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Abstract 
  

In this study, I intend to examine some aspects of the activities of cultural companies in the 

town of Arvika. The study is qualitative in nature and based on in-depth interviews with self-

employed cultural workers, as well as representatives from Arvika municipality. Cultural 

policy documents have been studied to clarify the self-employed status in the cultural sector 

and thus their importance to the cultural life in Arvika overall. 

My hope is to get a glimpse of what it means to work as a self-employed within the cultural 

sector in Arvika and the conditions that exist, in order to successfully run and develop their 

businesses. 

      

There is a shift in cultural policy, which has led to permanent forms of employment becoming 

fewer and self-employment to grow ( Karlsson & Lekvall, 6 ). One can say that the cultural 

sector has moved in the direction from a public matter, to the more privatized ( Köping , 

Lantz & Stenström, 3 ). The problem with this is that the policy of self-employment has not 

progressed at the same rate as the amount of business. The self-employed in the cultural 

sector are therefore, often trapped between cultural, business, and labor market perspectives. 

I am using the Australian cultural economist David Throsby `s "virtuous circle" and 

Bourdieu's "field theory", to see what the consequences are of the self-employeds role and 

position within the cultural field.  

The Swedish culture bill Tid för kultur (2009) put up a picture of the self-employed , similar 

to the conclusions set forth in the report Den ofrivillige företagaren (The involuntary 

entrepreneur) (2002). The conclusions of this report is that the self-employed are forced to run 

business with their passions to earn money. 

The self employed have different conditions than entrepreneurs in other sectors, so the 

swedish policy for this group fails. The existing enterprise support is ill-suited to corporate 

culture conditions ( Karlsson & Lekvall, 15 and 35). State, region and municipality recognizes 

this problem , but do not put forward specific proposals for change.  

In Arvika there is a need to improve communication between the municipality and the self-

employed.
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1 Inledning 
 
Som student på kulturvetenskapliga programmet vet jag att arbetsmarknaden för verksamma 

inom kultursektorn, kan vara svår att ta sig fram på. Antalet fasta anställningar inom området 

minskar kontinuerligt och allt fler satsar på egenföretagande i någon form. Att tryggheten hos 

en fast anställningsform inte uppfylls, kan för många tänkas skrämmande, samtidigt som det 

kan fungera som en sporre för den/de som vågar ge sig in i egenföretagandets värld.   

I denna vetenskapliga undersökning kommer jag att undersöka vissa aspekter i 

kulturföretagens verksamhet i Arvika, en liten stad i västra Värmland, där jag själv lever och 

arbetar. Min förhoppning är att få en inblick i hur det är att verka som kulturföretagare i 

Arvika kommun och vilka förutsättningar som finns, för att man framgångsrikt ska kunna 

driva och utveckla sitt företag.  

 

Offentliga kulturverksamheter tenderar att få mer uppmärksamhet i samhället än det lilla 

privata kulturföretaget. Därför vill jag genom denna undersökning föra fram småföretagen i 

rampljuset. Om mina resultat sedan kan vara till hjälp för de verksamma inom kultursektorn 

och på ett eller annat sätt överbrygga möjliga klyftor mellan diverse aktörer i kommunen, så 

är det en trevlig bonus. Att jag under tiden, för egen del, dessutom både utökar mitt kulturella 

och sociala nätverk och utvecklar mina kunskaper kring egenföretagandets grunder, är av 

avsevärd vikt för mitt framtida yrkesval.   

 

1.1 Kort om Arvika 
 

Beläget i västra Värmland ca fem mil från norska gränsen och med förbindelse vattenvägen, 

ända ut till havet, ligger den lilla staden Arvika. Med skog, jord och vatten så nära till hands 

är det kanske inte så konstigt att kulturen och hantverkstraditionen sedan långt tillbaka haft en 

viktig betydelse för Arvikas invånare. Förbindelserna mellan staden och andra länder har varit 

av stor betydelse för utvecklingen av det som en gång började som en liten jordbruksort och 

som senare utvecklats till en mindre industristad.  

Genom stadsdelen Taserud, belägen norr om stadskärnan löper Kungsvägen, varpå en gång 

mängder av handelsmän, adligheter, kungar och arbetare färdats, hela vägen från huvudstaden 

i Norge, till den ryska storstaden St. Petersburg (Salomonsson, 2014). Influenser från andra 

delar av världen har därmed länge funnits tillgängliga.  

 

Den lokala hantverkstraditionen och kulturarvet värnas om starkt och i Arvika finns Sveriges 

äldsta konsthantverksförening, Arvika Konsthantverk fortfarande verksam. Belägen på 

samma plats idag som vid starten för 92 år sedan, har man fortfarande en pågående försäljning 

av vackra och speciella bruksföremål producerade av verksamma hantverkare på orten 

(Arvika Konsthantverk, 2012). 

Att själv tillverka sina möbler, bruksföremål och estetiskt tilltalande utsmyckningar, var en 

självklarhet för de flesta som levde på landsbygden under tidigare epoker, då pengar ofta var 

en bristvara. Fanns inte kunskapen där så tog man lära av andra eller bedrev byteshandel, för 

att införskaffa det man behövde. 

En grupp konstnärer som var verksamma i Arvika under slutet av 1800-talet till mitten av 

1900 talet och som senare fick namnet ”Rackstadkolonin”, bidrog starkt till att grundlägga 

den konstnärliga hantverkstraditionens utveckling i Arvika. Med förgrundsfigurer som 

Christian Eriksson, Gustaf och Maja Fjaestad, följde ett starkt intresse för det konstnärliga 

skapandet av bruksföremål (Salomonsson, 2014), som ger avtryck ända in i min vardag. 

Idag är Arvika en ort med ca 14.000 invånare med en stor och omgivande landsbygd. 

Invånarna livnär sig huvudsakligen inom tillverkningsindustrin och den offentliga sektorn. 

(Arvika Kommun. Kommunfakta 2013 och Näringsliv och arbete 2014. webb.) 
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Det finns ett stort antal verksamma hantverkare och konstnärer i Arvika, på både yrkes-, och 

hobbynivå. Man kan hitta producenter inom musik, keramik, bildkonst, glaskonst, textil, trä, 

metall, ädelmetall, fotografi och flera andra kategorier. 

Staden inhyser bibliotek, kommunal musikskola, musikhögskola, biograf, museum och 

konsthallar. Förutsättningarna för att utöva eller ta del av kultur i staden framstår därmed som 

relativt goda. 

Utöver ovan nämna offentliga utrymmen finns även två gymnasieskolor, en med mer 

teoretiska utbildningar, Solbergagymnasiet, respektive en med praktiskt inriktade 

utbildningar, Taserudsgymnasiet. På den sistnämnda skolan fanns för några år sedan en 

utbildning inriktad på just hantverk, främst i trä, men den lades ned efter en kort period då 

ansökningarna blev för få (Salomonsson). 

En annan plats för utbildning och arbetsmöjligheter är Arvika Näringslivscentrum, placerat 

relativt centralt i Arvika. Där samsas flera företag, små som stora, med utbildningar inom allt 

från vård och omsorg till teknikillustratör. Här finns även samlingslokaler för konferens och 

föreläsningar (Arvika Näringslivscentrum, 2014. webb.). 

  

Närheten till skog och vatten är två stora fördelar för stadens invånare, som har möjlighet att 

uppleva både lugnet och stadslivet samtidigt. Kommunikationerna mellan Arvika och andra 

städer är bra, tack vare god tillgång till tåg-, och vägförbindelser. Dessa två aspekter i 

kombination med närheten till Norge, gör att turismen är ett ständigt levande element i staden. 

 

1.2 Problemformulering 
 

Det finns en tyngdpunktsförskjutning i kulturpolitiken som lett till att fasta anställningsformer 

blir allt färre inom kulturområdet och som ett resultat av detta växer egenföretagandet 

(Karlsson & Lekvall, 6).  

En slags vision om ökat privat företagande framträder när man studerar nutida kulturpolitiska 

dokument, då dessa poängterar vikten av egenföretagare inom kultursektorn (se t.ex. prop. Tid 

för kultur). Man kan säga att kultursektorn gått i riktning från att vara en offentlig 

angelägenhet, till en allt mer privatiserad sådan (Köping, Lantz & Stenström, 3). Problemet 

med detta är att politiken rörande egenföretagande inte har utvecklats i samma takt som 

visionen. Egenföretagarna inom kultursektorn faller ofta mellan kulturpolitiska, 

näringspolitiska och arbetsmarknadspolitiska perspektiv (Karlsson & Lekvall, 15).    

  

I kulturutredningen från 2009 (Kulturutredningen SOU 2009:16) och propositionen Tid för 

kultur läggs en bild fram av egenföretagaren, som ligger väl i linje med slutsatserna framförda 

i rapporten Den ofrivillige företagaren (2002). Författarna av denna rapport är David Karlsson 

och Lotta Lekvall, som genom en undersökning studerat vad som är specifikt för just 

egenföretagare inom kultursektorn. Deras slutsatser är att egenföretagarna inom kultursektorn 

är mindre benägna att driva företag än andra och att de har andra behov och förutsättningar än 

företagare inom andra sektorer, som politiken missar. Därför är även det befintliga 

företagsstödet dåligt anpassat till kulturföretagens villkor, då de skapats med andra typer av 

verksamheter i åtanke. (Karlsson & Lekvall,15 och 35) 

Karlsson och Lekvall påstår att detta, åtminstone på statlig nivå ”dels beror det på okunskap 

om kultursektorns specifika villkor i de strukturer för näringslivsstöd som finns.” (s.26). Detta 

i kombination med en okunskap bland företagarna gällande befintliga stöd, skapar en ostadig 

bas i kultursektorn. Författarna ser att kulturen är en tillväxtbransch som kan påverka många 

andra sektorer positivt om förutsättningarna för kulturföretagarna utvecklas, förenklas och 

preciseras.  
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Inom kultur och hantverksvärlden är egenföretagandet inget nytt. Jobbet blir en del av en 

livsstil och istället för att ”bara” ha betydelsen av ett jobb, blir hela verksamheten just ett sätt 

att leva. Egenföretagarens stora drivkraft ligger ofta i passionen för konsten och  

själva den skapande processen (se nedan under rubriken ”egenföretagare”).  

För att kunna bedriva sin önskade verksamhet tvingas många arbeta som egenföretagare och 

därmed avstå från en stabil ekonomisk inkomst, med allt vad det innebär.  

Somliga påstår att konstnärlig förmåga och ekonomisk förmåga inte har en självklar plats i 

samma sinne, men varför skulle det vara så? Jag vill genom denna undersökning få en bättre 

inblick i de kulturella egenföretagarnas situation. 

För att kunna få en helhetsbild av företagarnas situation, behöver jag undersöka de statliga 

kulturpolitiska dokument nämnda ovan, men främst fokusera på kommunens inställning till 

kulturföretagarna. Kommunen är nämligen själv fri att utveckla sin politik för kultur och 

näringsliv och behöver inte följa statliga rekommendationer. Hur de ser på konstnärer och 

hantverkare, som driver eget företag inom kultursektorn i Arvika, är därför av avsevärd vikt. 

Uppmuntrar och bidrar man med någon form av stöd eller engagemang för förbättring och för 

man någon form av dialog med företagarna?  

(Observera att när ordet "företagare" vidare nämns i texten, avser det egenföretagaren inom 

kultursektorn.)  

 

1.3 Syfte 

 

Det huvudsakliga syftet med denna undersökning, är att få veta mer om hur det fungerar att 

driva eget företag inom kultursektorn, i en ort som Arvika. Jag vill få en djupare inblick i 

detta genom att träffa och intervjua egenföretagarna själva och på så vis bilda en uppfattning 

om deras självbild.  

Syftet är också att undersöka hur de nationella, regionala och kommunala synerna på 

egenföretagande inom kultursektorn ser ut och skiljer sig från varandra. På så vis kan jag 

presentera tre bilder av egenföretagande, som kan analyseras och jämföras med 

egenföretagarnas självbild. Denna jämförelse kan visa på skillnader som får negativa 

konsekvenser för egenföretagarnas verksamhet. När sådana negativa konsekvenser belyses, 

finns förutsättning för förändring.  

 

1.4 Frågeställningar 
 

1. Hur förhåller sig den statliga kulturpolitiken till egenföretagande inom kultursektorn? 

2. Hur förhåller sig Region Värmland och Arvika kommun till egenföretagande inom 

kultursektorn? 

3. Vad har gjorts i Arvika kommun, för att undersöka, förbättra och utveckla villkoren 

för egenföretagandet inom kultursektorn? 

4. Utnyttjar och uppmuntrar kommunen de egenföretagare inom kultursektorn som finns 

i staden? 

