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Abstract 
 
The purpose of this thesis is to examine the political ambitions regarding culture in 
Värmland, and the situation for artists living on the countryside in Värmland. This means 
that the conditions surronding the artists situation will be looked upon. I have chosen the 
political document Kulturplanen, created by Region Värmland, as my guideline to what 
kind of political view there is on art and cultures role in the region. Furthermore, I have 
chosen Pierre Bourdieu`s theory about art as a field controlled by and under the influence 
of different rules within the filed itself and what or whom has the power to act and be a 
part of the filed. I also use interviews as my method for this study. The purpose is to learn 
more about and understand the experiences expressed by the artists themselves. The main 
focus of this study is the Art project and Art museum Alma Löv, and the artist Karin and 
Marc Broos. A comparison between the political agenda concerning culture in Värmland 
and the situation described by the artists themselves is also made. The analysis is held as a 
discussion where I look at the different parts and by comparing them create an 
understanding regarding the conditions and thee situation for art and culture. I found that 
the role and the support given to art and culture in the region often has to do with the idea 
of creating side effects rather than supporting art for arts own sake. According to my 
analysis there is a danger in losing sight of the values that art itself can offer and many 
artists struggle to make it work which I argue has to do with the political ambitions.   
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Inledning 
 
 
Ämnesval och bakgrundsbeskrivning 
 
Värmland har en tradition av ett rikt kulturliv och har i hög utsträckning en profil starkt 
förknippad med kultur. Det skulle kunna uttryckas som att Värmland är ett landskap 
präglat dels av skogsbruket, brukssamhällena och dels av kultur. Kulturen är en viktig 
identitetsmarkör för Värmland. Utanför de större offentligt finansierade institutionerna så 
har det fria konstlivet en betydande plats i Värmland, om än något mer ansträngd. Flera av 
kulturskaparna och konstnärerna i Värmland verkar från och har sin bas placerad på 
landsbygden, och befinner sig därmed utanför den förmodade sfär av möjligheter en större 
stad kan erbjuda och tillhandahålla. Som exempel på detta kan Heidruns förlag i Fensbol 
utanför Torsby nämnas, samt Sahlströmsgården och det numera nerlagda Alma Löv 
Museum i Smedsbyn, Östra Ämtervik. Det här finner jag intressant, både Värmland som 
kulturlandskap och den lokalt förankrade kulturen på landsbygden, och jag vill inom 
ramen för detta arbete titta närmare på och undersöka dessa fenomen.  
 
Eftersom jag själv är uppvuxen och numera återigen bosatt på landsbygden i Värmland 
har jag vid flera tillfällen kommit i kontakt med kultur och konstutbudet i Värmland. Detta 
har till stor del skett genom ett eget starkt intresse för konst och kultur som i sin tur drivit 
blicken utåt runt om i länet för att hitta det som pågår i periferin. Men det har också till 
viss del berott på den underliggande upplevelsen av att det sker en mängd aktiviteter av 
andra slag på landsbygden och att det finns kulturinitiativ att finna där som handlar om 
andra saker än vad som är kommersiellt gångbart. Det bygger istället på konstnärer och 
kulturskapares egna idéer och drivkrafter. Kulturen verkar i förlängningen fungera som en 
attraktiv kraft både för Värmland i stort, och för mindre orter på landsbygden där det 
bedrivs olika typer av kulturverksamheter.  
 
Att försöka inkludera all konst och kultur, det vill säga alla kulturaktiviteter, utövande 
konstnärer eller konstnärliga verksamheter som bedrivs i Värmland ryms inte inom detta 
arbete, därför har jag istället valt att rikta in fokus på några få konstnärskap kopplade till 
en kulturverksamhet placerad på landsbygden. Detta för att nå en större förståelse och 
inblick i de premisser och villkor som omgärdar just den specifika verksamheten inom den 
givna kontexten. 
 
 
 
Syfte och frågeställning 
 
Jag vill genom min undersökning framförallt sätta fingret på hur det är att vara utövande 
konstnär eller kulturskapare på landsbygden i Värmland. Att som konstnär befinna sig i 
vad som kan kallas för periferin. Hur ser villkoren ut, hur påverkas möjligheterna och 
arbetet av att vara verksam på landsbygden och hur påverkar det rådande kulturpolitiska 
klimatet? Jag kommer att utgå ifrån följande frågeställningar: 
 

• Hur fungerar det att vara verksam konstnär och kulturskapare på landsbygden?  
 

• Vilka möjligheter och begränsningar finns det med att vara verksam i Värmland?
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• Hur återspeglas de rådande kulturpolitiska villkoren i den utövande konstnärens 

situation?  
 
Jag avser att sätta detta i relation till kulturpolitiska mål och kulturpolitiska ambitioner 
kopplade till länet, och undersöka vilket stöd eller vilka hinder som kulturskapare 
upplever.  
 
Det innebär att jag kommer rikta min uppmärksamhet åt två håll, dels kulturskaparens 
egna berättelse och erfarenheter, och dels regionalt uttalade kulturpolitiska ambitioner 
med relevans för en jämförelse.  
 
Mitt syfte med undersökningen är därmed att analysera och tolka upplevelser av att vara 
aktivt utövande kulturskapare på landsbygden i Värmland och hur den kulturpolitik som 
bedrivs fungerar och påverkar. Utifrån resultatet av min undersökning och min analys 
kommer sedan slutsatser att dras utifrån det sammanlagda materialet. Undersökningen kan 
därmed sägas ha ett komparativt syfte. Den är även en fallstudie av konstprojektet Alma 
Löv och konstnärerna Broos.  
 
Som tidigare nämnts så har jag valt att göra en avgränsning där jag först ger en generell 
och skissartad bild av kulturlivet i Värmland, för att sedan övergå till att fokusera på 
enbart ett område, det vill säga en specifik konstnärlig verksamhet. Detta för att undvika 
en alltför splittrad och grund analys. Men framförallt för att låta kulturskaparens 
erfarenheter, upplevelser och villkor synliggöras och stå i fokus.  
 
De konstnärskap med tillhörande verksamhet som jag avser att studera mer ingående är 
konstnärsparet Karin och Marc Broos. Förutom att själva vara konstnärer så drev de under 
flera års tid tillsammans det numera nerlagda Alma Löv Museum. Den verksamheten och 
villkoren för dess existens kommer jag att titta närmare på i min undersökning, samt även 
deras nya kommande projekt ”Center for Interactual Art” (med förkortningen C.I.A).  
 
En mer ingående beskrivning av både innehållet i C.I.A samt den tidigare verksamheten 
Alma Löv följer i en senare del av arbetet. Paret Broos egna individuella konstnärskap 
kommer också att studeras dels för deras egen skull som utövande professionella 
konstnärer, men också för att de till stor del hänger ihop med och genomsyrar både den 
verksamhet som bedrivits och den som nu påbörjats.  
 
Det finns många intressanta aspekter att fördjupa sig i inom både projektet C.I.A, de båda 
konstnärskapen samt inte minst den tidigare verksamheten vid Alma Löv Museum. Det 
faktum att Alma Löv dessutom lockade besökare långt utanför Värmlands gränser gör 
också att det är av intresse att titta närmare på orsakerna, villkoren och arbetet bakom.  
 
Eftersom båda två är professionellt utövande konstnärer som tillsammans skapar kultur 
tillgänglig för en publik utanför de offentligt finansierade instutitionerna faller de in under 
begreppet fria kulturskapare enligt min mening och definition. Att deras konstnärliga 
verksamhet bedrivs på landsbygden gör att den placeras i en sorts periferi i förhållande till 
storstäder där möjligheterna inom konstlivet och den potentiella publiken är betydligt 
större. De erfarenheter om den situationen och den kunskap som de besitter kan tillföra 
mycket till syftet med mitt arbete.
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     Centrala begrepp och teoretiska perspektiv 
 
Ett centralt begrepp som jag kommer att använda mig av under arbetets gång är begreppet 
kulturskapare. Det är hämtat från Region Värmland Kulturplan. Min tanke är att använda 
detta begrepp för att beskriva utövande verksamma konstnärer och kulturarbetare, främst 
för att hitta ett sätt att vara konsekvent och inte blanda in alltför många olika begrepp och 
på så vis kunna skapa en tydlighet. Men även för att jag fann det svårt att hitta ett begrepp 
som var inkluderande och stämde med mitt arbete då jag ville signalera att det även rör sig 
om publik konstnärlig verksamhet i kombination med eget konstnärligt skapande. 
Begreppet konstnär förekommer också parallellt eftersom jag valt att fokusera på två 
verksamma konstnärer. Men sedan jag fann uttrycket kulturskapare beslöt jag mig för att 
använda det som det primära eller snarare centrala begreppet för arbetet, delvis för att det 
tycks vara ett relativt etablerat uttryck och dels för att jag upplever det som mer 
heltäckande. Själva begreppet indikerar att det handlar om kreativa människor som skapar 
kultur som så att säga utanför sig själva. 
 
Under arbetet använder jag mig av Pierre Bourdieus teorier om konst som ett autonomt 
fält, det vill säga att fältet i sig styrs av sin egen logik och är på det viset själv- 
bestämmande. I detta fält finns en dynamik som i sin tur styrs av en mängd regler. 
Bourdieu använder sig av olika begrepp för att tydliggöra vad som påverkar dessa regler. 
Det är bland annat dessa regler och begrepp som Bourdieu beskriver i boken Konstens 
regler, och som jag utgått ifrån.  
 
Bourdieu var i grunden sociolog och använde sig av en sociologisk blick, eller snarare en 
sociologisk analys av kultur. Det innebär att han inkluderar sociala levnadsvillkor i sitt 
analysbygge (Bourdieu 281). Vilka slags symboliska och strategiska investeringar som 
krävs av exempelvis en konstnär för att få tillträde till fältet och en position inom det. 
Beroende på position ges sedan de verk som produceras olika status, eller legitimitet. Det 
här finner jag intressant och till stor nytta för min analysprocess. Särskilt tankarna 
angående olika aktörers positionering inom fältet och på vilket sätt dessa positioneringar 
spelar in och har betydelse då det gäller förmågan att påverka vad som sker inom fältet.  
 
