. De inflyttade påpekar att en sådan plats hade varit en naturligt 
att vända sig till när man flyttade till Arvika. Det hade erbjudit situationer 
där kontakter och nätverk kunnat skapas. Eftersom de som inte har en 
tidigare anknytning till Arvika har upplevt det svårt att komma in i de 
lokala nätverken och att få medieutrymme, skulle en mötesplats och 
gemensam marknadsföring underlätta en nyetablering. Detta är viktigt ur 
två aspekter, dels för att minska de barriärer som förhindrar att 
kontaktytor att skapas, dels för att ge en upplevelse om att välkomnas in i 
Arvika kulturliv. 
 
Även kommunens bemötande av nyinflyttade kulturarbetare bör vara 
välkomnande. Nästan alla som flyttat till Arvika, oavsett om de har en 
tidigare anknytning eller ej, har i ett tidigt skede kontaktat kommunen för 
att få reda på vilken stöttning och vilka möjligheter kommunen erbjuder. 
De upplevt inte att kommunen har hjälpt dem att etablera sig som 
kulturutövare. Här har funnits en förväntan från de nyinflyttades sida som 
kommunen inte kunnat bemöta. Förväntan kommer av att kommunen 
använder sin sitt kulturarv och kulturliv i sin marknadsföring och då finns 
ett antagande att det finns ett uppbyggt stöd och nätverk för de 
verksamma.  
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Rekommendationer och förslag 
Här presenteras kortfattat studiens resulterat i utifrån de behov och 
visioner tillika vilka motstånd, problem och hinder som de intervjuade 
uttrycker. Med utgångspunkt i dessa resultat har också ett antal 
rekommendationer och förslag formulerats vilka kan komma Arvika 
kommun till gagn. 
 

• Arvika har goda resurser  inom kulture l la  och kreat iva sektorn 

Arvika har flera kreativa och innovativa konstnärer som rör sig mellan 
olika sektorer och verksamheter mer eller mindre knutet till sin 
konstnärliga profession. De bidrar med sina konstnärliga uttryck men 
också med kreativt tänkande och nya perspektiv vilket ger goda 
möjligheter till utveckling generellt och i synnerhet av varumärket Arvika.  
 

• Avsaknaden av samsyn t i l l  kul turen som värdebärare 

De intervjuade upplever att det saknas en samsyn kring ”värdet av Arvikas 
starka varumärke, där kulturen är värdebärare” mellan dem och politiker och 
tjänstemän. Därmed förloras också trovärdigheten i arbetet för att skapa 
ett varumärke baserat på kultur. Det är därför viktigt att Arvika kommun 
vinner trovärdighet hos dess aktörer för att utveckla Arvikas varumärke 
med kulturen som en bärande del.  
 

• Konsten at t  tänka kreat iv t  bör  ses  som en resurs  

Konstnärer är skolade i att vända och vrida på frågeställningar och ge nya 
perspektiv, detta bör utnyttjas som en resurs. Arvika kommun och 
regionen skulle kunna använda deras kompetenser i sina verksamheter 
långt mer än vad som görs idag. 
 

• Stöd som skul l e  utveckla aktörernas verksamheter  

De intervjuade vill gärna ha konstkonsulenter som organiserar och stödjer 
marknadsföring och kontaktskapande, och/eller organisationer för deras 
konstnärliga form likt ”Dans i Värmland” eller ”Film i Värmland”. Det 
finns också ett behov av en naturlig fysisk mötesplats som erbjuder 
möjligheter till att genomföra olika former av arrangemang, arbeta, mötas, 
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utbyta idéer och kunskaper, samt finna gemensamma 
marknadsföringsmöjligheter. En sådan miljö bör då vara tillåtande och 
experimentell där olika tankar, uttryck, event etc. kan utvecklas och testas.  
 

• Lokala nätverk kan vara exkluderande 

Inflyttade utan tidigare anknytning till Arvika, har upplevt att det svårt att 
komma in i de lokala nätverken och att få medieutrymme. Inflyttade bör 
ses som ett tillskott både i och med sin verksamhet och det utvidgade 
nätverk de bidrar med. Genom en mötesplats och gemensam 
marknadsföring finns en potential till att underlätta och stärka en 
nyetablering i kommunen.  
 

• Kommunen l ever  inte  upp t i l l  aktörernas förväntan 

Det finns en förväntan av att kommunen ska ha en strategi och riktat stöd 
för aktörer. Förväntan kommer sig av att kommunen använder sin sitt 
kulturarv och kulturliv i sin marknadsföring vilket genererar ett antagande 
om att det finns en strategi för kulturområdet. Kommunen bör bemöta de 
förväntningar som dess marknadsföring skapar. 
 