5. Hur uppfattar egenföretagaren inom kultursektorn att det är att vara verksam 

egenföretagare i Arvika idag? Hur ser deras självbild ut och hur ställer man sig till sitt 

företagande? 

6. Vilka skillnader framträder vid en jämförelse av nationell, regional och kommunal 

kulturpolitisk syn på egenföretagande?  

7. Vad visar en jämförelse av egenföretagarens självbild och de framträdande 

kulturpolitiska bilderna av egenföretagaren? 
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2 Tillvägagångssätt och disposition 

 
Denna undersökning är av kvalitativ karaktär och har utförts enligt empirinära principer. Detta 

innebär att jag arbetat med ganska öppna frågeställningar från början, för att sedan ringa in 

vad som varit relevant att fokusera på för just denna undersökning. Jag har alltså tillåtit temat 

att växa fram och utvecklas ur det material som jag undersökt och analyserat.  

Kvalitativa metoder lämpar sig väl för att analysera attityder och åsikter (Davidson & Patel, 

82), i detta fall kring ämnet egenföretagande inom den kulturella sektorn. Här kan både min 

egen förförståelse, kulturpolitiska fakta och verkliga åsikter från företagarna samsas och 

utnyttjas i analysen av ämnet, efter valda metoder och teorier. Detta leder till en djupare 

undersökning, där flera aspekter tas i beaktande och slutligen knyts samman. 

 

Jag har lagt upp uppsatsen på så vis att läsaren enkelt ska kunna följa med i teorier och 

resonemang. Jag har inlett med det statliga perspektivet. Därefter följer regionala och 

kommunala perspektiv och avslutningsvis egenföretagarnas perspektiv. Slutligen knyter jag 

samman lösa trådar och undersöker om bilderna övergripande stämmer överens, genom en 

jämförelse. 

 

2.1 Avgränsningar och definitioner 
 

Kulturpolitiken definierar sitt område som "insatser som görs inom ordets, scenens, bildens 

och tonens områden samt för kulturarvet." Man menar också att mediepolitiken har starka 

kopplingar till kulturpolitiken, liksom stödet till folkbildning och föreningsliv. (Tid för kultur, 

prop. 2009/10:3. s. 12). Ordets, scenens, bildens och tonens områden liksom delar av 

medieområdet och folkbildningen kan därmed också sägas utgöra kultursektorn. Denna 

definition ligger nära kulturekonomen Throsbys avgränsning av kultursektorn (se under 

rubriken ”Teori och metod”) och det är också denna avgränsning jag använder, när jag i 

uppsatsen skriver om kultursektorn eller kulturområdet. 

 

Jag har även fått göra andra avgränsningar under arbetets gång, för att undvika att spinna iväg 

för långt i min undersökning. Processen har varit lång och har gått från väldigt bred, till klart 

smalare. Min första tanke var att undersöka om det fanns skillnader och vilka dessa var, 

mellan egenföretagare inom kultursektorn och andra sektorer i Arvika. Jag insåg dock i 

samråd med min handledare att ämnet skulle bli allt för stort att undersöka, under den korta 

tidsperiod som fanns tillgänglig för arbetet. Därför bestämde jag mig för att bara fokusera på 

egenföretagarna inom kultursektorn.  

Jag avgränsade vidare min undersökning till att omfatta statens, regionens och kommunens   

kulturpolitiska perspektiv på egenföretagandet.  

 

Utöver detta har företagarna själva sin egen bild av hur det är att vara just egenföretagare 

inom kultursektorn och det är denna självbild jag vill fånga genom intervjuer. Jag valde att 

intervjua åtta företagare för min undersökning. Detta för att intervjumaterialet inte skulle bli 

allt för stort att bearbeta, samtidigt som spridningen av verksamhetsområden blev bred och 

möjliga åsikter likaså. Jag har främst hållit mig till att ställa frågor inom ämnet företagande 

och undvikit ingående frågor om deras kreativa verksamhet, då ingående kunskap om detta 

inte är relevant för rapporten.  

För att klargöra egenföretagarnas roll i kultursektorn och därmed deras betydelse för 

kulturlivet i Arvika överlag, har jag använt mig av den australiensiske kulturekonomen David 

Throsby`s ”cirkelmodell” (se bilaga). I denna modell, som beskrivs närmare under rubriken 

"Teori och metod”, fokuserar jag på kärnan.  
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2.2 Undersökningsdeltagare 

 
Redan från start visste jag att det finns ett stort antal verksamma inom kultursektorn i Arvika, 

frågan var bara vilka av dessa som drev eget företag. För att ta reda på detta använde jag egna 

kontakter via mitt arbete på Rackstadmuséet i Arvika, där några verksamma konstnärliga 

egenföretagare säljer sina produkter. När jag snappat upp ett antal namn satte jag mig framför 

datorn och började googla på dessa personer och företagare i Arvika i allmänhet. Vissa fann 

jag av ren slump, medan jag stötte på ett antal via det företagsregister som finns tillgängligt på 

Arvika Kommuns hemsida.  

Något jag fastställde direkt var att jag ville försöka finna företagare inom ett brett spann av 

verksamheter. På så vis skulle dessa få ”representera” sin verksamhetsgrupp, åtminstone var 

detta min inledande tanke. När jag bestämt mig för vilka företagare jag ville kontakta, inledde 

jag detta genom att ringa ett antal av dessa och presentera mig.  

Denna inledande kontakt, där jag kort förklarade vem jag är, vad jag gör och varför jag 

kontaktade just dem, togs för att jag skulle veta om de överhuvudtaget var intresserade av att 

veta mer om min undersökning. Därefter förberedde och sände jag ett utförligt mail där jag 

förklarade mina intentioner mer ingående för respondenterna. Efter denna inledning bad jag 

respondenterna att föreslå datum och tid för intervju. För mig var det viktigt att de berörda 

skulle vilja medverka och ha en positiv inställning. 

Jag var också tydlig med redan från start, att jag gärna ville träffa respondenten i dennes 

arbetsmiljö, vilket innebar att mötena tog plats i deras ateljeér, verkstäder, kontor eller hem. 

Detta för att själv få uppleva vilka miljöer de verkar i och få en känsla för hur deras 

verksamhet fungerar – en slags etnografisk miniundersökning som kunde komma att få 

betydelse för mina slutliga resultat.    

 
De egenföretagare inom kultursektorn som valde att acceptera förfrågan om att medverka och 

som jag även refererar till som respondenter, bedriver alla enskild firma med F-skattsedel, 

förutom två vars firmor är tecknade som aktiebolag, respektive handelsbolag. 

Totalt träffade och intervjuade jag sju respondenter under en period på två veckor i slutet av 

april. Tre företagare tackade nej och därför fick jag leta upp nya för att komma upp i min 

önskade kvot på åtta respondenter. En intervju skedde per telefon i maj, då respondenten inte 

hade möjlighet att träffas. 

Respondenterna blev som följer: en författare, en bildkonstnär, en träkonstnär, en keramiker, 

en fotograf, en guldsmed, en biografägare och en musiker. Respondenterna är alla 

kulturproducenter, utom biografägaren. Hen tillhör en andra kategori av kulturverksamma, 

(som förklaras närmre i kapitlet "teori och metod") vars roll ser något annorlunda ut. Jag anser 

att det kan vara intressant att undersöka, om det finns några tydliga skillnader mellan hur 

denna åttonde aktör och resterande sju aktörer ser på sitt företagande. 

 

Respondenternas åldrar varierar mellan 35-62 år och könsfördelningen består av sex stycken 

kvinnor och två män. Intervjuerna som genomfördes av mig, uppsatsförfattaren, var 

semistrukturerade kvalitativa sådana. Alla respondenter fick svara på samma frågor, men i en 

ganska fri form, mer som ett strukturerat samtal. Stämningen var uppsluppen och ledig, för att 

respondenterna skulle känna sig bekväma att besvara frågorna efter eget tycke.  

De informerades redan vid första mötet om att de skulle vara anonyma och enbart omnämnas 

efter yrkesroll i rapporten. Varje möte varade i ca en timme. Efter godkännande av 

respondenten bandades samtalet. 

 

Utöver intervjuer med egenföretagare inom kultursektorn, ville jag inte bara läsa om, utan 

faktiskt också höra Arvika kommuns åsikter kring kultursektorn. De jag valde att kontakta för  
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intervjuer och som får representera Arvika Kommun i denna undersökning är 

kulturutvecklare, Jenny Fändriks och näringslivsansvarig, Jonas Andersson. Dessa 

kontaktades på i stort sett samma sätt som övriga deltagare i undersökningen, men med en 

något annorlunda formulering i inledande mail. Tid för möten avsattes 15 och 16 april, då jag 

ville träffa de två kommunalanställda separat. Jenny Fändriks möttes upp på hennes kontor på 

Stadsbiblioteket i Arvika och Jonas Andersson på Kommunhuset. Bemötandet var väldigt 

trevligt och de var båda mycket tillmötesgående. Även dessa intervjuer tog ca en timme och 

bandades efter godkännande. 

 

En annan aktör som har möjlighet att påverka det kulturella livet i Arvika är Aktiva Arvika, 

som arbetar med frågor som rör Arvikas kultur-, handels-, och näringsliv, med fokus på att få 

stadskärnan mer levande. Aktiva Arvika är en ekonomisk förening som bl.a. ägs av en del 

fastighetsägare i Arvika, liksom av kommunen och ett antal företag som betalar en årlig avgift 

för få att vara medlemmar. Kommunen var en av initiativtagarna till att starta denna 

verksamhet som funnits sedan drygt ett decennium tillbaka (intervju, Carlsson), men som de 

senaste fem åren på riktigt blommat upp och uppmärksammats även av Arvikas invånare. 

Som ende anställd driver Jessica Carlsson hela verksamheten med hjälp av medlemmar i 

föreningen och ett antal ”semi-ideella” arbetare (intervju, Carlsson). I och med sitt inflytande i 

frågor som rör näringsliv, evenemang och lokalisering av verksamheter i staden, anser jag att 

Carlsson sitter på en kunskap som gör henne till en viktig person att ta i beaktande i denna 

undersökning. Därför valde jag att intervjua och banda även henne, på hennes arbetsplats 

ovanför Arvika Turistbyrå. Hon besvarade samma frågor som de ansvariga på Arvika 

Kommun, med undantag för ett par (vissa frågor var irrelevanta då hon inte har någon direkt 

insyn i kommunal politisk verksamhet). 

Jessica Carlssons intervju sammanställs därmed också, under den kommunala kategorin i 

analysen.  
 

2.3 Material och litteratur 

 
Mina frågor till respondenterna har i viss utsträckning utformats efter slutsatser i den tidigare 

nämnda rapporten Den ofrivillige företagaren (2002). Denna rapport har fått stor betydelse i 

både den vetenskapliga och den kulturpolitiska diskussionen kring kulturföretag. 

I Den ofrivillige företagaren uttrycks (som nämns i problemformuleringen ovan) att 

kulturföretagare ofta ser sig själva som ”ofrivilliga” företagare. För att undersöka om detta 

stämmer har författarna utfört en undersökning där de, genom ett antal frågor, försöker ringa 

in varför kulturföretagarna upplever detta och vilka utvecklingsmöjligheter för förändring 

som finns (Karlsson & Lekvall, 4). För att föra fram sådana förslag konstaterar författarna 

några faktorer som sägs karakterisera just kulturföretaget: 

 Styrs ej av marknadens efterfrågan – Kulturområdet är främst produktorienterat. 

Producenterna skapar efter egen vilja och produkterna har ett eget viktigt värde. 

Skapandet av meningsfulla produkter är prio ett. 

 Kvalitet och lönsamhet går inte nödvändigtvis hand i hand – Man kan skapa produkter 

med ett högt inneboende kulturellt värde, men om varan sedan inte mottas eller säljer 

bra, tjänar man ändå inga pengar på den. 

 Konstnärligt risktagande – En konstnär kan aldrig veta i förväg hur publiken kommer 

att motta produkten hen skapat, men måste ändå förlita sig på sitt skapande, för att 

sträva efter personlig utveckling. 

 Personrelaterad kunskap – innebär att då många företag inom kultursektorn är 

enmansföretag, finns inga riktiga möjligheter att utveckla företaget. Möjligheten att 

lära någon den kunskap och talang man besitter i huvud och händer, är inte stor. 
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 Konkurrens – Det finns pågående diskussioner om huruvida kulturföretag konkurrerar 

med varandra eller inte. Somliga påstår att så kan inte fallet vara, då man aldrig kan bli 

helt tillfredställd av att konsumera kultur. Det finns alltid intresse för nya intryck och 

nya sorters konstarter. (Karlsson & Lekvall, 23-24). 