Teorierna om positionering är kopplade till Bourdieus definition av kapital som bärare av 
olika typer av innehåll och som kan stärka eller förändra en aktörs position inom fältet. 
Det kan handla om exempelvis ekonomiskt kapital, kulturellt kapital eller symboliskt 
kapital. Det kulturella kapitalet är av betydelse på grund av att det handlar om att man lärt 
sig koderna och sättet att röra sig inom fältet. Det är en kunskap som kan förvärvas, men 
som också hänger ihop med vilken uppväxt och vilka sammanhang man blivit inkluderad 
i. Det innebär att man lär sig kriterier för att uppskatta konst och att saker som smak och 
perception därmed till stor del handlar om inlärda mönster.  
 
Det symboliska kapitalet hänger ihop med kriterier för bedömning av konst, och är viktigt 
av den anledningen att det styr graden av erkännande som ett verk ges inom fältet. 
Eftersom det symboliska kapitalet ger status och legitimitet till olika verk är detta kapital 
oerhört betydelsefullt inom det autonoma konstfältet. En aktör inom fältet kan inneha ett 
högt symboliskt kapital, men samtidigt exempelvis ha ett lågt ekonomiskt kapital. 
Skiftningar och förändringar i kapitalens innehåll samt positioner inom fältet bidrar till 
den maktstruktur, eller dynamik, som ständigt pågår. 
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Bourdieu använde sig av ett empiriskt material, vilket jag också gör i min undersökning. 
Detta för att tydligare kunna urskönja i vilken utsträckning kulturskaparna själva är med 
och sätter upp villkoren för deras verksamhet och därmed konstnärliga existens eller om 
dessa villkor snarare är en konsekvens och ett uttryck för den rådande kulturpolitik som 
bedrivs i Värmland.  
 
Bourdieus tankar har haft stor påverkan på kulturanalyser och trots att Bourdieu själv 
fokuserade på litteratur så går hans teorier att tillämpa på andra konstformer. Även 
placeringen i form av den geografiska platsen ges betydelse inom Bourdieus tankegångar, 
och eftersom jag valt att fokusera på det perifera, det vill säga en placering på 
landsbygden bortom ett tydligt center, anser jag att Bourdieus teorier väl täcker in och ger 
utrymme åt alla de aspekter jag valt att inkludera i min undersökning. Både de sociala 
levnadsvillkoren, den geografiska platsen samt strukturer och komponenter inom fältet ger 
mig möjlighet att använda de verktyg Bourdieus teorier erbjuder i min analys. 
 
 
 
Metod 
 
Jag använder mig av metoden kvalitativ intervju där syftet är att föra ett ingående och 
konstruktivt samtal med respondenten utifrån på förhand utvalda frågor. Val av metod 
grundar sig på mina frågeställningar där syftet är att ta reda på fria kulturskapares 
situation i Värmland och hur de upplever den. Att enbart försöka nå förståelse genom att 
ta del av kulturpolitiska dokument eller politiska ambitioner inom Värmland är i detta fall 
därför inte fullt tillräckligt. Jag behöver lyssna till kulturskapares egna berättelser och 
erfarenheter för att så långt det är möjligt kunna dra legitima slutsatser och utföra den 
analys jag föresatt mig att göra.  
 
Kvalitativa intervjuer kan kort beskrivas på följande sätt (Trost 7): ”Kvalitativa intervjuer 
utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor får 
man komplexa svar, innehållsrika svar.”  

 
Syftet med att använda denna typ av arbetsmetod är därmed att samla in ett rikt material 
som kan användas som underlag till den fortsatta undersökningen. Och att genom detta 
material, bestående av svar från intervju med kulturskapare, sedan kunna vaska fram och 
finna intressanta och betydande mönster och åsikter. Detta bearbetade material kommer i 
sin tur utgöra fundamentet som min analys och mina resultat vilar på. 
 
Det kan ytterligare tilläggas angående mitt val av metod att vid kvalitativa intervjuer ges 
ett stort utrymme till den intervjuades, dvs. respondentens, egna funderingar och 
tankegångar. Andra saker som exempelvis respondentens egna ordval, definitioner och 
egna reflektioner har betydelse och ges plats. Eftersom det är just detta jag vill komma 
närmare, så passar den kvalitativa intervju metodiken väl för mitt arbetes huvudfokus. 
 
Mina frågeställningar har varit utgångspunkt för frågorna till den kvalitativa intervjun. En 
fullständig frågeguide finns att finna i den tillhörande bilagan. Den genomförda intervjun 
med respondenterna Karin och Marc Broos ägde rum på Alma Löv i Östra Ämtervik den 
12 maj 2014. 



5 
 

 
Den hermeneutiska metoden med sitt fokus på att tolka och förstå har jag också använt 
mig av för att kunna ta till mig och bearbeta materialet från intervjun på ett givande sätt. 
Genom att vara förberedd och på så sätt skaffat mig en förförståelse inför själva 
intervjutillfället har jag genom samtalet med hjälp av hermeneutikens redskap kunnat 
tolka och tillgodogöra mig det som diskuterats och sagts.  
 
Vidare så kommer min metod att innehålla en dokumentstudie av Region Värmlands 
framtagna dokument Värmlands kulturplan 2013-2015. Det innebär att jag närstuderar 
innehållet i Kulturplanen och lyfter fram de delar som är av särskild relevans för denna 
undersökning. Även de övergripande målen och ambitionerna för kultur i Värmland samt 
den roll som kulturen tilldelas, dess primära syfte, har jag valt att fokusera extra på. Även 
val av begrepp är av betydelse och jag har tittat närmare på vilka ord eller begrepp som 
återkommer i Kulturplanen. 

 
 
 

Disposition och litteraturgenomgång 
 
Det följande kapitlet inleds med en skissartad överblick över kulturlivet i Värmland. Både 
som det ser ut idag och hur det sett ut tidigare. Detta för att skapa ett sammanhang både 
till den fortsatta genomgången av kulturpolitiska dokument, samt för att skapa en slags 
bakgrundsfond mot vilken kulturskapare i Värmland och deras villkor speglas.  
 
Vidare så följer en presentation av Alma Löv och C.I.A, samt konstnärsparet Karin och 
Marc Broos. Det syftar till att skapa en ram till den fortsatta undersökningen där deras 
tankar, erfarenheter och konstnärliga verksamheter belyses.  
 
I nästa kapitel sker själva analys- och jämförelseprocessen med hjälp av de valda 
redskapen i form av teoretiska perspektiv och metod. Kapitlet tar sitt avstamp i material 
från den kvalitativt genomförda intervjun. Men även Kulturplanen och vilka 
kulturpolitiska villkor som styr kulturskapare och konstnärers situation. Detta vävs sedan 
samman i en jämförande analysdiskussion där kulturskapares egna upplevelser ställs i 
relation till Kulturplanen och de kulturpolitiska ambitionerna.  
 
I det sista kapitlet, den avslutande diskussionen, redogörs för en sammanfattning av 
undersökningen och en mer ingående genomgång av de resultat jag kommit fram till samt 
egna reflektioner och kritisk granskning.  
 
Den litteratur och de källor jag haft stor nytta av i mitt arbete är framförallt Kulturplanen 
framtagen av Region Värmland, men även de texter som behandlar teori och metod, då 
särskilt Pierre Bourdieus bok Konstens regler: Det litterära fältets uppkomst och struktur. 
Även boken Kvalitativa intervjuer av Jan Trost har gett mycket i form av förberedelser 
och bearbetning inför och efter den genomförda intervjun. Dessa källor har jag utgått 
mycket ifrån och på olika sätt tagit spjärn emot i min undersökning.  
 
Vidare så har jag även använt mig i stor utsträckning av Kulturen som drivkraft, av Ronny 
Svensson och Gerd Adolfsson. Den har fungerat både som en bakgrund att luta sig mot 
och en inblick i utvecklingen av olika kulturverksamheter runt om i Värmland. Men också 
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för att kunna jämföra vilka begreppsbruk som använts tidigare jämfört med idag och hur 
villkoren eventuellt har förändrats. 
 
Det har varit svårt att hitta tidigare forskning som direkt knyter an till ämnet kreativitet 
och villkor på landsbygden. Mycket av det jag hittat har haft andra ingångar som 
exempelvis att använda kreativitet i skolans värld, eller att utveckla andra branscher, 
såsom turismnäringen, kopplade till landsbygden med nya kreativa idéer. 
 
Dock har jag funnit några som tangerar mitt ämnesval, även om inte samtliga berör just 
Värmland, varav den ena är Att vara konstnär i glesbygden: Konstnärer i Lessebokommun 
1950-2007 (Marie Larsson 2008), och Berättelsens betydelse för en plats, symbolvärde 
och turism: Gustaf Fröding och Selma Lagerlöf som en del av Värmlands identitet, (Karin 
Wernersson 2008). 
 
Andra tar upp Karin Broos konstnärskap, såsom Naturens lockelse: en studie av 
dubbelheten i Karin Broos bildvärld, (Maria Falk 2011), och En studie av två 
fotorealistiska målningar – en semiotik reflektion (Michaela Långdahl 2013).   
 
Jag har också haft stor nytta av information och källor på internet. För att nämna några av 
de mest betydelsefulla så är det framförallt Region Värmlands hemsida där mycket 
material om hur organisationen är uppbyggd, dess syfte och även olika dokument finns att 
ta del av. Även andra publikationer och hemsidor på nätet rörande konst och kultur i 
Värmland har gett mycket information såsom Konstnärernas riksförbund samt Värmlands 
konstnärsförening. 
 
Sist men inte minst bör det dessutom framhållas att Alma Löv och C.I.A´s hemsidor har 
varit mycket intressanta för mig att ta del av. Både för information om verksamheterna 
samt om pågående och kommande projekt. Detta i kombination med den kvalitativt 
genomförda intervjun har gett en djupare insikt i förutsättningarna och villkoren kring 
verksamheterna och det har i sin tur varit oerhört värdefullt för mig i min fortsatta analys. 
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Kulturen i Värmland 
 
 
En blick över Värmlands kulturliv 
 
Värmland har ett rikt kulturliv och en stark berättartradition. Detta märks på olika sätt 
inom länet, men också inte minst genom hur Värmland betraktas utifrån.  
 
