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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om Arvika i västra Värmland som bland annat är känt för sitt rika 

kulturliv. Kultur är ett differentierat begrepp som har olika definitioner beroende på vad man 

syftar på och vem man frågar. Uppsatsens syfte är att utskilja om det finns en officiell bild av 

Arvikas kultur och om äldre och unga personer har en annan bild för att förstå om kulturen 

har betydelse för platsens identitet. Resultatet blev att bilderna till viss del ser olika ut men 

även att de liknar varandra. Bilden av Arvikas kultur är ofta estetisk men olika individer 

snarare än olika grupper hade skilda åsikter om vad de definierar som kultur samt hur de 

identifierar sig med den och platsen. 

Nyckelord: Kultur, plats, identitet, platskänsla 

Abstract 

This senior essay is about the town of Arvika, in Western Värmland, Sweden. Arvika is 

famous, among other things, for its rich cultural life. Culture is a difficult concept that has 

many meanings depending on who you ask. The paper tries to highlight or draw out the 

official perceptions of Arvika´s culture and whether the elderly and the young inhabitants 

have a different image and perception of Arvika´s culture. The essay examines the importance 

of culture for the (place) identity of Arvika. The study found out that the official and 

”popular” images of Arvika on the whole are similar, but diverse as well. The images of 

Arvka´s culture are often aesthetic. The differences are individual rather than age or group 

related. 

Keywords: Culture, place, identity, sense of place  
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1. Inledning 

Detta är en kulturgeografisk studie… Känn på det uttrycket en stund och reflektera över vad 

detta verkligen innebär. De flesta människor har en uppfattning om vad kultur och geografi är 

oberoende av varandra, och dessa uppfattningar kan variera mycket från person till person. 

Ordet kultur härstammar från franskans culture och latinets cultu’ra och betyder bland annat 

odling och bildning (Järv 2016). För en person kan kultur innebära något som en konstnär 

gjort och för en annan kan det vara ett sätt att identifiera sig själv och andra. Ordet geografi 

däremot härstammar även det från franska och latin men också grekiska där ordet är 

geōgraphiʹa som besår av stavelserna geo-jorden och graphi’a- beskriva (Hägerstrand 2016). 

Geografi var dock ett ämne som vi alla läste i grundskolan och där är uppfattningen av ämnet 

kanske relativt lika. Många skulle förknippa geografi med kartor som visar bland annat 

världsdelar, länder och städer som man skulle lära sig namnen på i grundskolan. Geografi 

betyder dock för en geograf mycket mer och de rör sig ofta i termer om plats och rum. Det är 

klart att kartor även är en stor del av ämnet men verkligen inte allt, utan det ligger en stor vikt 

i grekiskans betydelse, att beskriva jorden/världen.  

Kulturgeografi är, som namnet antyder, en kombination av dessa begrepp där de olika 

uppfattningarna kan kombineras och studeras i oändlighet. En kulturgeograf försöker att se 

vad som händer i dess omvärld och närhet men också förstå de fenomen som utspelar sig i en 

strävan om att tolka och förstå världen och även sig själv och sina egna beteenden. Visst, detta 

ämnesområde kanske låter komplext och krångligt och det ska inte förnekas att det ligger en 

utmaning i att se objektivt på sin omvärld. Detta för att förstå vad som händer och hur 

människor beter sig i olika fysiska miljöer och situationer. För att få denna studie mer 

greppbar för dig som läsare kommer dessa begrepp, kultur och geografi, att definieras, 

studeras och sättas i en kontext vilket kommer att underlätta förståelsen av detta ämne. 