”Vi vill med denna rapport komma med några förslag som underlättar för kulturutövare att 

försörja sig och överleva på sitt skapande.” (Karlsson & Lekvall, 5) Detta är alltså syftet med 

rapporten och förslag för utveckling kommer absolut fram. Några av dessa är t.ex. behovet av 

nya stödformer, kanske ett generellt stöd som nås av alla kulturproducenter (Karlsson & 

Lekvall, 30-31). Behov av olika sorters rådgivning, utbildningar, samverkan och nya 

mötesplatser m.m. 

 

Ann-Sofie Köping, Jenny Lantz och Emma Stenström uttrycker i artikeln Kulturens 

ekonomisering (2009) en kritik mot den ”kommersiella logikens” allt mer framträdande roll 

inom kultursektorn. De påpekar behovet av en balans mellan ekonomiska och kulturella 

värden inom kulturen och uttrycker en rädsla för att ekonomiska värden ska komma att 

överskugga de kulturella i framtiden.(Köping, Lantz & Stenström, 1) 

I artikeln beskriver de effekten av kulturens ekonomisering på tre olika nivåer, som samtidigt 

är tätt sammanlänkade, nämligen samhällsnivå, organisationsnivå och individnivå.(Köping, 

Lanz & Stenström, 1) Förklaringar kring hur kulturens förhållande till dessa nivåer har 

ändrats genom åren och författarnas åsikter, har varit intressanta att ta del av och jämföra med 

kulturlandskapet i Arvika just nu. 

 

 De teoretiska perspektiv jag främst använt mig av har David Throsby, genom boken Culture 

and Economics (2001) och Pierre Bourdieu, genom Konstens regler (2000), stått för. En mer 

ingående genomgång av dessa finns att läsa under rubriken ”Teori och metod”. 

Den modell av Throsby som jag valt att använda i min undersökning diskuteras också i David 

Karlssons bok En kulturutredning: Pengar, konst och politik (2009). Karlsson ger i denna bok 

en övergripande bild av kultursektorns utseende i Sverige och når, med hjälp av såväl historia, 

som vetenskapliga perspektiv, intressanta slutsatser kring vad som bör ligga till grund för 

kulturpolitik idag. (Karlsson, 238) 

 

Regeringens kulturproposition Tid för kultur har studerats för att få en övergripande bild över 

statlig kulturpolitisk syn på kulturföretagande. Utöver denna har ett antal rapporter och 

kulturpolitiska dokument översetts, när de varit av relevans för valt ämne. Vilka dessa är 

framgår i källhänvisningen av denna undersökning. 

 

2.4 Teori och metod 
 

I uppsatsen har jag använt mig av två teorier. Den första teorin är en modell för kultursektorns 

värdesystem, skapad av den australiensiske kulturekonomen David Throsby (se bilaga). 

Denna modell kunde först hittas i boken Economics and Culture från 2001, men har sedan 

spridits vidare i diverse kulturella skrifter. Modellen ger en bild av hur kultursektorns 

värdesystem fungerar och både kulturella och ekonomiska värden representeras i denna. 

David Karlsson ger en kortfattad men tydlig beskrivning av Throsbys modell i sin bok och 

drar genom den slutsatsen att ”det finns behov att betrakta kulturen ur ett systemperspektiv - 

att se sammanhang och helheter för att inte förlora sig i enskildheter och detaljer.” (Karlsson, 

101). 

Kärnan i denna cirkelmodell domineras av kulturproducenter, alltså de som står för idéer, 

skapandet av produkter och det ursprungliga värdet, som strålar ut genom övriga segment 

(Throsby, 112). Jag undersöker alltså den inre kreativa kärnans förutsättningar i Arvika. Utan 

dessa producenter finns inga värden att vidareföra. 
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I segment nummer två, kallad den kulturella näringen, finns även ett antal producenter 

placerade, men framförallt distributörerna eller de som på något sätt utvecklar produktens 

grundläggande värde och för det vidare ut i samhället (Throsby, 113).  

Ytterligare spridning till segment tre, den kreativa sektorn innebär ytterligare en utstrålning av 

värden. Här förvandlas produkterna och varornas kreativa värden till näring för t.ex. turism 

och restaurang.(Karlsson, 101-104) Det yttersta segmentet symboliserar samhällsekonomin. 

 

Definitionerna av de olika segmenten bygger på att villkoren för aktörerna inom de tre inre, är 

olika. Förutsättningarna skiljer sig när det kommer till produktion, distribution och ekonomi. 

Ofta är det så att skaparna av kulturprodukter som konst, musik och hantverk tjänar minst av 

alla aktörer inom cirkeln och att de som bara för produkterna vidare, tjänar desto mer 

(Karlsson, 104). I korthet: ”Expressiva värden skapar ekonomiska värden” (Karlsson, 104). 

Modellen visar på vilket sätt producenternas verksamhet har betydelse för hela näringslivet, 

inte bara för producenterna/konstnärerna själva. Villkoren för egenföretagarna i kärnan får 

därmed effekter för de kringliggande segmenten.  

De kulturella näringarna bildar tillsammans med kärnan kultursektorn. 

Som påtalats ovan är denna modell vedertagen inom det kulturpolitiska området, men enligt 

Karlsson inte adapterad till fullo i Sverige (s.103), vilket problematiken i dagens kulturpolitik 

visar. Denna teori/modell kan därför vara intressant att påföra på Arvikas kulturliv, just för att 

få en bild av sambandet mellan respondenternas egenföretagande och hur denna verksamhet 

så småningom blir till värde för staden och dess invånare.  

 

Throsby`s bok handlar alltså främst om hur just kulturen och ekonomin hänger samman idag 

och att dessa två fält har en stor inverkan på varandra, trots olika fokus. Detta speciella band 

sträcker sig inte bara mellan sektorerna som helhet, utan självklart mellan de människor som 

utgör grunden i sektorerna. Något som sammanfattas väl av följande citat: “the impact of 

culture on the thinking of economists goes further, because the cultural values they inherit or 

learn have a profound and often unacknowledged influence on their perceptions and attitudes” 

(Throsby, 8) 

Detta citat tar oss lämpligen vidare in på den franske sociologen och kulturantropologen 

Pierre Bourdieu och hans s.k. ”fältteori”. Det korrekta namnet på denna kultursociologiska 

analysmodell är: Fältet för kulturell produktion inom maktens fält och i det sociala rummet 

(2000) (visas på s.193 i Konstens regler). Denna figurerar hur kulturella och ekonomiska 

värden förhåller sig till varandra, beroende på vart i modellen producenter (aktörer) placerar 

sig. 

Just vanor, eller ”habitus” som han själv benämner det, spelar en avgörande roll i vilket fält 

kulturproducenter placerar sig inom Bourdieus modell. ”Habitus” innebär enligt Bourdieu det 

som man har i ”sin ryggsäck”, alltså de inneboende tillgångar man har i form av arv, vanor, 

upplevelser och social bakgrund. (Bourdieu, 377) Ett habitus är därmed föränderligt, eftersom 

livet genererar nya upplevelser. 

 

Ett ”fält” är ett område som styrs av sin egen logik. ”Ett socialt fält kan definieras som ett 

system av relationer mellan positioner vilka besättes av människor och institutioner som 

strider om något för dem gemensamt.”(Bourdieu, 9) I Bourdieus modell hittar man fyra 

sådana fält. Det yttersta fältet innefattar de tre andra. Detta fält kallas det sociala (nationella) 

rummet. Hälften av detta fält täcks av maktens fält, där ekonomin inom kulturområdet i stort 

styrs. Detta fält äger ett högt ekonomiskt kapital, men även ett någorlunda högt kulturellt 

kapital, då många beslutande och mäktiga organ verkar här. Dessa organ har god koll på de 

kulturella värdena i vissa produkter och kan därmed avgöra vilka produkter som ska tillföras 

ett större ekonomiskt kapital. (Bourdieu, 314) 
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Vad hela systemet handlar om är intjänandet av olika sorters kapital i form av kulturella, 

ekonomiska, symboliska och sociala sådana, beroende på en aktörs placering i fälten. Högre 

kulturella och symboliska kapital insamlas när en aktör väljer bort de ekonomiska fördelarna, 

med målet att uppnå ett högre kulturellt kapital och möjligen autonomi, inom sitt specifika 

verksamhetsområde. De kulturproducenter som är mer inställda på att tjäna pengar på sin 

konst, tenderar att luta sig mer mot maktens fält, där förutsättningarna för ett högre 

ekonomiskt kapital växer.  

Med teorin vill jag undersöka vart Arvikas egenföretagare placerar sig på fältet.  

 

Som analyserande verktyg för intervjumaterialet har jag valt att använda hermeneutisk metod. 

Detta ger möjligheter att analysera de olika respondenternas åsikter och formuleringar genom 

tolkning, där spelrum finns för befintlig förförståelse i frågan, att ta plats. Vi bär nämligen alla 

på en viss förförståelse som präglas av tidigare erfarenheter i livet (Selander, 87). Denna 

förförståelse påverkar i sin tur våra tolkningar vidare.  

Hermeneutisk tolkning är ursprungligen en texttolkande metod, utvecklad för att finna bl.a. 

underliggande mönster, strukturer och signaler i olika texter.  

Inom hermeneutiken måste man se till både helheten och delarna av det studerade objektet. En 

förutsättning för att rättvist kunna tolka material är att ta i beaktande, den livssituation som 

rådde vid författandets tidpunkt (Patel & Davidson, 28-30). 

Den hermeneutiska tolkningen har även använts vid analyserandet av de kulturpolitiska 

dokumenten. 

 

Etnografi som metod handlar i grova drag om att man observerar olika typer av folk eller 

samhällsgrupper, för att urskilja särdrag som tydliggör skillnader mellan olika folkslag eller 

kulturer. Vid fältstudier måste man försöka hålla sig objektiv till det man ser, för att 

tolkningen ska kunna bli korrekt och i grunden inte färgad av ens empiriska förkunskaper 

(Patel & Davidson, 33). 

Om mer tid funnits för denna vetenskapliga undersökning, så kunde den etnografiska 

undersökningen ha haft en större roll i sammanhanget, men jag har valt att inte ge den det. 

Dock valde jag att förlägga mina intervjuer i respondenternas arbetsmiljö, för att på så vis 

kunna fördjupa min hermeneutiska tolkning av dem. Min tanke var att platsen för intervjuerna 

kunde bidra med en avslappnande och hemtrevlig effekt, så att respondenterna skulle känna 

sig bekväma och på så vis möjligen bli mer ärliga och rättframma i sina svar. Dessutom fick 

jag en inblick i verksamheten som kan leda till en djupare insikt i min analysering av 

respondenternas situation och inställning. 

 

Metodologiskt tillvägagångssätt under arbetsgången har utgått från en sorts ”trattfunktion”. 

Tyngdpunkten och strategin för mitt kunskapssökande har bestått av att ha en bred vinkling in 

mot ämnet, för att sedan kunna smalna av och rikta in mig djupare på specifika punkter, när 

min kunskapsbas lagts.  

Med utgångspunkt i Modell A´s (se nedan) forskningsarbete har jag kunnat klargöra, för egen 

del, vilka aktörer inom kultursektorn jag velat ge en chans att få komma till tals, då det känns 

som att egenföretagarna översågs något i Modell As arbete. Jag har studerat de frågor och 

fokuspunkter som uttrycks i rapporterna, för att veta vilka områden jag behöver lägga större 

vikt på i mitt ämne. Dessutom har jag sett en chans att arbeta vidare på det viktiga arbete som 

kommunen ändå initierade med modellens tilltag, men på en något lägre nivå.  

 

2.5 Modell A 
 

År 2010 sammanställdes forskningsrapporten Kulturella sektorn i Arvika - En kartläggning av 

kulturell verksamhet och samarbete inom Arvika kommun, av Sara Sandström, Leena Hagsmo 
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och Lars Aronsson vid Karlstads universitet. Forskningen gjordes på uppdrag av Region 

Värmland och Arvika Kommun, då dessa fått finansiering från Tillväxtverket för att 

undersöka stadens kulturverksamheter närmre (Region Värmland. Arvikamodellen, Webb). 

Detta var en direkt följd av de satsningar på kulturella och kreativa näringar som utfördes på 

uppdrag av regeringen.  

Rapporten kom att bli startpunkten för ett projekt som fick gå under namnet Modell A. Ovan 

nämnda rapport innehöll, som namnet antyder, en kartläggning av närmast all kulturell 

verksamhet i Arvika kommun, dels genom intervjuer med aktiva kulturaktörer och deras 

synpunkter. Kulturbegreppet gavs därmed en mycket bredare betydelse än vad jag valt att 

avgränsa min undersökning till, då man använde sig av en definition som utöver kultursektorn 

även omfattar t.ex. turism och fritid. 