I Region Värmlands dokument Värmlands kulturplan 2013-2015, står det exempelvis 
såhär under avsnittet som behandlar kulturpolitik för framtiden (7):  
 
 Kulturen är viktig för Värmland. Vi har ett rikt kulturliv med både bredd  
 och spets, som bidrar till social gemenskap, rika upplevelser och hur Värmland  
 uppfattas utifrån. 
 
 
Det finns en lång och djup kulturell tradition i Värmland som så att säga satt Värmland på 
kartan. Flera betydande och folkkära författare och konstnärer, som gjort avtryck utanför 
Värmlands gränser, kommer härifrån. Som exempel på det kan namn som Selma 
Lagerlöf, Göran Tunström och Gustaf Fröding nämnas. De använder sig även av 
landskapet och Värmland i sina verk, vilket förmodligen stärkt bilden av Värmland som 
ett landskap präglat av kultur. Några mer samtida och idag verksamma kultur- 
personligheter med koppling till Värmland är t.ex. Lars Lerin, Lena Cronqvist och 
tidigare nämnda Karin Broos.  
 
Kulturlivet i Värmland kan alltså till viss del sägas vila på gamla traditioner, men består 
samtidigt av ett fritt konstliv med nya verksamheter och fria kulturskapare. Det finns en 
samexistens mellan offentligt finansierade och etablerade kulturverksamheter av olika 
slag, såsom t.ex. Värmlands museum, och av fria kulturskapare som själva driver sina 
egna verksamheter, då ofta med en lokal förankring. Något som återkommer i 
beskrivningen av kulturen i Värmland är just detta att kultur utövas på flera nivåer, det 
vill säga både av professionella och av andra. Olika aktörer eller kulturskapare samarbetar 
även för att exempelvis anordna större projekt. De flesta konstnärer och kulturskapare har 
lång erfarenhet och arbetar hårt för att kunna genomföra och driva olika projekt. 
 
Landstinget i Värmland har under ett antal år fokuserat på just kulturområdet som ett 
viktigt område, detta då främst i syfte att höja attraktionskraften för Värmland som 
landskap. I boken Kulturen som drivkraft (67), beskrivs det på följande vis:  
 
 Det är också ställt utom allt tvivel att de statliga länsorganen samt Landstinget  
 i Värmland i ökad grad ser kultursatsningar som viktiga inslag i länets regionala  
 utveckling och ibland som en förutsättning eller väsentlig kvalitet för att även  
 andra satsningar ska bli verkningsfulla. 
 
 
Karlstad innehar givetvis en tung position i det värmländska kulturlandskapet, både rent 
geografiskt och bildligt. Dels på grund av sin storlek men också på grund av tillgången till 
fler mötesplatser samt ett större flöde av människor jämfört med mindre orter och 
landsbygden. Många större konstutställningar eller arrangemang landar i Karlstad. 
Samtidigt finns det andra platser och kommuner inom länet som utmärker sig gällande 
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kultur, och då framförallt genom att det finns flera kulturskapare eller verksamheter som 
samlats inom ett relativt litet område snarare än att själva kommunen i sig gjort en aktiv 
satsning. Sunne kommun kan nämnas som en sådan plats eller kommun där flera 
kulturverksamheter återfinns, som exempelvis både Västanå teater och Mårbacka, samt 
detta arbetes huvudfokus Alma Löv. 
 
 
 
Värmlands kulturplan 2013-2015 
 
För att få en bättre förståelse för vilka ambitioner och mål som finns för att utveckla 
kulturen i Värmland har jag valt att främst fokusera på Värmlands kulturplan 2013-2015, 
som är framtagen av Region Värmland i samarbete med olika aktörer inom kulturområdet. 
Detta för att den anger tonen och målar upp de framtida planerna inom området kultur för 
hela regionen. Den kan på så vis sägas beskriva både synen på kultur och dess 
huvudsakliga syfte, ambitionsnivån inom kulturområdet i länet och återspeglar även den 
kulturpolitik som bedrivs på en nationell nivå.  
 
Intentionen med att studera Kulturplanen är att kunna ta spjärn mot den och dess innehåll 
i själva analysen av kulturskaparnas villkor och situation. Ett helhetsgrepp utifrån 
Kulturplanen inkluderar de genomgående dragen som tagits fram gemensamt inom länet 
och utgör därför min grund. Den är dessutom framtagen i samråd med andra aktörer från 
flera kommuner och olika delar av kulturområdet som under intensiva förarbeten arbetat 
fram förslag till Kulturplanens slutliga innehåll. Det gör att jag bedömer att dess innehåll 
gällande kultur är förankrat åtminstone politiskt inom regionen.  
 
För att mer ingående förklara och beskriva vad Kulturplanen innehåller så kan det först 
understrykas att dess uttalade syfte är att fördjupa dialogen om kulturen och dess roll i 
regionens utveckling samt stärka samverkan mellan olika aktörer. Den kan på så vis sägas 
vara uttryck för en ny modell inom svensk kulturpolitik där fördelningen mellan stat, 
region och kommun förändrats och förskjutits. Kulturplanen är ett politiskt dokument med 
avsikt att främja utvecklingen av kulturen inom regionen för att på så vis gagna även 
utvecklingen av Värmland i stort. I Kulturplanen lyfts det fram att kulturen inom 
Värmland bidrar till regionens attraktivitet. Framtida målsättningar är att utveckla det 
samt att hitta fler lösningar och modeller för att utöka samarbeten över gränser (både 
kommunala sådana och mellan olika verksamheter), och stärka kulturens roll ytterligare.  
 
Kulturplanen är uppdelad i olika kapitel där olika delar rörande kultur i Värmland tas upp. 
Exempelvis vilka perspektiv som är viktiga såsom barn och unga, jämställdhet samt 
mångfald (10-12). Det ges även en beskrivning av olika verksamhetsområden som film, 
dans, teater, biblioteksverksamhet, museiverksamhet och kulturarv (20-46). Den senare 
delen av Kulturplanen behandlar de Kulturella och kreativa näringarna (KKN) (57), samt 
hur Kulturplanens innehåll ska genomföras och Region Värmlands roll. Den innehåller 
även två faktabilagor; Kulturen i Värmland och Framtagande och förankring av 
Kulturplanen. 
 
Eftersom tillämpningen av innehållet i Kulturplanen är en pågående arbetsprocess som i 
dagsläget kommit halvvägs så är det för tidigt att analysera vilka eventuella konsekvenser 
som kommit ur den, men det är intressant att notera de mål och ambitioner som 
presenteras och vilken roll kulturen ges i Värmland.   
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Region Värmland  
 
Region Värmland är en viktig aktör i utvecklingen av det värmländska kulturlivet, samt 
av Värmland i övrigt, med möjlighet att utforma nya modeller och skapa förutsättningar. 
Region Värmland är en politiskt styrd organisation som bildades 2001 och som består av 
medlemmar vilka utgörs av de 16 kommunerna inom länet samt av landstinget. Det 
högsta beslutande organet för organisationen är kommunfullmäktige. Uppdraget att arbeta 
för Värmland kommer både från staten och från medlemmarna. Region Värmland kan 
sägas fungera som en länk mellan den nationella och kommunala kulturpolitiken (63), och 
har numer även som uppgift att fördela olika typer av bidrag i länet. De ekonomiska 
medlen kommer främst från medlemmarna, men också från staten och EU. 
 
Det är självfallet inte enbart kulturen som ingår i dess arbetsområden, utan i stort sett allt 
som rör Värmland och dess invånare. På Region Värmlands egen hemsida uttrycks 
ambitionen att arbeta för ett skönare liv i Värmland. Områden som ingår i detta arbete 
beskrivs såhär:  
 
  Vi jobbar med infrastruktur, folkbildning, näringsliv, kultur, och kollektivtrafik.  
  Vi arbetar också med utveckling av vård och omsorg samt för en god tillgång  
  på arbetskraft. Målet är tillväxt och hållbar utveckling. 
 
 
Sedan 2007 är Region Värmland ett samverkansorgan, vilket betyder att de övertagit 
ansvaret från Länsstyrelserna för en del statliga uppgifter. Det regionala utvecklings- 
uppdraget som tidigare staten ansvarade för har numera tagits över av samverkansorganen 
runt om i landet. Det här har att göra med den förskjutning av makt och uppdrag som skett 
från stat till region och kommun på en rad olika områden, inte minst inom kulturområdet. 
Vad gäller kulturen i Värmland så har Region Värmland bland annat ansvar för fem 
folkhögskolor, Värmlandsarkiv, Mediecenter och Kulturcentrum.  
 
Kultur är därmed ett viktigt område som organisationen arbetar med i samverkan med 
andra aktörer. Och Kulturplanen är ett viktigt styrdokument och redskap i detta 
fortlöpande arbete. Region Värmlands egna formuleringar kring området kultur lyder på 
följande vis: 
 
 Region Värmland har ett strategiskt ansvar för att initiera, samordna 
 och stödja utvecklingsprocesser inom kultur, fritid/idrott och de 
 kreativa näringarna. Det gör vi bland annat genom att bevilja bidrag 
 till projekt och evenemang. 
 
 
Region Värmland arbetar kontinuerligt med att utveckla Värmland som region och öka 
dess attraktionskraft. Inom ramen för det arbetet är kulturen en betydelsefull del genom 
att vara med och skapa regionalt mervärde och bidra till utvecklingen av regionen i stort. 
Den kulturpolitiska agendan styr dock till viss del hur detta arbete utformas och ser ut. 
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Från Alma Löv till C.I.A - Center for Interactual Art 
 
I Smedsbyn strax utanför Östra Ämtervik i Sunne kommun ligger en gammal 
skolbyggnad. Efter många års arbete har byggnaden bytt skepnad till att bli en levande 
kulturverksamhet med 16 tillhörande paviljonger. Konstnärsparet Karin och Marc Broos 
både bor och verkar i huset, och det var alltså här som ”the Alma Löv Museum of 
experimental and unexp. Art” startades (i den fortsatta texten skriver jag enbart Alma 
Löv). Uppkomsten till museet var en ren slump. När paret Broos besökte en 
konstutställning vid Ålands museum (1997) berättade dåvarande museichefen Kjell 
Ekstrand för Marc Broos om sin plan att uppkalla en gata på Åland efter en torparkvinna 
vid namn Alma Löv. Gatunamnsförslaget gick dock inte igenom eftersom Alma Löv inte 
var född på Åland utan i Finland. I sympati för museichefen uttryckte då Marc Broos att 
han skulle starta ett museum i Värmland istället med namnet Alma Löv.  
 