1.1. Bakgrund 

I ovanstående stycke gavs en försmak om begreppen kultur och geografi och dessa kommer i 

detta arbete att konkretiseras och sättas in i en kontext i form av den lilla staden Arvika i 

västra Värmland och människorna som bor där. Arvika är en stad som är präglad av sin kultur 

sen långt tillbaka i tiden där bland annat konst, musik och hantverk men även bilintresset har 

varit en stor del av det man förknippar med staden. Staden är också förknippad med sin 

industri som är väl utbredd. Detta syns inte minst i Arvikas stadsvapen som består av en 

stegrande häst i silver med kugghjul runt om på en blå bakgrund. Kugghjulen är beviset på att 
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Arvika genom tiden har varit präglad av sin industri sen långt tillbaka då stadsvapnet först 

uppfördes år 1918. Betydelsen av hästen har dock delade meningar och det sägs enligt Arvika 

kommuns hemsida att det var den berömde konstnären Christian Eriksson som först ska ha 

ritat stadsvapnet och då hade tagit inspiration från Selma Lagerlöfs novell om vattnet i 

Kyrkviken. Denna novell bygger på en värmländsk sägen som säger att när Näcken visar sig 

på land har han en skepnad av en vit hingst. Hästen representerar också för andra historien av 

Arvika som ”hästskojarstaden” där hästintresset var stort bland annat inom travvärlden 

(Arvika kommun 2015a). Industrin i Arvika har blomstrat mestadels på grund av sitt 

strategiska läge mellan Stockholm och Oslo. Arvika är dessutom Sveriges innersta hamn där 

det går att via slussen i Säffle ta sig sjövägen till de sju världshaven. När nordvästra 

stambanan och järnvägen stod klar år 1871 gjorde även det att transporter av varor blev enkelt 

från Arvika vilket även det gynnade industrin stort (Arvika kommun 2015b).  

Arvika hör till en bygd som kallas jösse härad vars historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. 

Människorna i Arvika kan därför bland de som känner till detta ibland kallas för jössehäringar 

vilket är förknippat med ett visst sätt att vara och bete sig. En karaktäristisk jössehäring är 

bland annat optimistisk, munter och har den inställning till livet att ”Dä ordner sä”. Idag är 

Arvika dock mer känt för sin kultur.  

På hemsidan, Visit Arvika, använder turistbyrån begreppet kultur och skriver bland annat att: 

”Kulturbygden Arvika bjuder på konst, kultur, konsthantverk och en bedövande vacker 

natur.” (Visit Arvika 2016). På kommunens hemsida har de även listat betydande 

kulturhistoriska platser som är värda att uppmärksamma som turist (Arvika kommun 2015c). 

Kultur inrymmer dock så mycket mer än bara något som är ett intressant turistmål och det är 

intressant att undersöka vad den verkliga uppfattningen av Arvikas kultur verkligen är. Det 

kan vara djärvt att hävda såhär tidigt i studien att kultur är en del av människors identitet vare 

sig de är medvetna om det eller inte. Detta kan definitivt ta sig olika utryck beroende från 

person till person. Eftersom begreppet kultur inrymmer så mycket kommer detta att avhandlas 

i teoriavsnittet längre fram.  

1.2. Problemformulering 

I den värmländska staden Arvika talas det ofta om kultur i officiella sammanhang och att det 

är något som staden men även Arvikabor förknippas med. Det är även ett begrepp som 

mobiliseras för att göra staden attraktiv både för turister och besökande. Den kulturella 
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aspekten av staden är dock flerdimensionell och därmed problematisk, det finns en officiell 

bild av den och även en inofficiell som är minst lika viktig att belysa.  

Den officiella bilden av kulturstaden Arvika som ofta ges av bland annat turistbyrån och 

kommunen kanske inte överensstämmer med hur vissa grupper av människor i Arvika 

upplever staden. Detta är viktigt att belysa för platsens sammanhållna identitet och känslan för 

platsen. Platsen kan absolut förknippas med ett visst eller flera kulturella utryck men 

människorna kan uppfatta detta på helt andra sätt. Kanske Arvika och arvikaborna inte är så 

”kulturella” som de verkar utan det istället är något annat som är utmärkande för dem och 

platsen? För Arvika och de som vistas där kanske inte alls anser att det är något speciellt med 

kommunens uttalade kulturliv och miljö. För människorna kanske Arvika helt enkelt är en 

småstad bland andra. 

Problematiken uppkommer alltså när meningsskiljaktigheter uppstår bland de som bestämmer 

och vill visa en bild av Arvika som kanske inte visas bland människorna som bor i staden. 