 

Som en uppföljning på de resultat man erhöll i den inledande rapporten, lade man upp en plan 

för hur kommunen skulle kunna jobba för att ytterligare undersöka och slutligen förbättra 

situationen inom kultursektorn i Arvika. ”Syftet var att bidra till att forma Arvikas framtid 

med kulturen som en motor för utveckling, genom insatser i skärningspunkterna mellan 

kultur, besöksnäring och näringsliv.” (Region Värmland. Arvikamodellen). Man ville hitta 

verktyg för att skapa nya band mellan uppdragsgivare, företag och entreprenörer 

Med Modell A hade man planer på att i framtiden kunna kalla Arvika för en ”Art town” 

(intervju Fändriks). Att undersöka förutsättningarna var en början på detta. Man lade upp en 

egen hemsida för projektet så att alla som ville skulle kunna gå in där och ta del av vad som 

skedde och vad kommunen kommit fram till under projektet. 

 

Under processens gång år 2012, gjordes ytterligare en rapport av verksamma vid Karlstads 

universitet, för Modell A. Arvikas kulturella ekosystem - Förutsättningar och hinder för 

nätverksskapande och utveckling av kulturella och kreativa näringar i Arvika kommun, 

skriven av Linda Ryan Bengtsson och André Jansson. Även denna var en del i att undersöka 

stadens förutsättningar och hinder för utvecklingen av en ”Art Town” och också denna gång 

genom att vända sig till kulturellt verksamma aktörer  

Detta var också en del av fortsättningsprojektet Modell A – Next level (Bengtsson & Jansson, 

7), som sedan avrundades med en utvärdering av hela modellprojektet, i dess slutskede år 

2012.  

 

Vad blev då utkomsten av detta relativt digra (och säkerligen tidskrävande) undersökande 

projekt? Ett antal rapporter, en hemsida och ökad kännedom för de anställda inom kultur-, och 

näringsliv på Arvika kommun. Projektet genererade ingen större förändring för kulturlivet 

eller näringslivet och heller ingen tydlig förbättring för de verksamma inom sektorn (se vidare 

intervju). När projektpengarna tog slut, tog arbetet slut (intervju Fändriks & Andersson). 

 

3 Resultat och analys 
 

3.1 Statlig kulturpolitik 
 

De senaste årens kulturpolitik i Sverige har färgats av att allt mer ansvar lämnats över till 

regionerna själva, i enlighet med samverkansmodellen. Denna modell innebär att regionerna 

ges större handlingsutrymme att själva styra över sin kulturpolitik
1
och är ett led i vad man kan 

kalla en form av statlig decentralisering.  

I problemformuleringen ovan beskrivs i korthet, de kulturpolitiska förutsättningar som råder 

idag och på vilket sätt dessa påverkar den dagliga situationen för egenföretagarna. Tar man en 

                                                 
1
 Processen beskrivs närmare i utvärdering av myndigheten för kulturanalys. www.kulturanalys.se 
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titt på Sveriges nu gällande kulturproposition Tid för kultur, ser man att fortsatta satsningar 

förordas inom de kulturella och kreativa näringarna (prop. 2009/10:3, s.1), där 

egenföretagarna faktiskt befinner sig. Potentialen hos dessa näringar understryks och enligt 

kulturpropositionen ska man arbeta för en ökad medvetenhet om denna potential. Dessutom 

säger man att det ”är fortsatt angeläget att bedriva en aktiv konstnärspolitik” (prop. 2009/10:3, 

s.24). och att det befintliga stödet för konstnärer ”bör utvecklas och kombineras med 

offensiva insatser som stärker konstnärernas arbetsmarknad”(prop. 2009/10:3, s.24).  

 

En stor del av svenska företag består av småföretag och enskilda firmor (Regional 

konkurrenskraft, uppföljning, s.73). En växande andel av dessa tillhör kultursektorn. Man vill 

att egenföretagarna ska vara mer självständiga i sitt företagande och att behoven av statliga 

stödinsatser ska minska. Detta syns tydligt i följande citat: ”Utgångspunkten för regeringens 

politik är att professionella kulturskapare ska kunna försörja sig på sin konstnärliga eller 

kulturella yrkesverksamhet och att beroendet av de generella trygghetssystemen därmed ska 

minska.”(prop. 2009/10:3, s.24). Dock understryks att statens konstnärsstöd bör bevaras. 

 

Politiska dokument understryker också vikten av att kulturens egna inneboende värden ska få 

bibehålla en fri form och värnas, oavsett projekt och omstruktureringar, men att möjligheterna 

som dessa värden för med sig, också skulle kunna ha en god kommersialistisk inverkan, om 

de används på rätt sätt (prop. 2009/10:3, s.17-18). 

Kulturrådet, som är ett statligt organ, ska arbeta för att utveckla samspel mellan nya aktörer på 

alla samhällsnivåer inom kulturnäringarna. Detta genom att föra dialoger med både region och 

kommun. (En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och 

sysselsättning 2007-2013. s.3). Kulturrådet säger att: ”En regions förmåga att utveckla 

innovationer beror inte endast på hur väl de ingående institutionerna och aktörerna agerar, 

utan framför allt på hur väl de interagerar med varandra”.(Regional konkurrenskraft, 13) 

”kulturen ska vara en motor för ekonomisk utveckling.”(Karlsson, 41). 

Man ser alltså de kulturella värdena som verktyg för att regioner och kommuner ska kunna 

profilera sig bättre och att det inte behöver vara något fel i detta.  

Ett av målen i den gamla politiken var länge att man skulle ”motverka kommersialismens 

negativa verkningar” (prop. 1974:28 s.365), men detta mål togs bort i samband med att den 

nya propositionen Tid för kultur skapades. Detta påverkar i sin tur förutsättningarna för 

egenföretagarna, då flera möjligheter till samarbeten (ex. med näringslivet) öppnades upp.    

 

3.2 Region Värmland 
 

Inom ramen för samverkansmodellen, som styr fördelningen av statens kulturanslag till 

regionerna, har region Värmland tagit fram en kulturplan gällande åren 2013-2015 (dessutom 

ett kompletterande bidrag år 2014). Framtagen i samråd med kommunerna, kulturlivet och 

den ideella sektorn (Kulturplan, 5), kan man i denna kulturplan läsa hur regionen ska arbeta 

för att utveckla sitt kulturliv.  

I beslutet för fördelning av statsbidrag till regionen kan man läsa att: ”Regional 

kulturverksamhet ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen ska uppnås samt att ge 

ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer” (Beslut S 2014:15, Värmland. 

s.3). Målen fungerar nämligen som en plattform ur vilken strategier för regional kulturpolitik 

tas fram.   

I mitt fall har som nämnt fokus legat på att undersöka vad som sägs om egenföretagande, i 

regionens kulturplan. 

 

Det slås tidigt fast att Värmland är en region med ett starkt, levande kulturarv och 

konkurrenskraftiga nationella kulturverksamheter, som värderas högt. Man konstaterar att 
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kreativitet är viktigt och att kulturens egenvärde ska ha en vägledande roll i den regionala 

kulturpolitiken, men att den samtidigt spelar en viktig roll ur tillväxt-, och 

utvecklingsperspektiv (kulturplan, 4) 

Kultursamverkansmodellen innebär alltså att regionen får inflytande över fördelningen av 

statliga medel. Detta innebär att pengar kan fördelas efter behov till kulturella aktörer på ett 

mer utstuderat sätt än tidigare, då man inom regionen har bättre översikt än staten, på den 

lokala kultursektorn. 

 

Det står att läsa: ”Det framtida kulturlivet i Värmland formas i stor utsträckning av 

konstnärer, kulturskapare och entreprenörer med visioner och egensinne. Den regionala och 

lokala kulturpolitiken ska skapa en gynnsam jordmån för dem som på olika sätt  

bidrar till att ge Värmland en stark kulturprofil.” (kulturplan, 8). Man har alltså identifierat 

behovet av utvecklade stödmöjligheter och bidragsformer för fria aktörer, som 

egenföretagare.  

Regionen ska jobba för att ”villkoren för konstnärligt skapande och företagande förbättras ” 

och i ”länets kulturella verksamheter skapa förutsättningar för ett bättre  

resursutnyttjande”
 
(kulturplan, 7). Medvetenheten är därmed stor, om att kulturverksamheter 

och företagande bör bevaras och tryggas och om igen poängteras, att skapa bättre 

förutsättningar och villkor för konstnärligt verksamma ska prioriteras (kulturplan, 18), men 

det saknas konkreta förslag för hur detta ska gå till.  

Under de senaste åren har regionen ändock satsat på att undersöka den kulturella och kreativa 

situationen, genom att lägga ut uppdrag på kommunerna (som Modell A).  

”I det regionala utvecklingsprogrammet är satsningar på att närmare länka kulturen och de 

kreativa näringarna till besöksnäringen och övrigt näringsliv en utpekad  

utvecklingsstrategi i insatsområdet Kreativ kultur.”(Kulturplan, 57) Dessutom har ett 

samarbete mellan ALMI företagscenter och Region Värmlands resurscentrum (inom 

kulturområdet) startats för att stödja kulturella och kreativa näringar (Kulturplan, 57). 

 

Värmlandsstrategin är ett annat regionalt strategidokument för utveckling, som står att finna 

under regionens hemsida. Detta har tagits fram på uppmaning av regeringen och poängterar 

styrkor i regionen, liksom mål som ska uppfyllas under perioden 2014-2020. Denna 

framtidsplan innehåller inte fler idéer för utvecklat kulturföretagande, än Sveriges 

kulturproposition eller regionens kulturplan. Däremot så formuleras en målsättning för att fler 

och starkare företag ska etableras i regionen (Region Värmlands hemsida. n.pag, N.p. n.d. 

Värmlandsstrategin 2014, 27). 

 

3.3 Arvika kommun 
 

Årligen läggs ca 10 miljoner kronor på kulturverksamheter i Arvika kommun, men i likhet 

med statlig och regional kulturpolitik hamnar det mesta av dessa medel hos offentliga 

institutioner, som bibliotek (Fändriks).  

Det finns ekonomiskt stöd som man kan söka i kommunen, men inte som egenföretagare, då 

detta stöd är vigt endast till föreningslivet. Det enda konkreta stödet man kan föräras som 

egenföretagare är Arvika kommunpris, som delas ut årligen till den eller de personer som 

nominerats för att ha ”gjort betydande eller föredömliga insatser av miljövårdande, idrottslig, 

kulturell, social eller näringslivsutvecklande karaktär (Karlsson 2014. Kommunpris. n.pag.)”. 

Kommunens stödformer lämpar sig alltså i likhet med statliga och regionala, inte heller alltid 

för egenföretagare inom kultursektorn.  

 

Mellan 2009 och 2012 var kommunen väldigt aktiva i frågan kultur och näring, genom 

projektet Modell A. Sedan dess har verksamheterna inom området legat på is. Idag satsar man 
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inte nämnvärt på Kulturella och kreativa näringar då det inte finns något politiskt uppdrag i 

frågan (Fändriks). I kommunens vision står dock bl.a. att kommunen ”bidrar tillsammans med 

andra till ett rikt fritids- och kulturliv” och att man ”skapar förutsättningar för ett starkt och 

differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap”(Karlsson 

2014. Vision, Arvika kommun. N.p). 

 

Efter att ha gått igenom den bild kommunen ger av egenföretagande, via rapporter, kulturplan 

och hemsida. Är det dags framföra det som framkom under de intervjuer som hölls med 

anställda inom kultur och näringsliv i Arvika. Nämligen kulturutvecklare Jenny Fändriks, 

näringslivsansvarig Jonas Andersson och Aktiva Arvikas ansvarige – Jessica Carlsson. 

Dessa tre är tämligen lika och kompletterande, i sin syn kring egenföretagare inom 

kultursektorn och har jobbat tillsammans en hel del under projektet Modell A. De utstrålar 

alla ett lugn och en trovärdighet, dessutom verkar de väldigt kunniga och ärligt intresserade i 

respektive arbetsområde, men också i kringliggande områden. Vid diskussion om just Modell 

A uttrycker de alla att arbetet varit mycket givande, inte bara för dem utan även för andra 

inblandade aktörer. De tre hade alla gärna sett att arbetet med modellen fått fortgå och att 

detta kunde ha lett till en givande och tydlig profilering av Arvika som stad.  

 

Varken Fändriks, Andersson eller Carlsson vet hur många företag som finns inom 

kultursektorn idag i Arvika, men möjlighet att räkna ut detta finns genom FOREG, 

kommunens samlade företagsregister. De tre menar att kulturfrågan just nu står tillbaka på 

grund av bristande resurser i form av för lite tid, personal och pengar. Därför rullar 

verksamheterna på, men utan djupgående kulturutveckling. Det samarbete som initierades 

mellan många olika aktörer i staden genom Modell A har sakta runnit ut i sanden. Samarbetet 

mellan Fändriks, Andersson och Carlsson är dock fortsatt aktivt. De uttrycker alla att ett 

gemensamt initiativtagande är grundläggande för att kultur och näringsliv i Arvika ska 

blomstra. Samexistensen för kultur, ekonomi och näring är självklara samarbeten för att 

Arvika ska vara en levande stad.  