Några veckor senare fanns nyheten om att Alma Löv skulle få ett eget museum i Selma 
Lagerlöfs Värmland publicerad i Ålands tidning, och i och med det påbörjades arbetet 
med museet. Från början var tanken att endast driva det i ett år, men året därpå (1998) var 
Stockholm Europas Kulturhuvudstad med profilen att hela landet skulle delta. Och efter 
att ha sökt och fått beviljat bidrag från en rad olika bidragsgivare fortsatte så arbetet med 
museet genom att bygga de 16 paviljongerna. Under tretton års tid drev och byggde de 
upp verksamheten som med tiden kom att bli en välbesökt plats och välkänd både på en 
regional, nationell och även internationell nivå.  
 
Konstnärer från både Värmland och övriga delar av världen bjöds in och ställde ut sina 
verk på Alma Löv. Förutom museets gradvisa fysiska expansion i form av de 16 
fristående paviljongerna, så fungerar även en ombyggd ladugård med namnet Paleis 
Oranjestraat som en del av museet. I museets huvudbyggnad, det gamla skolhuset, fanns 
ett litet café samt Karin Broos egna ateljé där besökare kunde vistas och gavs på så vis 
förmånen att på nära håll kunna betrakta hennes konst och kanske även få en liten inblick 
i den konstnärliga arbetsprocessen. Under vissa perioder på året, särskilt under våren, då 
vädret förvandlat marken till en lera lånades gummistövlar i diverse storlekar ut till 
besökare för att fritt kunna ströva omkring ute bland paviljongerna ifall de egna skorna 
inte riktigt lämpade sig för en sådan tur. I augusti 2010 stängdes museet, och under 
sommaren som följde året därpå (2011) hölls en begravning av Alma Löv där besökare 
kunde få delta och ta avsked.  
 
Både Marc och Karin Broos har hela tiden kontinuerligt arbetat med sina respektive 
konstnärskap. Där Karin främst använder sig av måleri med fotorealistiska men drömska 
motiv ofta hämtade från hennes egen närhet, så arbetar Marc i olika material och 
uttrycksformer, såsom exempelvis skulptur, teckning och måleri. Deras egen konst har 
funnits att ta del av och betrakta på Alma Löv genom året tillsammans med tillfälliga 
utställningar av gästande konstnärer. Deras konstnärskap har därmed präglat och färgat 
aktiviteterna kopplade till Alma Löv. Långt innan Karin Broos fick sitt genombrott som 
konstnär så var det många som besökt Alma Löv som kände till hennes måleri och tagit 
del av hennes säregna bildvärld. Känslan av att allt hänger ihop, de båda konstnärskapen 
och Alma Lövs personliga tilltal och uttryck, gör sig därmed gällande. 
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C.I.A - Center for Interactual Art 
 
Efter fyra år i dvala så tog en ny verksamhet form, sprungen ur Marc Broos konstnärskap 
och egna initiativ. Den nya verksamheten har namnet ”Center for Interactual Art” 
(förkortat C.I.A). Idén till det nya projektet uppstod också under en resa, den här gången 
till Berlin. Marc Broos besökte ett museum där man som besökare var tvungen att boka in 
sig på visningar på förhand. Tanken att kunna driva ett nytt konstprojekt på ett liknande 
vis med helt andra villkor än det tidigare inspirerade. Förutsättningar kunde då skapas för 
att hålla publikantalet på en hanterlig nivå genom bokningssystemet samt frihet att kunna 
planera och genomföra olika typer av aktiviteter vid vissa specifika tillfällen. Projektet tog 
form och den ombyggda ladan kom att bli C.I.A´s högkvarter. I kontrast till den tidigare 
verksamheten så innehåller C.I.A istället fasta konstinstallationer och utställningar i 
paviljongerna och tanken är att verksamheten ska fungera som en konstens underrättelse- 
tjänst med ett pågående och kontinuerligt värvningsarbete av hemliga agenter på konstens 
sida. Agenternas uppgift är bland annat att söka efter konstverk som ska installeras hos 
C.I.A.  
 
Det begravda Alma Löv verkar som en slags chef eller generaldirektör över hela den nya 
verksamheten och har därmed ett finger med i spelet även nu, om än från underjorden.  
Tanken är även att just begravningar ska hållas inom projektet C.I.A för konstverk som 
gjort sitt. All konst har inte evigt liv och förtjänar en värdig död, som Marc Broos 
uttrycker det. 
 
Själva organisationen kring projektet C.I.A är indelat i olika avdelningar vilka alla har 
olika uppdrag. Det finns fyra tydligt uppdelade avdelningar, vilka består av avdelningen 
för underrättelsetjänst med hemliga operationer som har sikte på att bekämpa (så som det 
formuleras på hemsidan): ”... det ofarliga som är det största hotet”. 
 
Vidare finns avdelningen för vetenskap och teknik, avdelningen för administration och 
slutligen avdelningen som kallas ”Public and Education”. Den sistnämnda delen har som 
syfte att anordna workshops, seminarier, performance, teater och andra typer av publika 
aktiviteter. Den officiella invigningen sker den 29 juni 2014 på Alma löv.  
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Diskussion och Resultat 
 
 
Analys- och jämförelseprocess utifrån kvalitativ intervju 
 
Under intervjun med Karin och Marc Broos kom många intressanta aspekter på konstens 
roll och betydelse fram och ett samtal om det kulturpolitiska läget både i Värmland och 
nationellt tog form. Den analys och diskussion jag ämnar föra rör sig kring det material 
som uppkommit i samband med bearbetningen av den genomförda intervjun. Analysen 
och diskussionen kommer även att väva in och ta avstamp i det politiska innehållet som 
presenteras i Kulturplanen. Min undersökning är därmed inte strikt uppdelad utan det är 
snarare en helhet jag vill åt, att sätta upplevelserna och erfarenheterna hos de utövande 
konstnärerna i relation till det uttalade politiska målen och ambitionerna. 
 
 
 
Analysdiskussion 
 
Det regnar utanför Alma Löv, himlen är silvergrå och tung. Jag möter Karin och Marc 
Broos för en intervju och vi slår oss ner i en stor soffa i det som tidigare var en del av 
museet Alma Löv, men som nu istället förvandlats till ett privat vardagsrum. Karin Broos 
ateljé skymtar genom en halvöppen dörr och kaffemaskinen i rummet intill bubblar och 
fräser. Det är en hektisk period för konstnärerna Broos. Dels väntar en ny stor utställning 
för Karin Broos, och dels rycker den planerade invigningen av det nya projektet C.I.A  
allt närmare. 
 
Telefonen ringer vid ett par tillfällen. Det är ena dottern som påminner om saker som 
behöver göras. Hon sköter en del av arbetet omkring och inför en utställning eller 
invigning och håller reda på saker som behöver hållas reda på. Konstnärerna Broos är 
numera etablerade och Karins drömska måleri mycket uppskattat. Att telefonen ringer 
oftare än förr är därmed inget konstigt, utan snarare ett tecken på och en konsekvens av 
den framgången.  
 
Jag inleder intervjun med att fråga om tankar kring deras egna konstnärskap, drivkraften 
och lusten bakom. Nästan unisont svarar de att det alltid handlat om att skapa 
förutsättningar för att kunna leva det liv de vill. Det livet innefattar möjligheten och tiden 
till konstnärligt skapande. Karin berättar om vikten av rutiner för sin konstnärliga process 
och för att få saker och ting att fungera. Hur de vardagliga rutinerna stöttar och till viss 
del bär upp hennes kreativitet. Det handlar om morgonpromenaderna, om närheten till 
naturen, till vattnet, till hästarna. Förmiddagskaffet som erbjuder en stunds vila och 
inbjuder till intressanta samtal. Men framförallt kanske det trots allt handlar om 
avskalning, om att skapa en avsaknad av intryck och att därigenom sänka hastigheten. Att 
skapa tomrum för att sedan kunna fylla dem med innehåll, med något som kommer från 
ens eget inre, sin egen kreativitet. Jag förstår att tillgången till det egna rummet, 
möjligheten att låta tankar ta form och veckla ut sig i sin egen takt, den kreativt främjande 
miljön, är precis en sådan förutsättning. Utan den inga egna avtryck, bara mängder av 
intryck. Att söka efter tomheten och tillåta sig att skala av. För Karin Broos är det 
väsentligt och nödvändigt. 
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Ordet entreprenör är vanligt förekommande i vår samtid, det förekommer exempelvis i 
Kulturplanen och appliceras i diverse sammanhang alltmer på företeelser som tidigare låg 
bortom det ekonomiska fältets sfär. Konstnärer och kulturskapare uppmanas att vara 
entreprenörer och att lära sig att generera maximal ekonomisk vinning ur sin verksamhet 
eller sitt konstnärskap. Det förhållningssättet kan tyckas ligga långt ifrån det avskalade 
och inkännande. För att få en bättre inblick i de processer och förutsättningar som haft 
betydelse för skapandet av Alma Löv, dess bärkraft samt drivkraften bakom det 
konstnärliga skapandet, förefaller det mig intressant att reflektera en stund över de orsaker 
som beskrivits i paret Broos berättelse.  
 
Marc Broos formulerar tankegångar som berör entreprenörskap på följande vis: 
 
 Hade jag varit entreprenör då hade jag aldrig uppfört Alma Löv  
 Museum. Långt bort från konstmetropolen, svårt att nå och fel 
 sida Fryken, fel konst, svår, omöjlig, ingen budget, ingen publik etc. 

 
I en utveckling av begreppet entreprenör understryker han vidare den avgörande 
skillnaden mellan att drivas av ett entreprenörsperspektiv eller ett kreativt inriktat 
perspektiv. Det senare handlar snarare om att ta tillvara lusten att skapa, att uppleva och 
att överraska. Kreativa processer styr inte mot färdigt uppställda mål utan söker sig fram 
utan att veta i förväg vart det slutar. Det är inte främst det slutgiltiga resultatet som är 
målet, utan snarare resan fram. Det andra perspektivet är, utifrån Marc Broos tankar, mer 
inriktat på ett färdigt mål och därmed själva motsatsen till ett kreativt sökande. Men för 
att kunna utveckla sin kreativitet och sina idéer behövs ett kreativt sammanhang, en 
inspirerande miljö som kan fungera som en grogrund för det kreativa skapandet. Detta är 
något som det inte alltid tas hänsyn till, enligt Marc Broos erfarenheter. Dessutom kan 
inte alla följa samma mall i utvecklandet av sin kreativitet. Alla har inte samma 
möjligheter, men det går att ta tillvara allas möjligheter, menar Marc Broos.  
 