Denna bild kanske bara syns bland de verksamheter som drivs och frodas på platsen. Går det 

då att generalisera genom att benämna kommunen som ”kulturbygden Arvika” när det kanske 

inte är en helt sanningsenlig bild i dagens samhälle. Den officiella och populära bilden av 

Arvika kan skilja sig åt. Denna studie ämnar belysa denna problematik genom att intervjua 

representativa personer från den offentliga sektorn samt att göra en enkätundersökning bland 

de äldre och unga invånarna i Arvika, för att sedan analysera resultatet med hjälp av tidigare 

forskning samt teorier. 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att utskilja och klargöra vad den officiella bilden av Arvikas 

kulturliv och miljö är, samt att förstå om bilden ser annorlunda ut bland äldre och unga 

personer och hur dessa bilder påverkar platsidentiteten bland människorna.  

Utifrån syftet har dessa frågeställningar utformats: 

 Hur ser den officiella bilden av Arvikas kultur ut? 

 Vad förknippar de unga och äldre med Arvikas kultur? 

 Hur ser den sammansatta bilden av Arvikas kultur ut? 
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1.4. Avgränsning 

Arbetet har avgränsats till en undersökning av Arvika för att staden utgör ett bra exempel på 

gällande problematik och kan generaliseras över andra liknande städer. Uppsatsen bidrar då 

med ett diskussionsunderlag inom det aktuella ämnet. Arvika valdes även på grund av ett eget 

intresse inom ämnet då staden utgör min hemort vilket även gör det lättare att relatera och 

förstå problematiken. Kultur är som sagt ett överförbrukat begrepp i staden som någonstans 

har förlorat sin verkliga mening, vilket gjorde Arvika en bra stad för denna studie. I val av 

respondenter eftersträvades en åldersbredd vilket ledde till valet av att en enkätundersökning 

skulle genomföras bland gymnasieelever också äldre människor i pensionsåldern då dessa 

grupper förväntades ge mest kontraster i sina svar vilket gav ett bra diskussionsunderlag. Svar 

från vuxna i åldrarna 20-65 finns alltså inte med studien vilket gör att undersökningen inte är 

generaliserbar bland alla av Arvikas invånare utan bara bland de unga och de äldre. 

1.5. Disposition 

I det inledande kapitlet redovisas bakgrunden till uppsatsen samt dess problemformulering, 

syfte och frågeställningar. Även de avgränsningar som gjorts finns i detta kapitel innan 

metodbeskrivningen kommer i kapitel två. Där redogörs för hur arbetet har gått tillväga. I 

kapitel tre presenteras den teoretiska referensramen som behandlar uppsatsens centrala 

begrepp såsom plats, platskänsla, identitet, kultur, alienation och platslöshet. Fjärde kapitlet är 

en redovisning i både text, diagram och figurer av det empiriska materialet. I det femte 

kapitlet knyts allt samman och forskningsfrågorna belyses från olika håll med stöd i teorin 

och empirin. Slutligen sammanfattas studiens resultat i kapitel sex.  
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2. Metodbeskrivning 

Utifrån ovanstående syfte, frågeställningar och den teoretiska referensramen har flera metoder 

använts i insamlingen av empiriskt data. För att uppfylla syftet har en kombination av 

kvalitativa och kvantitativa metoder används, som enligt Gill Valentine benämns som 

triangulering. Genom att kombinera olika metoder kan en forskare nå maximal förståelse för 

problemet och forskningsfrågan vilket var intentionen med detta uppsatsämne (Valentine 

2005:112). De metoder som används har varit textanalys, intervjuer samt en kvantitativ 

enkätstudie. 

2.1. Kvalitativ datainsamling 

I den inledande datainsamlingen ingick två olika metoder där en textanalys utgjorde 

grundarbetet inför de två intervjuerna som genomfördes. 

2.1.1. Textanalys 

För att få fram en lista på teman och frågor som behövde behandlas under intervjun i en 

intervjuguide gjordes efterforskningar (Valentine 2005:119). Denna efterforskning gjordes 

genom att granska dokument och hemsidor som skapats i reklamsyfte. Enligt Shurmer-Smith 

är dessa de mest självmedvetna texterna som skapas i det moderna samhället för att sälja in en 

plats (Shurmer-Smith 2002:132–133). Texterna var framtagna av kommunen eller turistbyrån 

och försökte bland annat locka turister till Arvika genom att använda sig av kulturbegreppet 

och sevärdheter de anser höra därtill. Textanalysen gjordes alltså för att få en empirisk grund 

att stå på inför själva intervjun och i framtagandet av intervjufrågor.  