Jenny Fändriks innehar tjänsten som kulturutvecklare i Arvika. Detta innebär att det är hon 

som är den drivande aktören i frågor som rör just kulturen. Samarbetet med bibliotek och 

skola är två viktiga aspekter i hennes arbete.  

Det är Fändriks som sitter på kunskapen inom statlig kulturpolitik och därmed hennes svar 

som är mest relevanta för de frågor som täcker upp området kultur och kulturpolitiska 

förutsättningar. Hon beskriver det själv som att hon jobbar för att Arvika ska vara en ”så bra 

plats som möjligt för kulturella egenföretagare att verka i”. Hon jobbar på att det ska vara en 

bra ”mylla” av kultur i kommunen. 

 

Jonas Andersson som är näringslivsansvarig har en tjänst som innebär att han fungerar som en 

slags ”ingång för företagen i kommunen”. (alla företag) Han förklarar sin roll som lite av ett 

”språkrör, eller en lobbyperson”, som ska föra fram företagarnas och näringslivets synpunkter 

till politikerna. 

Detta kan tolkas som att Jonas är den som har störst möjlighet att påverka politikernas 

attityder. 

 

Jessica Carlsson jobbar som ende anställd på den ekonomiska föreningen Aktiva Arvika. De 

130 medlemmarna i föreningen består av många olika aktörer i staden. Föreningen leds av en 

styrelse som delar ut uppdrag och fyra arbetsgrupper som har varsitt område att fokusera på, 

nämligen evenemang, marknadsföring, utbud/etablering, och stadsmiljö. Genom dessa  

grupper får man med de personer som är engagerade i det offentliga rummet (Carlsson). 
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Kännedomen om Arvikas rika kulturutbud och hantverksliv är stor hos de tre intervjuade. De 

försöker efter bästa möjlighet att hålla en god kontakt med de verksamma 

kulturproducenterna i Arvika, men upplever att vissa aktörer är motvilligare till detta än 

andra. Carlsson upplever ibland att det är svårt att ha en kommunikation där man tar nytta av 

varandra. Detta tror hon beror på att vissa aktörer har en syn på Aktiva Arvikas arbete som 

enbart kommersiellt och därmed ”negativt” för det kulturella värdet och traditionerna. Man 

ser helt enkelt inte nyttan i arbetet. Carlsson anser att det är genom dessa vägar man utvecklas 

som producent och att vi behöver lyfta och synliggöra det vi faktiskt har i Arvika. Att skapa 

förtroende för varandra och relationer är a och o, då vi behöver varandra för att ha en levande 

stad. Hantverket kan användas till att locka besökare till staden och för att konkurrera med 

andra orter. ”Vet ingen att du finns kan du inte livnära dig på det” konstaterar Carlsson. 

Därför bör folk inte vara inneslutna och bakåtsträvande. ”Man måste ta traditionen till här och 

nu, för att annars är det ingen som kan ta del utav den i alla fall.” (Carlsson) 

  

När det kommer till stödformer som utgår från kommunens regi, finns inte så mycket nytt att 

redogöra för. Precis som konstaterats genom att läsa kommunens kulturpolitiska dokument, 

delas endast ekonomiskt stöd ut till föreningslivet. Att göra så till privata företagare strider 

mot kommunallagen (Andersson) Däremot framgår att kommunen bedriver många former av 

samarbeten som indirekt leder till ökade ekonomiska möjligheter. Detta i form av att vägleda 

nya eller redan befintliga företag, i frågor rörande projektbidrag m.m. Man har bl.a. ett 

samspel med  både Skatteverket och Almi, genom regelbundna utbyten vid möten. ”Jag tror 

att vi är rätt dåliga på att berätta att ett rätt stort stöd utgår” säger Andersson. 

 

Det finns även en ”småföretagargrupp” i kommunen som företagare kan vända sig till vid 

frågor av skatteteknisk karaktär och LOTS-gruppen som är en samverkansgrupp för 

näringsliv, kultur, turism och landsbygd m.m, som träffas en gång varannan vecka (Fändriks). 

I allmänhet försöker Andersson och även de andra två, vara lyhörda och fånga in signaler om 

vad de behöver bli bättre på och utveckla. Får de mer inspel så försöker de verkligen jobba 

mot tillväxt. (Andersson) Han uppger också att strävan är att de själva ska ta kontakt med 

företagen, men att man just nu inte har möjlighet att göra så fullt ut (Andersson). Ännu en 

gång uttrycks att det handlar om resurser som saknas.  

Jag upplever att alla de tre intervjuade anser att kontakten utåt är det roliga med jobben och att 

de genuint skulle vilja förbättra kontakten mellan kommun och ALLA företag i staden. För 

tillfället är kommunens hemsida, arvika.se, diverse träffar och samarbeten med olika 

företagsutvecklande organisationer, några av de största kontaktskapande verktygen.  

Dessutom anser de tre kommuninblandade att företag aktivt själv bör söka upp kommunen 

också. Initiativ måste komma även från andra hållet. ”Vi kan inte mata alla” (Andersson). 

 

Fändriks, Andersson och Carlsson tycker att Arvika har många förebilder inom kultursektorn, 

som kan utnyttjas i kontakten med barn och unga, vilka tillhör en prioriterad grupp inom 

kulturpolitikens alla instanser (se t.ex. Tid för kultur). Inte nog med att staden innehar en stark 

kulturhistoria och arv, utan även förutsättningarna för att föra detta arv vidare och kanske 

utveckla det, finns. Rackstadmuseet, konsthallen och att Ingesunds musikhögskola är belägna 

i Arvika och beskrivs som stora tillgångar.  

I Arvika kan unga uppleva att det går att ta sig fram och göra sig ett namn som 

egenföretagare, även inom kulturens kreativa sfär. Att så många andra kulturprofiler verkat 

och verkar i staden kan fungera uppmuntrande. 

 

”Kulturstaden Arvika” är ett smeknamn man ofta hör i folkmun och ibland kan man uppfatta 

att detta är stadens motto. Men, faktum är att Arvikas ledord är ”Attraktiva Arvika”(Carlsson) 

något som inte verkat gå fram till varken företagare eller invånare. Orsaken till denna 
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sammanblandning av ledord kan bero på att Kommunen ofta använder sig av stadens rika 

kulturliv i sin marknadsföring. På frågan om kommunens bruk av kultur som varumärke ger 

en falsk bild av Arvika svarar Carlsson: ”Nej jag tycker inte det är falskt, utan en av de 

grunder vi bör stå på, men då ska det genomsyra allt vi gör”.  

Det behöver finnas en röd tråd som genomsyrar platsen och det som erbjuds där och 

kommunen behöver vara ärliga med sin ståndpunkt. Även Fändriks och Andersson uttrycker 

att ett ställningstagande i frågan om stadens profilering är nödvändig. Kommunen har levt lite 

för länge på gamla meriter och det kan de inte göra så hur länge som helst.  

”Det är jätteviktigt att man hela tiden arbetar med bilden av Arvika och att, ska det vara 

så att kultur är en viktig del av bilden av Arvika så får man jobba på det varje, varje 

dag. Man kan inte leva på gamla meriter bara. Nej så att, det är ett otroligt viktigt 

arbete, och det gör vi gärna.” (Fändriks) 

Andersson menar att diskussionen ligger uppe i den politiska agendan, men att man inte tagit 

något riktigt avstamp. De tre intervjuade tror att engagemanget i kulturfrågor överlag kanske 

inte når längre än till några individer i politikerskaran. Intressen ligger istället i andra frågor 

som anses mer brådskande och viktiga. Förslag framkommer om att frågan kanske behöver 

lyftas från tjänstemännen, då kommunen är relativt centraliserat styrd. Detta kan möjligtvis 

försvåra vidare utveckling av kultursektorn, då sporadiska insatser riskerar att bli allt som 

sker.  En lösning på problemet skulle kunna vara att jobba mer aktivt med en föryngring bland 

politikerna.  

Men, det är inte bara inom politiken felet ligger i Arvika. Fändriks, Andersson och Carlsson 

upplever att det kan vara svårt att tillfredställa alla olika viljor i staden och poängterar vikten 

av att intresset och engagemanget även måste komma underifrån. För att kulturens fördelar 

ska nå ut till alla behöver den generera tillväxt. Detta innebär att Arvikaborna och verksamma 

egenföretagare måste jobba mot en gemensam bild av staden. Man måste som egenföretagare 

ta sitt ansvar och hjälpa till att bidra till en levande kultursektor. Detta engagemang utifrån 

eftersöks i högre grad av de tre kommunalt involverade. Fändriks upplever dock att det finns 

otroligt många företagare att stötta sig mot, när stöd behövs av ett eller annat slag.  
 

Väldigt många av dem som befinner sig i den här sektorn i Arvika, har ett otroligt engagemang som 

samhällsentreprenör också. De vill bidra till den här platsen för de tror på kulturens kraft och 

Arvikas möjligheter, vad gäller just det dom sysslar med. Och det ska vi ju vara otroligt rädda om, 

för att det är ju precis det som krävs, att man orkar lite till och ger, orkar ge lite till. – Fändriks 

 

3.4 Egenföretagarna 

 
Av företagarna som intervjuats är det bara en som härstammar från en annan stad än Arvika, 

men alla utom två har bott och studerat tillfälligt på annan ort. Hos de åtta företagarna 

uttrycks en kärlek till Arvika som är svår att beskriva i ord. Dragningen till det familjära och 

trygga är stor. Både negativa och positiva aspekter om företagande på landsbygd 

framkommer, men det senare dominerar. Något som nämns är fördelen med att känna många, 

att det är enkelt att få hjälp med kort varsel, enklare att bygga upp ett varumärke, inte lika stor 

konkurrens m.m. Däremot utpekas nackdelar som att det kan vara svårt att åstadkomma 

förändring, att folk är skeptiska mot nya stilar och att man inte förstår sig på hantverkets egna 

inneboende bekräftelse. ”De tycker på något vis att man leker va, och att det inte är något 

riktigt jobb.” (respondent) 

 

Hälften av respondenterna (fyra st.) arbetar på heltid med sina företag. Den andra halvan har 

ytterligare ett jobb vid sidan om. Dessa förklarar inte enbart sitt andra jobb som nödvändigt 

för att kunna överleva ekonomiskt, utan framförallt för att de VILL jobba som de gör. Detta 

förklaras med att hantverk och konstnärligt arbete ofta är en väldigt ensam process och för att 

inte ”bli tokig” som någon uttrycker det, behöver man den sociala gemenskapen som man får 
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på den ytterligare arbetsplatsen. Oavsett om företagarna är verksamma inom vården eller 

skolan (som är vanligt bland mina respondenter) så är det mötet och kontakten med 

människor de vill åt. En respondent svarar dock att om hen fick önska, så skulle jobb i form 

av perioder vara optimalt. Att under exempelvis ett halvår arbeta med enbart det konstnärliga 

yrket och andra halvåret på den fasta anställningen. Detta förslag uttrycks dock endast av en 

respondent, medan de andra tre trycker på vikten av det parallella arbetslivet, för att få bitar 

av båda verksamheterna varje vecka.  

Av de som sysslar med sitt eget företag på heltid, har tre gjort det sedan företagsstart, medan 

en respondent har ”trappat upp”, efter en inledande period med dubbla arbeten. Dessa fyra 

respondenter upplever att de utan stora problem kan leva på sitt företag. Antingen för att deras 

verksamhet är så pass utmärkande, saknar riktiga konkurrenter, eller för att man helt enkelt 

lyckats skapa sig själv ”ett namn” i staden. Jag får dessutom intrycket av att dessa 

respondenter, jämfört med de som har dubbla jobb, har ett starkare självförtroende ur rent 

företagsmässig aspekt. För dessa verkar företagandets svårigheter fungera som en slags 

drivkraft. De uttrycker en något positiv, eller snarare kanske nykter, syn på kämpandet. Man 

måste kämpa lite för att komma framåt, det hör till. Att som några uttrycker det ”leva på 

statliga bidrag”, verkar vara lite av ett outtalat tabu bland hantverkare och konstnärer i staden. 

Flera (inte alla) delar inställningen, men endast ett antal säger det högt.  

En respondent trycker speciellt på vikten av att man faktiskt måste producera varor som går 

att sälja om man ska driva företag. Skapandet sker p.g.a producentens vilja och passion, men 

konsumenternas preferenser måste ibland tas i beaktande. Hen menar att företagandet annars 

blir meningslöst. Kulturella och ekonomiska värden måste gå hand i hand, åtminstone när det 

gäller företagsbiten. Flera respondenter delar denna uppfattning. 