Han vidareutvecklar sitt resonemang genom att förtydliga att valet att bo på landet, på 
landsbygden i Värmland, handlade om ett livsval. Att skapa förutsättningar för att kunna 
leva det liv som de båda tillsammans eftersträvade. Valet hade ingenting med möjliga 
karriärvägar eller liknande att göra. Först bosatte de sig i norra Värmland, i Hagfors, där 
de levde under tretton år och arbetade kontinuerligt med sina respektive konstnärskap. De 
skapade och hittade samtidigt nya vägar. Sedan flyttade de till Smedsbyn i Östra 
Ämtervik, och det var där som projektet Alma Löv senare tog form. Utifrån ett 
entreprenörstänk är placeringen förödande, långt bortom och utanför ett centrum med fler 
möjligheter att visa upp sig och därmed växa sig större. Men detta var aldrig den 
ursprungliga tanken. Det var andra värderingar som låg bakom de beslut som fattades och 
även om paret Broos gläds åt framgångarna som Alma Löv skördade så kan de snarare 
betraktas som en trevlig bieffekt än själva syftet i sig. Marc Broos formulerar sina tankar 
kring de framgångar som uppnåddes såhär: 
 
 När Dennis Dahlqvist kritiker på SVT Kulturnyheterna 2010  
 utnämnde Alma Löv som ett av Sveriges mest inspirerande museer. 
 När SvD nämnde Alma Löv i samma mening som Moderna Museet  
 och DN hade en helsida på kulturen och en enorm recension. När  
 besökare strömmade till. När bussar körde i diket och parkeringsplatser  
 var proppade. När framtiden såg ljus ut. Allt detta varje museums dröm. 
 Då la vi efter dessa tretton år bara ner Alma Löv. En entreprenör skulle 
 ha gnuggat händerna och fötterna men som en kreativatör kan man se 
 allt med andra ögon. Det finns andra mål.  
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Att kulturen och konsten behöver ges en plats, och en betydelse, utifrån sin egen skull 
knyter an till Bourdieus tankar om konsten som ett autonomt fält. Inom fältet behöver de 
som har kunskapen, professionalismen och kreativiteten får styra och skapa 
förutsättningar för utvecklingen av de olika konstformerna. Konst för konstens egen skull 
härstammar tillbaka till modernismens början där förändringar i samhället förändrade 
sättet att se på konst och omvandlade dess roll. Framväxten av borgerskapet gav konsten 
en ny roll, en statusroll och frikopplade den därmed från tidigare roller och syften som 
mer handlat om religiösa eller avbildande motiv.  
 
I dagens kulturpolitik tycks synen på kultur och konst luta alltmer åt att genom 
kultursatsningar förmå uppnå något annat, syftet kan därmed sägas ligga bortom enbart 
kulturområdet. Det är ringar på vattnet effekten som är eftersträvansvärd. Att lyckas 
generera fler besökare till en plats, eller att stärka attraktiviteten för en region exempelvis. 
Risken är, enligt Marc Broos, att vissa värden då tappas bort och att de förutbestämda 
målen blir alltför styrande. De positiva effekter som en kultursatsning eventuellt ger får 
inte helt och hållet överskugga värdet av den kreativa processen och utvecklingen i sig. 
 
I Kulturplanen formuleras målsättningen att skapa just dessa positiva bieffekter av 
kultursatsningar. Betydelsen av samverkan (8-9), lyfts fram och att hitta nya sätt att 
samarbeta mellan konstnärer, kulturskapare och t.ex. näringslivet. 
 
Broos berättar att i skapandet och uppkomsten av Alma Löv har det ständigt funnits en 
vilja att samarbeta med andra, då främst andra konstnärer och kulturskapare. Utställningar 
har genomförts och även besök från olika Konsthögskolor utanför Sveriges gränser med 
workshops har skett under årens lopp. För att kunna genomföra dessa typer av samarbeten 
har bidrag och stöd sökts och i vissa fall blivit beviljade. Marc Broos själv nämner 
Framtidens Kultur som en betydande bidragsgivare under Alma Löv tiden. Det 
ekonomiska stödet betyder mycket. Utan det är det svårt rent praktiskt att genomföra och 
få ihop projekt, eller att ens få tid över för sitt eget skapande. Det handlar om att utan stöd 
till kulturella projekt försvinner tiden och med den ofta tankekraften till andra saker 
istället. Som att klara av sin försörjning, eller planera inför framtiden eller helt enkelt bara 
kunna gå upprätt och gå vidare. Som oetablerad är det kämpigt om ingen tror på det man 
gör. Att få ekonomiskt stöd kan då rent krasst vara ett sätt att lyfta projektet eller utveckla 
den konstnärliga processen ett steg till. I fallet Alma Löv var det stöd som kommit in till 
stor hjälp för just detta, att bygga vidare på och utveckla de idéer som redan fanns. 
Utnyttja och använda den kreativitet som redan flödade. Marc Broos medger att stödet på 
så vis varit betydelsefullt. Att Alma Löv förmodligen inte hade antagit den form och 
utvecklats åt det håll som skedde utan stöd i olika former utifrån. 
 
Däremot är det sällan som kommunen eller regionala aktörer gått in med ekonomiskt stöd 
eller liknande. En tänkbar orsak och förklaring till detta är naturligtvis kommuners 
ansträngda budget där mycket litet utrymme ges till att engagera sig i konst eller 
kulturprojekt. Detta finner jag dock intressant då en verksamhet som till stor del bygger 
på eget initiativ och stort engagemang, och som dessutom genererar de sekundära effekter 
som lyfts fram som önskvärda, inte finner stöd i den lokala sfären.  
  
Återigen tycks det vara på det sättet att de verksamheter och de utövande konstnärer som 
befinner sig i periferin aktivt arbetar med nätverk och stöd utanför och bortom regionen 
snarare än inifrån den.  
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Under intervjun framkommer just detta, att det ibland upplevts som att den närmaste 
aktören, kommunen, i vissa fall haft svårt att ta till vara på de kreativa krafter som funnits. 
Det förefaller svårt att se möjligheterna och att det därför inte alltid vågas satsas på kultur 
på landsbygden.   
 
Paret Broos delar med sig av erfarenheter kopplade till diverse seminarier och 
inbjudningar som de fått. Många av dem har handlat om att skapa positiva effekter av den 
kultur och konst som skapas, samt nya sätt att samarbeta och profilera sig. Förvisso goda 
avsikter och intentioner, men de värden som inte hänger samman med just detta, det som 
handlar om konstens egen betydelse, som ett eget fält, är inte alltid lika omdebatterat på 
dessa seminarier. Marc Broos upplever en tydlig skillnad jämfört med tidigare då det gavs 
gehör för nya tankar och infallsvinklar på ett annat sätt, samt att det fanns ett tydligare 
allvar i de diskussioner som fördes kring konstens roll och betydelse i ett samhälle.  
 
Konstnärerna Broos beskriver att det var mer solidariskt på 70-talet jämfört med idag. I 
dagens entreprenörsperspektiv så handlar det alltmer om att göra karriär, även som 
konstnär och kulturskapare. Konkurrensen i samhället har hårdnat, och det har sipprat in 
även inom konstklimatet, menar Marc Broos. Det förutsätts att det ska finnas en uttänkt 
strategisk plan för att uppnå vissa förutbestämda mål. Det kan låta förnuftigt, och klingar 
väl med entreprenörsperspektivet och dess innersta kärna. Men risken är att den kreativa 
processen inte ges det utrymme den behöver, och förtjänar. Numera mäts även 
konstnärlighet i prestation och denna prestation mäts sedan i den ekonomiska 
avkastningen den genererar. Det entreprenörsdrivna tankesättet genomsyrar i stort sett 
hela samhället, och även om konsten som ett eget autonomt fält drivs av andra krafter så 
ser Broos en förskjutning även här mot det mer mätbart inriktade. En utveckling som de 
menar är på många sätt skrämmande. 
 
Det ekonomiska kapitalet, hämtat från Bourdieus teoribygge, blir i det fallet överordnat 
det kulturella kapitalet. Vad gäller Alma Löv försökte Broos ständigt låta det kulturella 
och konsten i sig vara det rådande, och låta konsten få fritt spelrum. Marc Broos lägger 
till en viktig komponent som han ser det, nämligen det mänskliga kapitalet i form av 
eldsjälar, människor som vågar prova nya saker och som tar konstens betydelse på allvar. 
Det handlar också om mänskliga kontakter och om att skapa en kreativt främjande miljö. 
 
Broos menar att organisationer idag har vuxit sig allt större vilket gör det svårare att 
etablera och knyta värdefulla kontakter. Och som tidigare påpekats förutsätts att en väl 
genomtänkt plan redan är utarbetad i ett tidigt skede av den kreativa processen. Broos är 
aningen kritiskt till detta förhållningssätt och menar att styra in mot ekonomiska mål 
redan från början är en underlig väg att gå. Det utelämnar värden och möjligheter som kan 
tillföra mycket på ett konstnärligt plan. De mål som faller utanför ramen och som inte är 
tydligt framstakade på förhand upptäcks således aldrig, de förpassas till blinda fläckar på 
den redan färdigritade kartan. 
 
En aspekt av detta som jag skulle vilja uppehålla mig vid en kort stund är att konsten 
många gånger behandlar ämnen som hänger ihop med vad det är att vara människa, 
existentiella frågeställningar som de allra flesta av oss, för att inte säga alla, har ett behov 
av att reflektera kring och utforska vid tillfällen i livet. Tillvaron skulle te sig mycket 
fattig på innehåll och bortom det allmänmänskliga utan denna syresättande reflektion.   
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En tanke som formuleras under intervjun är att det även måste få finnas möjlighet att 
misslyckas. Av tio projekt kanske ett blir lyckat, men so what, menar Marc Broos, det kan 
liknas vid forskning som istället ger förmågan att ta med sig nya kunskaper och 
erfarenheter in i kommande projekt. Det går inte att på förhand förutspå en succé eller 
framgång, vilket Alma löv kan illustrera. Det började som ett projekt i mindre skala utan 
tanke på succé, men växte sig sedan allt större och starkare. Ett misslyckande är därmed 
inte att betrakta som ett rent misslyckande, utan som något som skapar förståelse och 
idéer att arbeta vidare med i nya konstnärliga projekt och i den konstnärliga utvecklingen. 
En slags investering för framtiden.  
 