Textanalysen utfördes på så vis att Arvika kommuns hemsida granskades genom att gå in på 

dess flikar för att se var de berörde kultur och i vilket syfte de använde begreppet. Detta för att 

se om begreppet användes på ett ”säljande” vis för kommunen eller om det användes mer 

indirekt i dess dagliga verksamhet. Arvika turistbyrås hemsida granskades även där fokus 

mest låg på kulturbegreppet i den mening att turister kanske ser det som en reseanledning. Det 

togs ut små texter i form av citat från båda hemsidorna som berörde kultur i någon form. 

Texterna klistrades in i ett word-dokument för att sedan kunna bearbetas.  

2.1.2. Intervjuer 

Det har utförts två intervjuer med en representant från Arvika kommun samt en från Arvika 

turistbyrå. Inför dessa utformades två olika intervjuguider (se bilaga 1 och 2) där frågorna är 

liknande men har olika fokus beroende på respondentens arbetsplats. Dessa intervjufrågor 
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baserades på ovanstående textanalys men också utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Intervjuerna har varit semistrukturerade dvs. en blandning av fasta och öppna frågor 

(Valentine 2005:119).  

Med fördel kan en intervju spelas in för att bäst komma ihåg det som sas när materialet ska 

bearbetas och redovisas (Valentine 2005:123). En respondent tillät inspelning och fick efter 

egen förfrågan intervjufrågorna i förhand en dag innan via mail. Den andra intervjun spelades 

inte in på respondentens begäran och antecknades för hand vid intervjutillfället samt direkt 

efter för att komma ihåg det som sades i stort (Valentine 2005:126).   

Intervjupersonerna blev informerade om uppsatsens syfte och vad deras medverkan skulle 

bidra till. De blev även informerade om de etiska överväganden, som nämns i avsnitt 2.4. 

nedan. Respondenterna var medvetna om att de bland annat gjorde detta frivilligt, att de inte 

behövde svara på alla frågor samt att de har rätt till anonymitet. Båda respondenterna tillät 

dock att deras namn fick användas i uppsatsen.  

2.1.3. Urval och kontakt 

Vid kvalitativa intervjuer gäller det att välja de nyckelpersoner som anses vara experter inom 

området. Därför valdes en representant för Arvika kommun som arbetar inom kulturområdet, 

samt en representant från Arvika Turistbyrå som kunde svara på hur man försöker locka 

turister till staden. Dessa två personer kontaktades via telefon då de först fick frågan om de 

skulle tänka sig att ställa upp vilket båda gjorde. Efter deras godkännande till medverkan 

sattes ett datum för själva intervjun. Detta datum sattes helt enligt respondentens schema så att 

de själva kände att de hade tid för intervjun och för att undvika stress i samband med 

intervjun. 

2.2. Kvantitativ datainsamling 

2.2.1. Enkätundersökning 

Två enkäter utformades utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar för att kunna få fram den 

informella bilden av kulturstaden Arvika (se bilaga 3 och 4), där skillnaden mellan dem bara 

var två frågor beroende på om den delades ut till gymnasieelever eller äldre människor. Vissa 

frågor var både öppna och slutna där respondenterna både fick ringa in rätt svarsalternativ 

men också motivera varför de svarade som de gjorde. Andra frågor var bara öppna där 

respondenterna fick möjlighet att skriva vad de personligen tyckte och tänkte. Detta val av 
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frågor gjordes för att i största möjliga mån få enkäten så personlig som möjligt utan att 

behöva för mycket eftertanke från respondentens sida (Parfitt 2005:90–91).   