 

Inställningen hos en respondent skiljer sig ganska avsevärt från övriga, i frågan om synen på 

sitt eget kulturskapande. Hen ser sig snarare som en konsument av kultur, än en producent, 

även om hen i allra högsta grad tillhör kärnan med kulturproducenter. Detta framstår inte bero 

på en mindre kärlek till skapandet, utan snarare en enorm blygsamhet över densamma.  

 

En av respondenterna tillhör, som tidigare påpekats, det andra segmentet i Throsby`s 

cirkelmodell, i form av distributör av kultur. Intressant att påpeka är att hens åsikter dock inte 

går isär avsevärt, från företagarna inom den producerande kärnan. Hen verkar ha samma 

grundtanke om kärnvärdet i kulturen och vikten av att värna denna. Det som skiljer hen från 

företagarna inom kärnan i undersökningen, är det faktum att hen ser mer positivt på att sprida 

kulturella värden genom mer moderna kanaler, vilket innefattar marknadsföring i bl.a. sociala 

medier. Dessutom utstrålar hen ett annat driv i sin verksamhet, men utan att ha ekonomisk 

vinning som enda målsättning. 

 

När frågor kring det egna företagandet ställs är svaren som framkommer något blandade. 

Endast en av respondenterna ifrågasätter om hen överhuvudtaget skulle fortsätta sitt skapande 

om det inte ledde till någon form av försäljning.  

I övrigt uttrycker ingen av respondenterna att de inte egentligen vill driva företag. De är alla 

tydliga med att de vill tjäna pengar på sitt hantverk, det var därför de startade eget från början. 

För att kunna göra det under lagliga former, måste enskild firma eller annan företagsform 

tecknas, inga konstigheter med det. 

Enligt författarna av Den ofrivillige företagaren ser ju många kulturutövare sig inte som 

företagare och är inte villiga att vända sig till instanser som arbetar med företagande och 

näringsliv (Karlsson & Lekvall, s26). Vissa andra tendenser och attityder framträder alltså i 

Arvika. Visserligen säger två av respondenterna att de endast ser på intjänade pengar från 

egna företaget som ”en bonus”, Medan en annan poängterar att ” Dom konstnärer som säger 

att de inte bryr sig om pengarna ljuger tror jag”. Konstnärskapet har därför en delad roll, men 
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som grund ligger en kärlek och passion till skapandet som alla respondenter innehaft sedan 

barnsben.  

I Arvika framstår ett större antal respondenter som stolta över sitt företagande, även om ett 

visst mått av blygsamhet förekommer. Kanske beror stoltheten på den goda respons man 

upplever mottas från Arvikas befolkning, över de produkter man skapar. Många stadsbor är 

nyfikna på hantverket, har en utbredd förståelse för dess värde och är inte rädda att för att 

betala för det. Detta är typiskt för Arvikainvånare, om man ska tro på respondenternas egna 

föreställningar. De upplever överlag att konst-, och brukshantverk är omtyckt i staden. Att det 

finns en vana att köpa, för egen del och för att ge bort, ”riktiga”, handgjorda saker som 

genererar speciella känslor. En vana ett antal respondenter upplever, inte existerar i många 

andra län. ”Folk är uppfostrade till att tycka om kultur, konst och musik i Arvika”. ”Intresset 

för konsthantverk här i trakten är ju mycket större än på andra orter i Sverige” och ”De köper 

inte en vas från Orrefors”, är tre citat som påvisar denna uppfattning.  

Om man har speciell förståelse för hantverkets värde i Arvika är svårt att konfirmera, men 

upplevelsen av detta bland egenföretagarna kan definitivt hjälpa till att stärka känslan, av att 

den verksamhet man bedriver och det man skapar, är meningsfull för fler än en själv. Känsla 

av uppskattning kan vara en stor fördel för en företagare. En av respondenterna är däremot 

osäker på om Arvikaborna utnyttjar det rika kulturlivet till fullo.  

 

Arvika kommun verkar som sagt gärna vilja kalla staden för ”kulturstad”. Enligt flera 

respondenter finns starka personligheter i stan som för fram detta begrepp. Tyvärr upplever 

dessa respondenter att kommunen ”glider” på vissa verksamheter och kulturproducenter, som 

inte själva får något tillbaka. Pengar och stöd går som oftast till offentliga institutioner och 

föreningsliv och egenföretagarna känner att deras verksamheter överses. Detta är, som nämnt 

under rubriken ”nationell kulturpolitik”, ett genomgående problem inom kultursektorn idag. 

 

Företagarna i Arvika har dålig koll på vilka former av stöd som finns att tillgå i kommunen. 

Det enda stöd de flesta känner till är de möjligheter som erbjuds av Arbetsförmedlingen. Detta 

verkar bero på en brist i kommunikation mellan kommunen och företagarna, liksom en brist 

på eget initiativ att undersöka saken, hos företagarna själva.  

När jag ställde frågan: ”Skulle du vilja se att det fanns någon typ av företagsstöd att ta del av i 

Arvika?” till respondenterna, svarade alla utom en ja på frågan. Men, de flesta var mycket 

noggranna med att påpeka att de inte precis vill ha något ekonomiskt stöd, då detta ansågs 

”orättvist” mot andra verksamma. ”Klart att jag skulle vilja ha stöd ekonomiskt, men hur 

skulle det fungera? Vem ska få det och vem ska inte få det i så fall? Det är ju jättesvårt. Det 

kan de nästan inte göra, det förstår jag också.” (respondent) 

När frågan följde om vilken typ av stöd de skulle vara positivt inställda till att se, svarade 

närmast alla att någon form av stödperson, ett ombud, eller en mellanhand vore att föredra. 

Någon som kan medla mellan kommun, andra aktörer och företagarna själva. Helt enkelt en 

person, eller organisation företagarna kan vända sig till när de behöver hjälp att komma 

framåt i olika frågor. Exempel som nämns är utbildningsfrågor, marknadsföringsutveckling, 

nätverkande, tekniska frågor och bidragsfrågor m.m. Företagarna vill helt enkel känna att de 

inte står helt ensamma och utlämnade när företagandet gungar. De vill känna sig sedda och 

värdesatta av kommunen, något nästan ingen upplever idag.  

 

I frågan om hur egenföretagarna tycker att de bemöts, uttrycks alltså både positiva och 

negativa aspekter. Folk i allmänhet blir nyfikna och tycker att de har spännande jobb, men 

många förstår inte hur man kan leva på hantverk idag.  

Det som är speciellt intressant, är det som tre respondenter uttrycker, när vi diskuterar om de 

känner sig sedda och uppskattade av kommunen. Företagarna säger då att det ibland känns 

som att deras tid och arbete är mindre värt än andras. När Modell A pågick var 
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egenföretagarna och andra kulturutövare inbjuda till ett antal möten i kommunens regi. Detta 

skedde då på arbetstid, något som inte togs i beaktande av de kommunanställda. Företagarna 

uttrycker att de, liksom alla andra som arbetar, ofta gör så under dagtid. När möten då 

planeras till strax före eller efter lunch, förlorar de värdefull arbetstid och möjligtvis även 

inkomster. Kommunen behöver visa att man erkänner konstnärliga yrken som verkliga yrken 

och värdesätter den tillgång man bidrar med.  

 

En vanlig föreställning som cirkulerar är att kreativa och konstnärligt aktiva människor skulle 

ha svårt för ekonomiska frågor (omnämns i problemformuleringen).  

Ingen av mina respondenter har ett direkt stort ekonomiskt intresse. Detta handlar dock inte på 

något vis om ”dumhet” eller svårigheter för att sköta ekonomi, utan helt enkelt om ett 

övergripande ointresse. Alla utom en lämnar bort sin bokföring och årsbokslut till en revisor. 

”Det är papper och det är siffror och det är redovisning och det lämnar jag bort. Det måste jag 

göra. Det finns inget intresse överhuvudtaget. Nej, Det är bättre att någon som är intresserad 

och som tycker att det är kul, ja då betalar jag jätte gärna för det!” (respondent) 

Denna inställning bör fördelaktligen ses som positiv, då företagarna inser sina brister och inte 

p.g.a stolthet sitter och gör något de inte förstår sig på. Att man tar hjälp av revisor eller 

liknande innebär ett främjande av andra företagsformer i Arvika. Därmed kanske även 

öppningen finns där för att kunna tänka sig andra former av samarbeten ”över gränserna”, 

alltså med företagare inom andra sektorer. 

 

Egenskaper typiska för egenföretagarna i Arvika är upplevelsen att de har en vilja att lära sig 

nya saker och ett stort mått av nyfikenhet. ”Den dagen du tror att du kan allt, byt jobb.” 

(respondent) 

Jag möts, trots starka försvarande tendenser för den egna konsten, av en stor öppenhet och 

idérikedom. Även om attityden mot företagandet och kommunen i flera frågor framstår som 

skeptisk, är ändå viljan att förändra stor. Trots att flera respondenter drar sig för större 

samarbeten, så verkar de alla positiva till att ställa upp och hjälpa till när det verkligen 

behövs, för att utveckla Arvika som stad. Inte bara för sin egen skull, utan även för andras. 

”Jag tror inte på det här mig, mig, mitt, mitt, utan vi måste samarbeta för att göra allting större 

och bättre och kunna utveckla saker och ting och det gör man tillsammans och inte ensam.” 

(respondent) 

Tyvärr upplever ett antal företagare att det är en klyfta mellan de mer ”finkulturella” 

verksamheterna och de ”vanliga” kulturproducenterna. De känner sig inte välkomna i alla 

sammanhang och att de inte alltid får vara delaktiga i Arvikas kulturliv utåt sett. Detta kan 

tolkas som en känsla av utanförskap som kan vara destruktiv i olika hänseenden. Redan 

befintliga grupperingar i Arvikas kultursektor gör att nya kontakter kan vara svåra att knyta.  

 

3.5 Jämförande diskussion 
 

Grundsynen på egenföretagande inom kultursektorn har stora likheter inom statliga, regionala 

såväl som kommunala instanser.  

Insatserna som görs i området är befintliga, men bristfälliga och skiljer sig något från 

varandra. Staten har t.ex. ett konstnärsstöd, (t.ex. konstnärsnämndens och författarfondens 

stöd) som ofta tillfaller konstnärer som är egenföretagare (prop. 2009/10:3, s.24) men som 

inte har någon motsvarighet på regional och kommunal nivå. 

Att de statliga och regionala insatserna inom kultursektorn är något bristfälliga, kan belysas 

med det faktum att endas två av åtta intervjuade egenföretagare har haft någon form av 

kontakt med regionen under sina år som verksamma. Från staten har de inte upplevt varken 

intresse eller stöd. 
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Regionen uttrycker i sin kulturplan en medvetenhet om kulturföretagarnas roll, liksom att det 

finns brister i stödformerna och gör vissa försök till samarbeten och utveckling, för att försöka 

uppväga detta (se under rubriken ”Region Värmland”). Dock är det relativt allmänt hållet i 

kulturplanen och där finns i princip inga konkreta förslag om insatser.  

Detta skulle kunna tolkas som en brist på kunskap i ämnet. Kulturpolitiken riktar sig av 

tradition främst till den offentligt finansierade kulturverksamheten och man har därför varken 

byggt upp kunskap om kulturföretagarnas verksamhet och specifika behov, eller stödsystem 

som svarar mot behoven. Därmed faller också kulturföretagarna mellan de politiska stolarna, 

kultur, näringsliv och arbetsmarknad.  

”Att skapa bättre villkor för konstnärligt skapande är en prioriterad uppgift för kulturpolitiken, 

där statliga, regionala och lokala mål möts” (Kulturplan, 18). Så står det i Kulturplanen för 

Region Värmland, men i Arvika kommun gör man princip inget för att bidra till uppgiften just 

nu.  

Jag upplever precis som man säger i Ofrivilliga företagaren (se problemformulering) att man 

inom politiken överlag gärna vill föra samman kultur, med besöksnäring och näringsliv. Man 

talar varmt om de kulturella näringarnas effekter på andra näringar och på dess kreativa 

influenser. Breddad arbetsmarknad, ökad tillväxt o.s.v. beskrivs som en effekt av utnyttjade 

kulturella resurser. Detta kan vara på både gott och ont. Gott för turism och näringsliv i 

Arvika, men kanske påfrestande för kulturens egenvärde och dess skapare. 