Marc Broos vidareutvecklar det resonemanget genom att berätta om risken, eller fara i att 
försöka anpassa sig efter vad man tror att publiken vill ha. Det är en farlig väg att gå, 
menar han, att vilja och försöka leva upp till andras förväntningar. Att i allt högre 
utsträckning sluta att lyssna till sina egna idéer och konstnärliga ambitioner och istället 
lägga örat till ljudet av vad som eventuellt skulle kunna locka större publiktillströmning 
och större uppskattning. Att bli till ett offer för andra begär och att börja se sig själv 
utifrån andras blickar. Bra recensioner och upplyftande kritik är givetvis välkommet och 
tillfredställande, men att aktivt söka sig till den typen av bekräftelse gör att man kan 
fastna i en ständig anpassning efter mer beröm.  
 
Under projektet Alma Lövs gång försökte Broos alltid följa den egna konstnärliga 
kompassen och ge utrymme till den smalare konsten. Mötet med det avvikande och udda 
behövs kanske särskilt väl just på landsbygden, menar Marc Broos, där möjligheterna att 
uppleva sådant som är annorlunda och utanför ens egna välbekanta sfär är betydligt 
mindre än vad det jämförelsevis är i en storstad. Samtidigt så ska inte behovet hos 
publiken av att få se och uppleva något annat underskattas. Marc Broos menar att detta 
behov till något annat finns där och att så många människor från olika delar av landet 
besökte Alma Löv är ett slags bevis på det. Skildringen av landsbygden kan i vissa fall bli 
ensidig, men uttryck av skilda slag behövs även där. Ibland söker vi människor upp det vi 
redan känner till, speglar oss i det vi redan visste. Men stunderna och ögonblicken när det 
luckras upp och nya upplevelser tar plats kan ligga som en underliggande längtan. Och 
där tog Alma Löv vid, och skapade en plats för det oväntade. Det oväntade i form av 
konst som ger möjlighet att möta sig själv på nya sätt, med en annan blick bortom egna 
föreställningar.  
 
 
 
Resultat diskussion 
 
Värmland består till stor del av landsbygd, eller glesbygd, och har genomgått en 
omställning från bruksamhällen till dagens mer moderna samhällsstruktur med fokus på 
tjänster och service. Kulturen har dock länge varit en del av landskapets identitet, och är 
så fortfarande även om denna identitet till viss grad liknar något av en myt. Kulturen 
anses viktig men inga större satsningar görs på den samtida konsten och kulturen inom 
regionen. Skillnaden tycks vara att tidsandan, eller de rådande politiska idealen, i många 
fall handlar om att genererar effekter och mätbara resultat utifrån det som produceras 
oavsett vilken karaktär det innefattar. Problematiken som kan uppstå kring detta 
återspeglas väl i samtalet och intervjun med konstnärerna Broos. Konsten som ett 
autonomt fält där aktörer inom fältet ingår i en ständig process påverkas alltmer av de 
ekonomiskt starka kapitalen som väver in andra betydelser än de konstnärliga. 
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I boken Kulturen som drivkraft analyseras de effekter som kultursatsningar haft på olika 
mindre orter i Värmland. Resultatet som presenteras visar att det ofta fallit väl ut och att 
en utveckling av en ort tagit fart i och med det kulturella initiativet, exempel på gällande 
orter där det skett är t.ex. Långban, Torsby, Arvika och Filipstad (15, 22, 50). Dock 
redovisas också svårigheterna med att hitta en balans mellan de så kallade tvingande 
verksamheterna och de icke-obligatoriska verksamheterna inom en kommun. Det kan 
tyckas som en underlig kontrast, att ställa detta mot varandra, och de byråkratiska 
uttrycken som indikerar vad som uppfattas som viktigt och således även mindre viktigt, 
klingar något märkligt. Ur ett samhällsperspektiv beskrivs det på följande vis (14):  
 
 Vi skall inte här polemisera mot denna praxis eller mot vad som anses 
 som ”tvingande” eller inte men nog är det märkligt att det som kan hålla  
 människan vid liv, stimulera till positivare framtidsbilder och göra människan 
 stark att möta alla strukturförändringar och risk för arbetslöshet – en aktiv kultur 
 och mobiliserande kulturprocess- anses som ”icke-obligatoriska verksamheter” 
 när de som bäst behövs. 
  
  
Ett ord eller begrepp som dyker upp i nämnda undersökning är lönsamhet (32). Precis 
som Marc Broos beskrev så är det inte alltid själva utgångsidén eller ens syftet med att 
starta ett konstnärigt projekt, utan snarare att betrakta som en välkommen och positiv 
bieffekt. Begreppet lönsamhet vilar inuti det vidare begreppet entreprenör som idag 
genomsyrar den politiska debatten på många sätt. Marc Broos menar att det är nästintill 
omöjligt att starta i de tankebanorna kring vad som ger mest lönsamhet eller störst 
ekonomisk vinst när det gäller ett konstnärligt projekt. Det är tankar som eventuellt kan 
komma in i ett senare skede men som främsta utgångspunkt i ett konstnärligt 
sammanhang är det svårt att komma vidare. Konsten behöver stå i första rummet, menar 
Broos. 
 
I faktabilagan Kulturen i Värmland beskrivs hur kulturområdet inom länet ser ut och hur 
kommuner hanterar det politiska ansvaret för kultur. En genomgång visar att 
kulturområdet i vissa fall placeras in under andra områden inom den kommunala 
verksamheten (5). Som exempel kan nämnas att kulturen återfinns bland annat inom 
kultur- och fritidsnämnden i en del kommuner, medan det politiska ansvaret för kultur i 
andra kommuner återfinns inom bildningsnämnden eller kommunstyrelsen. De stora 
kultursatsningar som görs inom kommunerna görs normalt på bibliotek, musikskola och 
kulturarv eller kultur i skolan.  
 
Det framgår också att en majoritet av medborgarna i Värmland tycker att kultur i olika 
former ska stödjas och att det är ett viktigt område (6). Men kulturen prioriteras ofta lågt 
jämfört med andra politikområden.  
 
De professionella kulturskaparnas situation i Värmland presenteras också. Det finns ca 
30 000-55 000 konstnärer och kulturskapare i hela landet (år 2010) (16). Hur många som 
är verksamma i Värmland är något svårdefinierat, men Värmlands konstnärsförbund har 
cirka 200 medlemmar. Sedan finns det givetvis andra, fria kulturskapare, som verkar 
utanför organisationer och som möjligen befinner sig på gränsen till vad som brukar 
kallas för professionell.  
 
Kulturskaparna och konstnärerna arbetar ofta fler timmar än den genomsnittliga 
befolkningen i övrigt, men medianinkomsten är trots det 15 % lägre än befolkningen som 
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helhet (16). Det visar sig även att mer än 40 % av konstnärerna bedriver egen 
näringsverksamhet. Dessutom har flertalet konstnärer och kulturskapare andra jobb och 
projektanställningar vid sidan av sin egen verksamhet. Marc Broos kallar detta fenomen, 
eller de konstnärer som både arbetar med sitt eget och med annat, för kombinatörer. I en 
undersökning från 2008 som redovisas i Kulturen i Värmland, så uppgav en tredjedel av 
konstnärerna att de haft minst sex arbets- eller uppdragsgivare enbart under det nämnda 
året. 
 
Detta scenario stämmer väl in på vad som framkommit under intervjun, då paret Broos 
uppskattade att de kände till endast ett par stycken konstnärer i Värmland som i princip 
kunde leva på sin konst och sin verksamhet i dagsläget. Dock med knappa marginaler. 
 
Det verkar som den ekonomiska osäkerheten inom kulturområdet helt enkelt är något som 
många konstnärer och kulturskapare tvingats lära sig leva med. Något som gäller 
kulturskapare i Värmland samt övriga delar av landet. Att växla mellan att i perioder ha 
en större ekonomisk trygghet, för att sedan under andra perioder leva på marginalen och i 
ovisshet inför framtiden. Denna osäkerhet påverkar alla delar av livet, och givetvis även 
den konstnärliga delen.  
 
På Konstnärernas riksförbund hemsida bekräftas den bild som presenteras i Kulturen i 
Värmland, men då på en nationell nivå istället. Det konstateras att konstnärer och 
kulturskapare sällan får full ersättning för sitt utförda arbete, och det uppges att så många 
som 70 % av konstnärerna i hela landet är egna företagare. Ett önskemål om att den 
kulturpolitik som bedrivs ska ta hänsyn till de utövande konstnärernas villkor, och att 
staten, regionerna och landstingen bör utforma en politik och ett stöd som är anpassat 
efter just dessa villkor. Den vägledande ambition som uttalas är följande: 
 
 Ett rikt och mångfacetterat konstliv förutsätter att bild- och formkonstnärerna, 
 som producerar konsten, har ekonomiska förutsättningar för att arbeta 
 professionellt. 
   
 
Flera kommuner i Värmland samt landsting och regionförbund försöker på olika sätt 
direkt eller indirekt stödja kulturskaparnas möjligheter att verka i sitt yrke (17). Exempel 
på det som ges är bland annat stöd till marknadsföring, kommuner och landstings 
konstinköp, bidrag till studieförbund och arrangörer samt stöd till kompetensutveckling 
för kulturskapare som vill kunna arbeta inom skolans värld.  
 
Det stöd som projektet Alma Löv mottagit genom åren, och då menar jag inte enbart i 
formen av ekonomiskt stöd utan även stöd i form av uppbackning och uppskattning, har 
varit grundläggande för möjligheterna att utveckla projektet och driva det. Marc Broos 
påpekar att det ibland varit med en positivt färgad förvåning som ett bidrag för en 
byggnation eller konstnärers uppehälle blivit beviljat. Det visar att det faktiskt finns en 
vilja att låta konstnärliga tankar och projekt realiseras, om än i liten skala. Det har dock 
alltid handlat om att det varit bra och intressanta idéer som fått stöd. Det är själva grunden 
och hjärtat i verksamhetens livskraftighet. Att söka bidrag eller ekonomiskt stöd till ett 
projekt utan innehåll, eller utan att vara byggt på en idé som man själv verkligen tror på, 
ger sällan något, enligt Broos. Det handlar alltid främst om bra konstnärliga projekt.  
 