• Att ly f ta utbi ldningarnas ro l l  

Utifrån de definitioner som finns av begreppet kulturella och kreativa 
näringar är inte utbildning en specificerat som en del. Det fram går dock 
att utbildningar är en mycket viktig faktor inom näringen. Dels är 
utbildningar en arbetsgivare för många inom sektorn. Det är ofta då som 
timanställd eller projektanställd eller som gästföreläsare och gästlärare. 
Men de är också en viktig mötesplats där nätverk byggs och kontakter 
utvecklas vilket kan leda till uppdrag, utställningar, konserter etc. Vikten 
av att ha utbildningar inom kommunen eller i angränsande kommuner för 
att också ha ett aktivt kulturliv bör lyftas och tydliggöras. 
 

• Risk för  ut f ly t tn ing och utarmning av art i s t i ska och kreat iva 
kompetenser  

I intervjuerna ges uttryck för viss uppgivenhet inför kultursektorns 
utveckling i Arvika kommun. Att Arvikafestivalen inte längre finns, att 
Ritz inte fungerar som tidigare, och att konstnärliga gymnasieutbildningar 
har lagts ner gör att kommunen inte upplevs visa på vilja och strategi att 
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utveckla kulturlivet. Det gör att vissa överväger att flytta från Arvika. Det 
finns därmed en risk för utflyttning om inte kommunen eller regionen 
tydligt visar allvar med satsningen på kulturella och kreativa näringar. 
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE STUDIE I ARVIKA 
 
Studien syftar till att identifiera de förutsättningar och barriärer som finns för att 
bygga starka lokala nätverk för kulturella och kreativa näringar i Arvika kommun. 
Vi avser ge en fördjupad förståelse för Arvika kommuns kulturella ekosystem. Mer 
specifikt handlar det om att generera kunskaper kring de lokala förutsättningarna 
för nätverksbyggande och samarbeten.  
 
Vi avser att ge en mer djuplodande bild av Arvika kommuns olika kulturella och 
kreativa aktörer genom att genom samtalsintervjuer fånga den mentala kartan av 
Arvika kommuns kulturliv. Med mental karta avser vi dels en kartläggning av de 
behov och visioner som finns (eller kanske finns) hos verksamma inom kulturella 
och kreativa näringar, dels en fördjupad undersökning av i vilken mån det finns 
några motstånd, problem eller hinder, och om så, identifiera vilka dessa hinder är. 
Utöver det fysiska avstånd som finns mellan olika kulturutövare i kommunen kan 
det också finnas politiska, ekonomiska, materiella eller mentala hinder för att skapa 
kreativa och produktiva nätverk. 
 
Intervjuguidens olika teman fångar upp dessa olika dimensioner utifrån enskilda 
informantens kontext. Varje tema innehåller ett antal frågor för att ge guidning i 
intervjun, säkerställa att temat fångas i sin helhet och att liknande data samlas vid 
varje enskild intervju. Eftersom det rör sig om samtalsintervjuer med informanter 
inom olika verksamheter och med olika roller, kan intervjuns riktning variera 
mellan intervjuerna.  
 
 
Intervjuguide 
Information till informanten: Denna intervju är en del av en studie kring att vara 
aktiv inom kulturella och kreativa näringar i en mindre ort/kommun. Studien är 
också en del i ett större forskningsprojekt som handlar om landsbygdens 
globalisering och vilken roll media har i globaliseringen. Studien är också del av 
projekt ”Model A next Level” som drivs av Arvika kommun och Region 
Värmland. 
 
Denna intervju kommer att spelas in om du tillåter. Det insamlade materialet 
kommer att användas i olika rapporter och vetenskapliga texter. Du är anonym och 
du kommer inte att omnämnas med namn och verksamheten kommer inte att 
skrivas ut eller på annat sätt avslöjas. I vissa fall kan du uppleva en fråga upprepas 
eller att du anser dig ha svarat på frågan. Svara då igen eller hänvisa till ditt tidigare 
svar. 
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Tema: Bakgrund 
Temat har till syfte att kartlägga informantens demografiska och sociala bakgrund.  
 
Ålder 
 
Utbildning 
 
Yrke 
 
Kan du berätta lite om din bakgrund? 
 
Kommer du från Arvika? Om inte, var är du ifrån och hur kommer det sig att du 
lever/är verksam i Arvika idag? Om så, Har du bott här hela ditt liv eller bott någon 
annan stans (vart)? 
 
Vad har gjort att du stannat/återvänt i Arvika? 
 
 
 
Tema: Yrke/Verksamhet/Aktivitet 
Temat har till syfte att få en insyn i informantens verksamhet. 
 
Kan du beskriva din verksamhet/den verksamheten du verkar i? 
 
Vad är din roll i verksamheten? 
 
Hur arbetar du/kan du beskriva hur ser en arbetsdag/tillfälle ut? 
 
Hur finansieras verksamheten? 
 
Arbetar du heltid/deltid? Arbetar du med något annat samtidigt? 
 
 
 
Tema: Nätverk 
Syftet är att få en bild av informantens nätverk och vilken betydelse det har i 
dennes verksamhet. 
 
Samarbetar du med någon/några i ditt arbete? Vilka, på viket sätt? 
 