När man i kulturplanen skriver om vad kulturegenföretagare bör få tillbaka, är det kunskap i 

form av finansieringsutbildning, marknadsföring osv. man nämner. Egenföretagarnas 

inställning är som synes i kapitlet med samma namn, också positiva till ett sådant 

”värdeutbyte”, men har i allra högsta grad även behov för reformerade bidrags och 

stödfunktioner. Precis detta konstaterar man som sagt i Den ofrivillige företagaren: 

”Befintligt företagsstöd är dåligt anpassat till de kulturella villkoren då de skapats med andra 

typer av verksamheter i åtanke” (Karlsson & Lekvall, 32) 

Regionen (och staten) har som nämnt ovan också identifierat behovet av utvecklade 

stödmöjligheter och bidragsformer för fria aktörer, som egenföretagare. Man kallar till och 

med samverkansmodellens finansieringsperspektiv ”smalt” (Kulturplan, 5). Men, trots detta 

läggs alltså inga konkreta förslag till förändring fram. 

Det kan därför vara av stor vikt och högst eftersträvansvärt, att närmare sätta sig in i 

verksamheterna och utveckla en ny politisk plan anpassad för just kulturföretagarnas specifika 

villkor, på både nationell, regional och kommunal nivå. Mycket av underlaget för 

utvecklandet av en sådan plan finns redan tillgängligt och förutsättningarna för att 

framgångsrikt utföra detta arbete, är befintliga, då man i Den offentlige företagaren redan lagt 

fram konkreta karaktäristika för kulturföretagarnas specifika villkor (se under rubriken 

material och litteratur).  

 

”Uppenbarligen finns det ett behov av förmedlande led mellan kultursektorn och existerande 

näringslivsstöd” (Karlsson & Lekvall, 26), står att läsa i Den ofrivillige företagaren. När 

frågan om vilken typ av stöd mina respondenter skulle vara positivt inställda till att se 

ställdes, bekräftades teorin om behovet av ett sådant förmedlande led.  

Jonas Andersson är ju egentligen det redan befintliga språkröret i Arvika som berör området, 

men tyvärr hanterar hans anställning mer vägledande uppdrag som behövs för ”vanliga” 

företag, inom näringslivets sektor. En till person som arbetar i samvaro med de redan 

anställda inom stadens kulturella och kreativa näringar, med inriktning mot 

kulturföretag/egenföretag/mikroföretag kanske vore lämpligt. 

 

Arvika kommuns arbete med kultursektorn i staden är bristfällig. De insatser som gjorts inom 

kultursektorn har inte gått obemärkt förbi företagarna, men initiativen har upplevts som 

otillräckliga av många av de intervjuade egenföretagarna. Kommunen är själv nöjd med sina 
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initiativ, med är medvetna om att brister fortfarande finns i det kulturpolitiska området. De 

flesta företagarna delar delvis denna åsikt, men har en mer negativ syn på kommunens arbete, 

som uttrycks när vi diskuterar hur man tycker att kommunen ser på egenföretagarna.  

För att återknyta till citatet om att man ”leker” när man jobbar med hantverk, så upplever 

företagarna även att kommunen ur vissa aspekter har denna inställning. Detta tycker man sig 

se vid tillfällen då tid värderas. T.ex. att man vid möten bara anpassar sig efter politikernas 

arbetstid och inte tar i beaktning att företagarna också oftast jobbar dagtid. Företagarna känner 

då att deras tid inte ses som lika mycket värd. Inte heller får man någon ersättning för att man 

ställer upp och medverkar. 

Denna problematik stöter jag också ofta på som kulturvetarstudent och författarna, liksom jag, 

uppfattar detta som respektlöst. Respekt är viktigt att upprätthålla och visa i alla situationer 

och kanske speciellt som aktörer i samma sektor, i samma kommun. 

Men saken är den att de kommunanställda, faktiskt har en stor förståelse och respekt för 

kulturföretagarnas arbete, men det framgår kanske inte alltid. ”Det är ett heltidsjobb att vara 

egenföretagare, det är det ju”, säger Jenny Fändriks. 

Som en positiv kontring till detta något negativa ämne, ska poängteras att de flesta intervjuade 

företagarna känner att kommunen ställer upp när det verkligen gäller allvarliga problem inom 

stadens kulturområden. När det krisar inom historiskt värdefulla verksamheter går de in och 

rättar upp problem. Som exempel nämns att kommunen köpte Rackstadmuseets lokaler vid 

ekonomisk knipa och att Arvika konsthantverk tidigare fått liknande stöd. 

Kommunen har många goda samarbetspartners inom Kulturella och kreativa näringar, men 

det räcker tyvärr uppenbarligen inte, då dessa inte kommit till större nytta för just 

egenföretagarna i Arvika. 

Kommunens anställda och egenföretagarna inom kultursektorn i Arvika verkar egentligen 

båda vilja samma sak, nämligen att hålla Arvika levande. Förutsättningarna för ett otroligt fint 

samarbete mellan alla inblandade finns där, men överses ständigt genom att man pratar över, 

om och ikring varandra. 

Att kommunens ansvariga inte vet hur många kulturföretag det finns i kommunen, är enligt 

mig en negativ aspekt och kanske är det en bidragande orsak till varför egenföretagarna i 

Arvika känner sig otrygga.  

 

Syftet med Bourdieus fältteori är att titta på alla aspekter i en organisation och pröva aktörers 

inverkan på de olika sektorerna. Efter att ha undersökt egenföretagarnas ställning i de olika 

fälten, kan jag konstatera att de verkar sitta ganska nöjda mittemellan maktens fält och det 

kulturella fältet. Egenföretagarna här verkar, som nämnt tidigare, ha en väldigt nykter syn på 

sitt egenföretagande. De vill ju trots allt tjäna pengar på sitt arbete. Gör man inte det, så 

verkar flera tycka, att de kan hålla på med sin passion enbart på hobbynivå. Egenföretagarna 

är realistiska i sin livssyn och vet att man måste jobba för att få pengar. Då får själens längtan 

ibland stå tillbaka. 

Här kommer vi in på frågan om ekonomisk logik vs. kulturell logik och kulturellt kapital vs. 

ekonomiskt kapital. Egenföretagarna själva, liksom de intervjuade från kommunens sida, 

verkar tycka att man måste balansera mellan de båda för att överleva.  

I och med 2009 års Proposition så ändrades synen på kommersialism och den ses inte längre  

som ett hot mot konsten. Kanske bör vi istället använda kommersialismen som ett verktyg till 

framgång. Arvikas företagare verkar inte ha något emot detta, så länge det sker på ett 

respektfullt sätt. Enligt Bourdieu är det också så att ”Fältets effekt tenderar att skapa 

fördelaktiga villkor för vänskapsband mellan dem som innehar identiska eller näraliggande 

positioner i det objektiva rummet.”(Bourdieu, 383). 

 

I Throsbys modell för kreativa och kulturella näringar har jag som sagt fokuserat på den inre 

kärnan. Dock flyter några av mina respondenter över och in på det andra segmentet, de 
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kulturella näringarna. De verksamma som hamnar närmare denna yttre cirkel känner sig inte 

lika välkomna i vissa ”finkulturella” sammanhang i Arvika. 

Både egenföretagarna och de kommunanställda (inkl. Carlsson) tycker att det finns gott om 

evenemang att gå på i staden. Men, där känner inte de kulturföretagare som skapar konst att 

de platsar som deltagare. Dessa önskar istället bidra till staden i form av att uppdrag från 

kommunen att skapa något till det offentliga rummet i Arvika. Detta skulle kunna fungera 

som deras marknadsföring, medan musiker, fotograf osv, har sin chans att synas och arbeta 

vid evenemangen. 

Kulturindustrin kan ha en god inverkan på städer och att bygga identiteter (Throsby, 29) om 

man har denna modell i åtanke kanske kommunen enklare kan strukturera hur de vill profilera 

sig. Jag upplever nämligen att kommunen återkommande plockar upp frågan om Arvika som 

en kulturstad och hur man ska göra för att bära detta. Dock faller engagemanget kort. Vad 

detta beror på kan man endast spekulera i, men jag får uppfattningen att de jag intervjuar från 

både kommunalt och företagarhåll anser att det är i politiken alla frågorna faller. Man tar helt 

enkelt inte något konkret ställningstagande i frågan Arvika och kultursatsningar.  

 

4 Avslutande kapitel 
 

4.1 Svar på frågeställningar inkl. sammanfattande slutsatser 

 

1. Hur förhåller sig den statliga kulturpolitiken till egenföretagande inom 

kultursektorn? 

Svar: Den statliga kulturpolitiken uttrycker en positiv inställning till egenföretagande 

överlag. Man har kännedom om en del av den problematik som råder för kulturella 

egenföretagare och uppmärksammar även detta i sina politiska dokument, men gör i 

verkligheten inget konkret åt problemen, för att hjälpa egenföretagarna. 

 

2. Hur förhåller sig Region Värmland och Arvika kommun till egenföretagande 

inom kultursektorn? 

Svar: I stort sett råder samma inställning till egenföretagande hos dessa två instanser som 

hos den statliga. Egenföretagande är något positivt och bidrar med nytänkande och 

utveckling av region och kommun, liksom en större fördel ur ekonomisk och 

näringslivsmässig synvinkel. Men även här brister man i frågan att förändra företagarnas 

förutsättningar. Det verkar som att man vill dra fördel av kulturföretagarnas bidrag till 

arbetsmarknad och näringsliv, men utan att egentligen behöva ge något likvärdigt tillbaka.  

  

3. Vad har gjorts i Arvika kommun, för att undersöka, förbättra och utveckla 

villkoren för egenföretagandet inom kultursektorn? 

Svar: En hel del har gjorts under kortare perioder, för att undersöka läget som rått för 

företagare inom kultursektorn i Arvika. Dels genom kartläggningar av kulturverksamheter 

och i form av projektet Modell A, som skulle utveckla staden som ”kulturstad”. Tyvärr är 

man inte aktiv i frågan för tillfället, då det råder brist på olika sorters resurser, liksom stöd 

från politikerna. 

 

4. Utnyttjar och uppmuntrar kommunen de egenföretagare inom kultursektorn 

som finns i staden? 

Svar: Överlag, utifrån utförda intervjuer med egenföretagare, är svaret i dagsläget nej. 

Kommunens representanter i denna undersökning vill gärna ha en bättre kommunikation 

och ett samarbete med företagarna, men just nu finns dåligt med tid att utveckla detta.  

Jag upplever att Arvika kommun behöver förtydliga stadens profil och bestämma om 

kulturen ska satsas på eller inte. Att starta upp ett företagsregister för just kulturföretagare 
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kan vara en god idé om man vill satsa på att profilera sig som en kulturstad. Där kan 

företagarna knyta kontakter med varandra och se vilka andra aktörer de kan tänkas 

samarbeta med. Detta förenklar också för befolkningen i Arvika, som är i behov av 

tjänster eller hjälp från hantverkare eller liknande. Dessutom får kommunen en god 

översikt över sina företagare och kan på så sätt enklare vända sig till dessa för att 

utvärdera situationen. 

  

5. Hur uppfattar egenföretagaren inom kultursektorn att det är att vara verksam 

egenföretagare i Arvika idag? Hur ser deras självbild ut och hur ställer man sig 

till sitt företagande? 

Svar: De flesta av de intervjuade uppskattar att vara egenföretagare i Arvika. Friheten och 

möjligheten att få skapa och forma sin verksamhet efter eget tycke är ovärderlig. 

Dessutom anser företagarna överlag att deras produkter/tjänster är eftertraktade i Arvika. 

Jag upplever att företagarna överlag bär en känsla av stolthet över det egna företagandet, 

men en kanske något, förvirrad självbild. Tillhörighet och gemenskap blir en problematisk 

fråga och man upplever inte att man värdesätts av kommunen. Dock behöver företagarna 

faktiskt också själva tydligare uttrycka sina behov och ge kommunen en chans att uppfylla 

dessa. 

   

6. Vilka skillnader framträder vid en jämförelse av nationell, regional och 

kommunal kulturpolitisk syn på egenföretagande?  
Svar: Inga stora skillnader framträder. Alla det tre instanserna har en positiv syn på 

egenföretagande och förespråkar det i allra högsta grad. Man ser det som ett ”verktyg” för 

framsteg och utveckling i samhället. Framställandet av kulturföretagarnas verksamhet är 

dock av egoistisk karaktär och statliga kulturpolitiska, liksom regionala och kommunala, 

målsättningar för egenföretagare inom kultursektorn är klart bristfälliga.  

Kulturpolitiken riktar sig traditionellt främst mot offentligt finansierad kulturverksamhet 

och man har därför varken byggt upp kunskap om kulturföretagarnas verksamhet och 

specifika behov, eller stödsystem som svarar mot behoven. Därmed faller också 

kulturföretagarna mellan de politiska stolarna. En ny politisk plan för  kulturföretagare bör 

tas fram. 