Samtidigt som kreativitet och det kreativa skapandet alltmer efterfrågas och behövs i 
dagens samhälle så befinner sig kulturen i en många gånger pressad situation. Precis som 



 

19 
 

konstnärerna Broos lyfte fram under intervjun så behövs en uppmuntrande och kreativt 
stimulerande miljö för att kunna utveckla sin egen kreativa förmåga. Konsten kan också 
fungera som en slags tankeöppnare och i en del fall vidga perspektiven. 
 
Ett förslag eller en tanke som uppkom under intervjun var att introducera konst och kultur 
tidigt. Konstnärerna Broos menar att det inte är självklart att alla får med sig redskap eller 
kulturella upplevelser hemifrån, och att det därför är viktigt att låta kulturen få en 
framträdande plats inom exempelvis skolan. Att föra samtal kring konst betydelse och 
uppmuntra den egna kreativiteten, att ge möjligheten att kanalisera den fantasi och 
kreativitet som annars kanske inte hade fått ett utlopp. Många vetenskapsmän, och 
Nobelpristagare, har i olika sammanhang hävdat vilken positiv effekt konstnärliga 
upplevelser haft på deras förmåga att tänka i nya banor och prova nya tankesätt. Broos 
menar att upplevelsen och mötet med olika konstformer kan skapa den grogrund som 
behövs för att egna tankar ska få fäste och utvecklas. Den är genom den inre världen som 
vi upplever och tolkar den yttre världen, och hanterar vad som sker runtomkring oss.  
 
Det är därför viktigt att också uppehålla sig vid andra effekter än de konkreta när det 
gäller en kultursatsning. Det kan vara effekter som kan ha en stor betydelse vad gäller att 
skapa en kulturell mötesplats eller fungera som en slags idépåverkan inför andra projekt. 
Det kan handla om att bidra till en mer mångsidigt samhällsutveckling, där fler aspekter 
än enbart de av nyttokaraktär vävs in i viktiga samhällsprocesser. Detta poängteras bland 
annat i Kulturen som drivkraft (137-147), där tydligt positiva effekter lyfts fram som 
kommit ur olika kulturprojekt och verksamheter runt om i Värmland. 
 
Men det verkar finnas vissa svårigheter med att verka inom det kulturella fältet i 
Värmland. Detta trots att det finns uttalade ambitioner och att den kulturella identiteten 
uppfattas som viktig. Resurserna är knappa och mycket av det som sker inom 
kulturområdet genomförs och drivs av hängivna personer. Möjligheterna finns där, men 
begränsningarna likaså. Konstnärerna Broos uttryckte en undran eller snarare en framtida 
fundering som handlar om att många unga oetablerade konstnärer söker sig bort från 
Värmland, bort från landsbygden mot större städer och ibland även utanför Sveriges 
gränser, till exempelvis Berlin. Där finns fler möjligheter samt fler kreativa människor att 
samarbeta med och miljöer att influeras av. Valet, menar Broos, är inte alltid helt och 
hållet avsiktigt på det sätt att man till varje pris vill bort. Utan många gånger bottnar det i 
insikten om de små möjligheter som erbjuds och finns i periferin. Givetvis går det inte att 
jämföra de möjligheter som en storstad samt ett myllrande levande konstliv har att bistå 
med de premisser som gäller utanför det. Men poängen i resonemanget är snarare att det 
vore av intresse för det inhemska kultur och konstlivet, för Värmlands konstliv, att behålla 
kontakten med dessa utflyttade kulturskapare och försöka ta till vara de kreativa krafterna. 
Enligt erfarenhet är det inte alltid som detta sker, menar Marc Broos.  
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Avslutande diskussion 
 
Kultur lyfts ofta fram som något positivt och viktigt i ett samhälles blodomlopp. Och det 
framhålls ofta att kommuninvånares tillgång till kulturupplevelser är av betydelse och 
viktiga. Ett exempel på detta och som rör just Värmland går att finna i Region Värmlands 
formulering i Kulturplanen, där det står att: ”Alla värmlänningar ska kunna möta, uppleva 
och skapa kultur” (7). 
 
Att kulturområdet och kulturpolitiken sedan inte alltid prioriteras kan därför tyckas 
motstridigt eller svårbegripligt, i alla fall utifrån ett kulturbejakande och kulturfrämjande 
perspektiv. När kulturens positiva effekter ändå omtalas är det, enligt min åsikt, synd och 
beklämmande att se hur svårt det är att få ihop olika typer av verksamheter med de 
krympande resurser som kulturområdet i allmänheten tilldelas.  
 
Kanske är det så att det är en viss typ av kultur som premieras, medan annan sorts kultur, 
den som hamnar utanför den breda mittfåran och det kommersiellt gångbara med starka 
ekonomiska intressen, får uthärda en allt mer svårhanterlig tillvaro och marginaliserad 
existens. Detta trots att det kan tyckas vara just den typen av utmanande kultur som tänjer 
gränser och ifrågasätter gängse normer som borde lyftas fram för att publiken och den 
breda allmänheten ska få möjlighet att delta i den utveckling som den potentiellt erbjuder. 
Den typen av kultur som jag åsyftar, utövas ofta av fria kulturskapare eller fria 
kulturgrupper, och stämmer väl in på exemplet med Alma Löv i detta arbete.  
 
Skapandet av och uppbyggnaden av Alma Löv skedde utan någon tanke på framgång, i 
betydelsen ekonomisk vinst, ökat publikantal och ständig expansion. Ingången i Alma 
Löv projektet och intentionen med det var snarare det motsatta. Att lyfta fram och ge en 
plats till en annan typ av konst än den kommersiellt gångbara, till den smalare inriktade 
konsten och att bjuda in till samtal om konstens betydelse samt skapa en spännande och 
dynamisk mötesplats för konstnärer och besökare. Det ekonomiska stöd som projektet 
genom året tagit del av gick till att utveckla museet och att ge ersättningar till 
konstnärerna för deras arbete med utställningar. Det visade sig med tiden att projektet 
resulterade i en del av de ovan nämnda betingelserna för framgång, det vill säga stort 
publiktryck och uppmärksamhet, även om det var oavsiktligt. När projektet växte och 
slutligen nådde den nivå som kvalificerar sig som en framgångsrik nivå så avvecklades 
istället museet. Detta eftersom ambitionen aldrig var att nå ett visst mål. Projektet kändes 
färdigt för de kreativa krafterna bakom, det vill säga Marc och Karin Broos. En slags 
institutionalisering av konstprojektet var inte aktuellt och inte eftersträvansvärt. 
 
Att Alma Löv lämnade ett tomrum efter sig märktes inte minst i den nationella pressen, 
där tidningar som exempelvis Dagens nyheter skrev om förlusten av ett experimentellt 
andningshål utanför storstadsregionerna och önskade att Alma Löv skulle återuppstå.  
 
Det väsentliga för både projektet Alma Löv samt paret Broos respektive konstnärskap är 
att det hänger samman med en övertygelse om konstens bärande kraft både ur ett 
samhällsperspektiv vad gäller utveckling, men också ur ett mänskligt perspektiv. Vilka 
redskap konsten och kulturen kan erbjuda till människor och hur den kan behandla djupt 
mänskliga existentiella funderingar och ämnen. Marc Broos underströk betydelsen av 
mänskligt kapital under intervjun, och menade att andra värden än de förknippade med 
det ekonomiska systemets måste få ta sin rättmätiga plats i samhället.  
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Ord som kreativitet används ofta, men vad som ibland verkar glömmas bort är att den 
smala och avantgardistiska konsten fungerar som en slags forskning där nya idéer tar form 
som sedan sipprar över i den etablerade konstens sfär. Detta forskningsarbete ger ingen 
ekonomisk utdelning och lockar sällan den breda publiken, men det syresätter tankar och 
främjar i förlängningen den konstnärliga utvecklingen. Slutsatsen som kan dras utifrån 
detta är att det skulle bli ett fattigt konstklimat utan den aktivitet som sker i periferin. 
 
Hastigheten i samhället har skruvats upp. De ekonomiska krafterna är starka och i vår del 
av världen är konsumtion och ständig tillväxt vanligt förekommande begrepp. Kanske 
behöver vi mer än någonsin det som kan ge svalka åt sinnet i det höga tempot och de förbi 
flimrande intrycken. Kulturen kan erbjuda en motvikt till allt det andra. Den kan få oss 
som betraktare att stanna upp och vara närvarande. Det är svårt att fästa blicken inåt sig 
själv och möta det som finns där inne på egen hand. Men genom konsten kan ett sådant 
möte ske via upptäckten av det välbekanta i det till synes främmande. Eller tvärtom, det vi 
trodde oss veta, det välbekanta blir istället det som ter sig främmande. Att låta sinnena var 
vidöppna och bryta loss tanken ur invanda mönster.  
 
All konst och kultur bär inte på de stora intentionerna eller stora frågorna, men kulturen 
innehar en potential som behövs vill jag hävda. Världen krymper samtidigt som gapen 
och avgrunderna mellan olika skikt i samhället ökar. Världen är svårförståelig samtidigt 
som den kan uppenbara sig i de enklaste former. Om man för ett ögonblick riktar in fokus 
på det till synes banala och dröjer sig kvar kanske man i gengäld kan se sådant som man 
annars passerar eller inte uppfattar. För ibland är inte saker alltid vad de verkar vara. Man 
kan röra sig ett helt liv inom sin välbekanta sfär och aldrig eller sällan komma i kontakt 
med det som är annorlunda. Kanske är det en av konstens betydelser, att skildra 
verkligheten på andra sätt. Att utmana de filter som vi alla satt upp framför oss och som vi 
filtrerar världens intryck genom. Göra oss medvetna om just det. 
 