Vart befinner sig de du samarbetar med/vart befinner ni er när ni samarbetar? 
 
Hur skapar du kontakter med kunder/leverantörer/inköpare/scener etc (beroende av 
verksamhet)? 
 
Finns det nätverk som du är med i (Informella/formella) och om så vilka och hur 
fungerar de? 
 
Är de lokala/globala/nationella och vad betyder det för dig i din verksamhet? 
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Hur har du funnit/skapat dessa nätverk? 
 
Finns det något som skulle underlätta ”nätverkande”/kontakter? 
 
Hur får du spridning av dina produkter/uttryck/kunskaper 
(lokalt/nationellt/internationellt)? 
 
Är det något som skulle öka möjligheterna för dig att skapa nya 
kontakter/sälja/presentera/framföra mer som du inte har tillgång till idag? 
 
Använder du medier för kontakter/nätverk? Om så, vilka och på vilket sätt? 
Finns det något som skulle underlätta ”nätverkande”/kontakter 
(platsspecifikt/medietekniskt)? 
 
Hur får du information om vad som är på gång i Arvika kommun eller 
kranskommuner? Andra delar av landet? Utanför landets gränser? 
 
 
 
Tema: Platsrelation 
Syftet är att kartlägga platsen/platsers betydelse för informantens verksamhet. 
Temat är nära knutet till tema nätverk. 
 
Varför har du valt att arbeta i Arvika? 
 
Vart bedriver du din verksamhet? Förflyttar du dig i din verksamhet och om så, på 
vilket sätt och varför? 
 
Är några av dina nätverk knutna till Arvika och om så, vilka och på vilket sätt?  
 
Vad betyder det att vara på en liten ort för att skapa/finna/utveckla nätverk?  
 
Är platsen viktig för verksamheten? 
 
Erbjuder/tillhandahåller Arvika något som är viktigt för dig i din verksamhet, om 
så, vad och på vilket sätt? 
 
Finns det fördelar med att vara verksam på en liten ort, och om så vad är de? 
 
Finns det nackdelar med att vara verksam på en liten ort, och om så vad är de? 
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Tema: Kulturpolitik 
Detta temats syfte är att fånga hur informanten upplever att den lokala politiken 
påverkar verksamheten. 
 
Hur ser du på kulturlivet i Arvika? 
 
Identifierar du dig som en del av Arvikas kulturliv? Om så, kan du beskriva på 
vilket sätt du är en del av Arvikas kulturliv? Om inte, kan du beskriva varför du 
inte känner dig som en del av Arvikas kulturliv och hur det kommer till uttryck? 
 
Känner du att du får lokalt stöd? Om så, hur och på vilket sätt tar det sig i uttryck? 
Om inte, varför och på vilket sätt tar det sig i uttryck? 
 
Samarbetar eller stödjs du av Arvika kommun eller någon annan lokal verksamhet? 
 
Bidrar/stödjer kommunen dina nätverk eller kontakter? Om så hur/på vilket sätt. 
Om inte, vad skulle du önska från kommunen? 
 
Upplever du att kommunen eller någon annan lokal organisation skulle kunna 
hjälpa/underlätta din verksamhet? Om så hur och på vilket sätt? 
 
Är det något du saknar i Arvika för att genomföra ditt arbete? 
 
Finns det något som skulle förbättra möjligheterna i ditt arbete? 
 
Skulle det vara till nytta för dig att ha ett digitalt nätverk är andra verksamma 
inom kultur i Arvika kommun kan dela information? 
 
Om så, hur skulle det se ut och hur skulle det kunna hjälpa/underlätta för  
dig? 
 
Är det något du vill tillägga till vår diskussion? 
 



Arvikas kulturella ekosystem

Idag ser många landsbygdskommuner behovet av att aktivt arbeta med att locka 
till sig turister och nyinflyttade samt behålla sin befolkning i kommunen. En del 
i detta arbete är att finna specifika värden och fokusområden som kan definiera 
olika lokala satsningar. Denna studie är en del i Arvika kommuns arbete med 
att identifiera och utveckla det unika i just deras kommun, vilket ligger inom 
kultursektorn. Studien tar därför utgångspunkt i kommunens kulturliv för att 
närmare förstå och identifiera de förutsättningar och barriärer som finns för att 
bygga starka lokala nätverk för utveckling av kulturella och kreativa näringar. På 
så sätt blir Arvika kommun till ett slags mikrokosmos där dynamiker liknande de 
som präglar samhället i stort går att studera. Det handlar om interaktionen mellan 
centrum och periferi (stad/land), liksom om spänningsfälten inom det kulturella 
fältet (olika kulturutövare och producenter). Via längre intervjuer har studien 
sökt fånga dels hur detta kulturella ekosystem ser ut, dels hur användningen av 
olika slags (ny) medieteknik påverkar och formas av detta system. Resultaten har 
betydelse inte bara ur ett akademiskt perspektiv utan också för utvecklingen av 
kulturpolitiska strategier på lokal/regional nivå.
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