 

7. Vad visar en jämförelse av egenföretagarens självbild och de framträdande 

kulturpolitiska bilderna av egenföretagaren? 

Svar: Jämförelser av ”bilderna” visar att de inte helt stämmer överens. 

Slutsatserna kring egenföretagare inom kultursektorn som dras i Den ofrivilliga 

företagaren (och som nämnt framträder i olika kulturpolitiska dokument) stämmer 

någorlunda, sånär som på en viktig detalj. I Arvika ser inte alla egenföretagare sig som 

ofrivilliga företagare. De flesta vill faktiskt vara företagare. 

I övrigt är som sagt de olika politiska instanserna medvetna om kulturföretagarnas villkor 

och svårigheter.  

Arvika Kommun och egenföretagarna i Arvika vill i stort sett samma saker, men talar över 

huvudet på varandra. Kommunikationen måste förbättras. 

 

4.3 Utvärdering av arbetet och förslag till fortsatt forskning 
 

Arbetet har varit intressant, givande och mycket krävande. Jag slösade tyvärr inledningsvis 

med min tid, genom att gå för yvigt in i arbetet. Den öppna förhållningen och problem att 

konstatera vad undersökningen skulle utgå ifrån, har alltså inte varit av enbart positiv 

karaktär. Jag har läst många texter som, visserligen varit av upplysande karaktär, men i 
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grunden icke relevanta för mitt arbete. Detta har lett till en utdragen process och svårigheter 

att avgränsa arbetet.  

Frågan kring validitet/reabilitet kan vara svår att besvara överlag, men speciellt i detta fall då 

ämnet är så brett och stort att man lätt glider iväg i sina resonemang. Många olika aktörers 

åsikter, inklusive min egen förförståelse, ska tas i beaktande och analysen kan därmed bli mer 

eller mindre rättvis. Kanske har jag fokuserat på fel delar inom kultursektorn eller varit för 

yvig i mitt arbete, men jag har hela tiden strävat efter att ha ett mer objektivt förhållningssätt, 

för att naturtroget återspegla kultursektorns och egenföretagarnas situation i Arvika idag. 

Tillförlitligheten till intervjuerna anser jag vara stor, då samtalen har varit väldigt intima. Det 

har från min sida känts som att respondenterna kunnat slappna av och svarat helt ärligt och 

öppet på mina frågor. 

 

För att mer rättvist kunna spegla politikens inställning till kulturfrågor i Arvika kommun, 

skulle fördelaktligen politikerna fått chansen att göra sin röst hörd. Tyvärr omfattar 

tidsomfånget för denna undersökning inte nog många timmar för att utföra intervjuer med 

politikerna. För rättvisans skull hade en politiker från varje parti behövt få chansen att uttala 

sig och detta arbete hade varit mycket tidskrävande. Kanske är detta lämpligt att utföra vid 

möjlig fortsatt forskning. 

 

Om tid funnits hade det varit väldigt intressant att analysera gruppen ”egenföretagare inom 

kultursektorn i Arvika” diskursivt, vilket även var min inledande tanke. Detta för att belysa 

typiska drag och tendenser för denna samhällsgrupp. Tyvärr hanns det inte med. 

I övrigt har jag funderat på om mina svar och slutsatser sett annorlunda ut om antalet 

tillfrågade egenföretagare hade varit lika stor andel män som kvinnor. Jag ville gärna ha fyra  

kvinnor och fyra män representerade, men hade svårigheter att hitta manliga egenföretagare 

inom kultursektorn. Som förslag till fortsatt forskning skulle möjligen en undersökning ur 

genusperspektiv därför kunna vara intressant. Finns det färre manliga än kvinnliga 

egenföretagare inom kultursektorn, i Arvika och till och med i Sverige? Vad beror detta på? 

Att även forska mer i barn och ungas syn på egenföretagande inom kultursektorn i Arvika kan 

vara av vikt och intresse. 
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5 Källförteckning 
 

Muntliga källor: 
Intervjuer med åtta anonyma egenföretagare: 

Bildkonstnär: 23/4-14  

Litteratur/författare: 23/4-14 

Träkonstnär: 24/4-14  

Keramiker: 25/4-14 

Guldsmed : 25/4-14  

Fotograf: 29/4-14 

Biografägare: 30/4-14  

Musiker: via telefon 12/5-14 

 

Intervjuer med representanter för Arvika kommun: 

Kulturutvecklare: Jenny Fändriks: 15/4-14  

Näringslivsansvarig: Jonas Andersson: 16/4-14 

Aktiva Arvika: Jessica Carlsson: 16/4-14 

 

Övriga muntliga källor: 

För information om Rackstadmuséet och Kungsvägen: Lars Salomonsson: 21/4-14 

 

Tryckta källor: 
 

Bourdieu, Pierre. Konstens regler - det litterära fältets uppkomst och struktur. (2000). Brutus 

Östlings Bokförlag Symposion: Stockholm/Stehag. Tryck. 

 

Davidsson, Bo och Patel, Runa. (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. Fjärde upplagan 4:3, 

(1991). Tryck.  

 

Karlsson, David. En kulturutredning - Pengar, konst och politik. (2010) Glänta Produktion: 

Daidalos. Tryck. 

 

Selander, Staffan (Red), Ödman, Per-Johan. (2005). Text och existens- Hermeneutik möter  

samhällsvetenskap. Göteborg: Daidalos. Tryck. 

 

Throsby, David. Economics and Culture. (2001). University of Cambridge: Cambridge 

University Press. Tryck. 

 

Elektroniska källor 

 

Beslut om stöd till Region Värmland: 

http://www.regionvarmland.se/sites/default/files/grupper/www/Kultur%20och%20folkbildnin

g/statsbidrag2014.pdf. Läst 14/4-14 

 

Karlsson, David och Lekvall, Lotta. Den ofrivillige företagaren - en studie av kultur, ekonomi 

och företagande (2002):  

http://www.framtidenskultur.se/denofrivillige.pdf. Läst 22/3-14 

 

Kulturpropositionen, 2009/10:3, Tid för kultur. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/21/04/a7e858d4.pdf Läst 13/4-14 
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Kulturpropositionen 1974:28: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Kungl-

Majts-proposition-anga_FX0328/?html=true. Läst 15/5-14 

 

Kulturutredningen, SOU 2009:16: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/7a302f93.pdf. Läst 13/4-14 

 

Köping, Lantz & Stenström: Kulturens ekonomisering (2009)  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:220672/FULLTEXT01.pdf. Läst 15/4-14 

 

Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 – 

2013:  

http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/48/35/3eb5e874.pdf. Läst 14/4-14 

 

Region Värmlands Kulturplan 2013-2015: 

http://www.regionvarmland.se/sites/default/files/grupper/www/Kultur%20och%20folkbildnin

g/kulturplan_varmland_till_kulturradet_slutvers_0.pdf. Läst 9/5-14 

 

Ryan Bengtsson, Linda och André Jansson: Arvikas kulturella ekosystem - Förutsättningar 

och hinder för nätverksskapande och utveckling av kulturella och kreativa näringar i Arvika 

kommun, (2012).  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:614328/FULLTEXT01.pdf 

 

Sandström, Sara, Hagsmo Leena och Aronsson, Lars: Kulturella sektorn i Arvika - En 

kartläggning av kulturell verksamhet och samarbete inom Arvika kommun, (2010). 

http://www.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2012/02/kulturellasektornarvika_pdf

_53075.pdf 

 

Strategisk uppföljning av En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap 

och sysselsättning 2007–2013 utg. 09: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/76/06/6cc15303.pdf. Läst 4/5-14  

 

Hemsidor: 
 

Arvika Kommuns vision:  

http://www.arvika.se/kommunochpolitik/planerochstyrdokument/vision.4.6554d6a8140d3113

257679.html. 5/5-14 

 

Arvika kommunpris: 

http://www.arvika.se/kommunochpolitik/kommunfakta/stipendierfonderutmarkelser/kommun

pris.4.12896fa71222fa474f18000668.html. 5/5-14 

 

Arvika Konsthantverk:  

http://www.arvikakonsthantverk.se/historik.htm.  13/4-14  
 

Arvika Näringslivscentrum:  

http://www.aanc.se/.  13/4-14 

 

Om invånarantal i Arvika: 

http://www.arvika.se/kommunochpolitik/kommunfakta.4.6554d6a8140d311325724f.html14. 

5/5-14 
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Om arbetslivet i Arvika:  

http://arvika.se/naringslivocharbete.4.7af01de711ef30faaf5800012.html. 5/5-14 

 

Om Modell A: 

http://www.regionvarmland.se/vi-arbetar-med/kultur-folkbildning/kulturella-kreativa-

naringar/modell-a  och www.arvikamodellen.se. 9/5-14 

 

Värmlandsstrategin: 

http://www.regionvarmland.se/varmlandsstrategin 9/5-14 
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Bilagor 
 

Frågor till Kommunens representanter och Aktiva Arvika 
 

Hur många kulturellt verksamma företag finns det i Arvika idag? 

 

Hur stora är kommunens kulturutgifter? 

 

Är kommunikationen mellan stat, landsting, region och kommun goda, anser du? 

 

Kultur som ett varumärke för Arvika, vad innebär det för kulturella egenföretagare? 

 

Hur satsar ni idag på kulturella och kreativa näringar? 

 

Vilken är kommunens syn på egenföretagande? 

 

Finns det någon form av organisering för egenföretagarna inom kultursektorn i Arvika, såsom 

branschguide eller kulturguide? 

 

Hur bidrar ni till ekonomisk stabilitet för egenföretagarna? 

 

Har ni samspel med andra aktörer så som ALMI, Arbetsförmedlingen, Skatteverket o.s.v? 

 

Berätta mer om Modell A, har det lett någonvart? 

 

Jobbar man kontinuerligt för en kompetens och koppling för och mellan kulturen, 

besöksnäringen och näringslivet i Arvika? 

 

I Next Level nämns att företagaren främst själv får initiera kontakt med er. Varför? Upplyser 

ni regelbundet om att hjälp finns att få i arbetet för affärsutveckling? 

 

Försöker ni på något sätt motverka den nedgående spiralen av fasta anställningar, eller 

förespråkar ni egenföretagande? 

 

Existerande företag i behov av hjälp, stöd, kompetensutbildning, m.m. hur jobbar ni med 

dem? 

 

Hur får man framtida egenföretagare (barn och unga) att stanna och verka i Arvika? Plan? 
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Intervjufrågor till egenföretagare inom kulturella sektorn 
 

Ålder: kön: 

 

Vilken typ av verksamhet bedriver du? 

 

Hur länge har du varit verksam? 

 

Har du några anställda? Inhyrda ibland. 

 

Berätta lite om din bakgrund. Hur hamnade du i Arvika? 

 

Är ditt företag din enda inkomstkälla eller har du andra jobb vid sidan om? 

 

Vad är ditt mål med din verksamhet? 

 

Upplever du att din verksamhet idag uppfyller dina önskemål? 

 

Har du hjälp med något i din verksamhet eller sköter du allt själv? 

 

Hur marknadsförd du din verksamhet om du gör det? 

 

Hur upplever du att det är att verka inom den kulturella sektorn i Arvika? 

 

Hur bemöts du av människor när du berättar vilken bransch du tillhör? 

 

Har det faktum att Arvika är en landsort någon betydelse för din verksamhet tror du? 

 

Vet du vilka möjligheter till stöd och hjälp som erbjuds i Arvika om så har du tagit del av 

något? 

 

Har kommunen eller regionen visat något intresse för din verksamhet under de senaste åren? 

 

Finns det någon form av nätverkande som du deltar i, i Arvika? 

 

Hur ser ditt kontaktnät ut? Är det gott om och enkelt att knyta kontakter med andra 

verksamma i Arvika? 

 

Vad anser du om Arvikas kulturliv överlag? 

 

Finns det gott om evenemang där du kan medverka? 

 

Vad vet du om Aktiva Arvika? 

 

Vill du som kulturskapare t.ex. ha någon form av företagsstöd? Vilken form av stöd skulle det 

vara? 

 

Tillägg? 
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Kulturproducerande 

kärnan (bok författas) 

 

(ex. någon författar en 

bok) 
Kulturella sektorn 

(ex. förlag 

bestämmer sig för att 

ge ut boken) 

Kreativa sektorn  

(tv-bolag köper in 

rättigheterna till att 

göra tv-serie av boken) 

Samhällssektorn 

(boken genererar 

ökade turistintäkter 

m.m. Då folk vill 

besöka platsen 

serien utspelar sig 

på 

Relationerna mellan konst, kulturella och 

kreativa näringar enligt Throsby (2001) 

Egen tolkning på illustration av Pia 

Lundqvist hämtad ur: 

(Karlsson, David. En kulturutredning -  

pengar, konst och politik. (2010), s.101) 
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