Att konsten måste få vara och fungera som ett autonomt fält, precis som Bourdieu 
förespråkade, kan hävdas vara än mer aktuellt och brännande i vår samtid. Att låta 
konstnärerna och kulturskaparna själva vara de som rör sig inom konstens sfär och sätta 
upp de ramar eller mål att förhålla sig till är enligt min mening fullt rimligt. Men det krävs 
ett väl fungerande stöd i olika former, och konst och kultur kan inte alltid mätas efter 
samma slags värdering eller måttstock. Med det menar jag att nyttoaspekten, eller tanken 
att det ska finnas en ekonomisk vinning inte bör vara det ensamt styrande. Andra värden 
måste tillskrivas och ges sitt rättmätiga värde och sin betydelse. Kulturen är ett sådant 
område där andra värden har betydelse. Andra typer av kapital är involverade. 
 
Berättelsen om Alma Löv visar att intresset för andra uttrycksformer och ett personligt 
tilltal berör. Den geografiska placeringen på landsbygden borde vara ett hinder, men det 
visade sig istället att den så kallade mun mot mun metoden, ryktet om intressanta 
utställningar och spännande möten, gjorde platsen ovidkommande. Eller kanske snarare 
till en styrka så småningom. Platsen blev betydelsefull och en viktig del av konstprojektet, 
att uppleva både den omkring liggande naturen, de leriga vägarna och den egensinniga 
konsten på samma gång. Hela projektet hängde dock på den drivkraft och det hårda 
arbetet som skaparna, och framförallt Marc Broos, under många år lagt ner. Men med en 
ständig övertygelse om att allt är möjligt. Åtminstone möjligt att prova. Varför inte, är ett 
motto som framkom under intervjun, och som tycks slingra sig som en röd tråd i Broos 
egna konstnärskap. 
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Det finns mycket kultur att uppleva och ta del av i Värmland. Och flertalet kulturskapare 
och konstnärer lever och verkar på just landsbygden. Men det betyder inte att de är 
begränsade till att vara verksamma enbart inom Värmland. För att klara sig ekonomiskt 
krävs stöd i olika former, och det krävs även att etablera kontakter utifrån som exempelvis 
ger möjlighet till utställningar på andra platser eller samarbeten av olika slag.  
 
Den kulturpolitik som idag bedrivs handlar mycket om entreprenörskap och att finna 
fungerande strategier för att klara sig och därmed lyckas som konstnär och kulturskapare. 
Regionerna har fått större inflytande och i och med det har Kulturplanen tagits fram som 
ett led i denna förskjutning. Det politiska innehållet återspeglar en vilja att ge kulturen 
plats, men kanske främst för att stärka bilden av Värmland och locka nyetableringar. Väl 
så, det behövs besökare och intresse utifrån för att utveckla det värmländska kulturlivet, 
men det får inte bli på bekostnad av konstens och kulturens egen kraft och kapacitet. 
Berättelsen om Alma Löv, och det närmast osannolika i att ett litet projekt inriktat på smal 
konst fick sådan genomslagskraft och uppskattning, visar just på det. Kombinationen av 
att tro på sin egen idé, sin egen konstnärliga övertygelse och skapa förutsättningar för den, 
samt den avgörande faktorn att få uppbackning i skeden när det behövs. Att någon annan 
också tror, och vågar tro på projektet.  
 
Precis som Konstnärernas riksförbund formulerat så krävs det en kulturpolitik som tar 
hänsyn till och är anpassade efter kulturskapares villkor. Efter den här undersökningens 
gång har det i vissa fall visat sig att så inte alltid är fallet. Samverkan och strategiska 
planer kan säkerligen vara till nytta, men om fokus långsamt glider över till att 
uteslutande handla om nytta och sidoeffekter blir konsekvensen att kulturen får allt 
svårare att hävda sig i ett alltmer svårnavigerat och konkurrensinriktat klimat. Värmland 
är i jämförelse ett litet län med begränsade möjligheter inom kulturområdet. Denna 
begränsning kan också ses i ljuset av att många aktörer och kulturskapare känner till 
varandra, detta förmodligen både på gott och ont.  
 
Broos förklarar att de i fallet Alma Löv ville blanda lokala och nationellt verksamma 
konstnärer, blanda de oetablerade med de professionella. Det var konsten som var 
vägledande, inte vilka stora namn som kunde presenteras eller tänkas dra publik. Med till 
synes outtröttlig kraft och övertygelse drevs så museet under tretton års tid och landade i 
vad som kan beskrivas som en succé. En succé på landsbygden i Värmland. Konsten i 
periferin lyftes fram och gavs plats. Utan det arbete som lagts ner hade det inte varit 
möjligt. Ordet eldsjäl kan kanske exemplifiera en av orsakerna till projektets bärkraft 
under så lång tid. I kulturen som drivkraft (92), förutspås att eldsjälarnas betydelse 
kommer att öka inom kulturområdet. Människor som lyckas skapa och driva saker trots 
hinder och svårigheter.  
 
Kommunerna tenderar att ha ett mer kortsiktigt perspektiv när det gäller stöd av nya 
kulturprojekt. Eller en vilja att satsa på det som redan är välfungerande och så att säga 
mer säkert. Även inom kommuner handlar det ofta om eldsjälarnas betydelse i den vidare 
betydelsen att det behöver finnas personer med ett stort intresse och engagemang för 
kulturfrågor och att det ses som ett prioriterat och viktigt område att arbeta med inom den 
kommunala verksamheten (67, 76-77).  
 
Slutsatser som kan dras utifrån denna undersökning är att erfarenheter från de berörda 
kulturskaparna och konstnärerna på landsbygden i Värmland visar på en många gånger 
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ansträngd tillvaro, där valet att verka och bo på landet hänger ihop med ett livsval. 
Placeringen på landsbygden framkommer som svår och det är de berörda konstnärerna väl 
medvetna om. Det finns små karriärmöjligheter som konstnär och kulturskapare på 
landsbygden, små möjligheter över huvudtaget samtidigt som det ger annat och fyller på 
den kreativa skaparlusten. Det geografiska läget kan dock fungera positivt och tillföra en 
speciell atmosfär och stämning till den verksamhet som bedrivs, vilket skedde med 
exemplet Alma Löv. Ytterligare kan det återigen understrykas att det krävs hårt arbete och 
stark drivkraft för att genomföra konstnärliga projekt. Men stöd finns, om än i begränsad 
mängd och omfattning. Villkoren för kulturskapare i Värmland är därmed sammanflätade 
och påverkade av det kulturpolitiska klimatet och den politiska agendan. Att verka som 
entreprenörer och tänka i vinstinriktade banor uppmuntras. Fara i detta förhållningssätt ter 
sig tydlig enligt min åsikt, nämligen avsaknaden av andra värdens betydelse och den 
alltför enkelspåriga inriktningen på framgång och färdiga resultat. Detta är förvisso inget 
nytt fenomen när det handlar om konst och kultur, men utvecklingen pekar inte helt 
övertygande mot konstens egna värde och konsten för konstens egen skull, snarare mot 
det motsatta. 
 
Det inspirerande och vitaliserande är att konstnärer och kulturskapare drivs av sin 
skaparlust och vilja till kreativitet vilket leder till att projekt dras igång och konstnärliga 
verksamheter initieras trots de tuffa villkor som omgärdar den typen av aktiviteter. Den 
inre drivkraften kopplad till det konstnärliga uttrycket är i det fallet vägledande och total, 
bortom nyttoaspekter och entreprenörstänk. Men stöd behövs. Konst behövs. De 
kulturpolitiska villkoren styr och påverkar i hög grad situationen för konstnärer och 
kulturskapare. Denna fallstudie pekar mot det resultatet.  

 
Avslutningsvis vill jag citera Marc Broos tankar och reflektioner, då de speglar den roll 
och betydelse som konsten alltmer tilldelas i vår tids kapitalistiska entreprenörsanda: 
 
 
 Att lyckas som konstnär verkar vara att få stora inkomster och att detta är målet. 
 Att lyckas som konstnär kanske är något annat och går inte alltid hand i hand 
 med inkomster och beröm och det roliga. 
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Intervjuguide 
 
 
Intervjufrågorna refererar till mina frågeställningar och knyter an till det material jag 
använder mig av i min undersökning. Det vill säga Kulturplanen, den kulturpolitiska 
förskjutningen från stat till regionen, den konstnärliga verksamhetens placering på 
landsbygden och villkor för kulturskapares självständighet. Intervjun ägde rum på Alma 
Löv den 12 maj 2014, och respondenterna var Marc och Karin Broos. Jag poängterade 
tydligt vid intervjutillfället att jag inte är någon expert på området utan istället var 
intresserad av att höra just deras åsikter och erfarenheter, och att slutsatser sedan dras 
utifrån det sammanlagda materialet, där svaren utgör en väsentlig del. Anteckningar 
fördes under samtalet.  
 
Öppningsfråga 

• Berätta om ert konstnärskap? 
 
Inledande frågor 

• Hur kommer det sig att ni är verksamma i Värmland? 
 

• Kan ni berätta om hur det gick till att starta Alma Löv? 
 

• Berätta om uppkomsten till och tanken med nya projektet C.I.A? 
 
Nyckelfrågor 

• Vilka fördelar ser ni som kulturskapare med att vara verksamma i Värmland? 
 

• Vilka nackdelar ser ni som kulturskapare med att vara verksamma i Värmland? 
 

• Hur upplever ni att stödet för konstnärers självständighet ser ut inom 
kulturområdet i Värmland? 

 
• Kan ni berätta om ni själva sökt och tagit emot stöd inom kulturområdet i 

Värmland? 
 

• Kan ni beskriva i vilken utsträckning ni märker av den kulturpolitik som bedrivs i 
Värmland? 

 
• Upplever ni att kulturpolitiken är anpassad efter de utövande konstnärernas 

villkor? 
 

• Hur ser de ekonomiska villkoren ut för er som verksamma och professionella 
konstnärer? 

 
• Vad skulle ni vilja förändra? 

 
 
Avslutande fråga 

• Något ytterligare som ni vill tillägga? 
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Bild 1. The Alma Löv museum i Smedsbyn, Östra Ämtervik.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 2. Alma Lövs huvudbyggnad, det gamla skolhuset. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Bild 3. Begravningsceremonin av Alma Löv, 2011. 

 
 
 

 
Bild 4. C.I.A´s högkvarter, ladan Paleis Oranjestraat. 
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