För att få ett tillförlitligt resultat gäller det att enligt Parfitt inte ha för få som deltar i 

enkätundersökningen utan det krävs att det är minst 50 stycken som deltar. Är siffran med 

respondenter för låg är gruppen nödvändigtvis inte representabla för majoriteten av den 

gruppen (Parfitt 2005:84). Enkäten delades därför ut till 103 respondenter allt som allt och 

samlades in personligen för att få ett eventuellt bortfall så litet som möjligt. Enligt Parfitt 

finns ändå alltid risken till bortfall om frågorna i enkäten har varit svåra och förstå vilket kan 

ge ett missvisande svar (Parfitt 2005:85–86). För att undvika detta i största möjliga mån 

testades enkäten och frågorna på familjemedlemmar innan enkäten delades ut till de verkliga 

respondenterna. Vid utdelningstillfället förklarades också för respondenterna att de inte 

behövde tänka efter så mycket kring svaren utan skriva ned det som var det första de kom på. 

När enkäten delades ut förklarades det även för dem att de svarar på frågorna helt frivilligt, att 

de inte måste fylla i den om de inte vill och att de kommer att vara helt anonyma i deras svar.  

2.2.2. Urval och kontakt 

Urvalet kring enkätundersökningen utgick från att en åldersbredd önskades och även en bredd 

bland åsikter. Med tanke på tillgängligheten av olika grupper, tidsaspekten och skillnader i 

svar så valdes några gymnasieklasser i årskurs 1-3 och äldre personer i pensionärsåldern ut för 

undersökningen. Gymnasierespondenterna kom från både det praktiska Taserudsgymnasiet 

och det teoretiska Solbergagymnasiet där de olika programmen gav en bredd av åsikter och 

svarsalternativ. Initialt valdes endast gymnasieelever i årskurs 3 ut för att de är över 18 år och 

därmed ansågs att det inte krävdes en förälders eller målsmans tillåtelse för ett deltagande i 

enkätundersökningen. Detta var dock inte uppnåeligt då dessa elever på det praktiska 

gymnasiet var ute på praktik ända fram till studenten. Då uppsatsen inte ansågs beröra ett 

känsligt ämne så var det därför okej från rektorerna att utföra undersökningen bland elever i 

årskurs ett och två som är i åldrarna 16-18 år utan målsmans tillåtelse.  

Urvalet gjorde att det gavs en bredd av svar och åldrar även om det hela tiden fanns en 

medvetenhet om att man tappar de i åldrarna mellan 20-65 år. De äldre och unga var lätta att 

nå då de kunde nås dagtid på antingen skolan eller vid olika aktiviteter anordnat av föreningen 

pensionärernas riksförbund i Arvika, PRO. Respondenterna gav även en bredd av svar som 

var önskvärd för att få ett bra diskussionsunderlag vilket var de huvudsakliga anledningarna 

till att invånare i vuxen ålder inte inkluderades. Eftersom urvalet inte är representativt för alla 
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invånare i Arvika, utan bara de äldre och de unga, så har jag varit försiktig med att dra långt 

gångna slutsatser ifrån mitt empiriska material. 

För att få tillgång och tillåtelse att utföra en enkätundersökning på de två gymnasieskolorna i 

Arvika kontaktades rektorerna på respektive skola via telefon som sedan hänvisade till berörd 

lärare och klass. Tillgång och tillåtelse att gå till aktiviteter som anordnats av föreningen PRO 

skedde genom en telefonkontakt med föreningens tillfälliga ordförande via telefon. 

2.3. Bearbetning av data 

Bearbetning av insamlat data har sett olika ut. Det kvalitativa datat bearbetades genom att 

identifiera olika teman genom en. Jag identifierade alltså ord som förekom ofta genom att 

markera dessa i en annan färg för att tydligt kunna se vilka ord som återkom. Temaorden, 

tillsammans med syftet och frågeställningarna, utgjorde sedan en grund för utformningen av 

de två intervjuguiderna. 

Intervjuerna bearbetades inledningsvis på olika sätt men sedan på liknande sätt som 

textanalysen. Inspelningen av den första intervjun var en timme lång och transkriberades på 

det vis att dialogen fick ta störst plats. Dialogen har alltså transkriberats ordagrant där pauser, 

suckar och eventuell betänketid och tvekanden inte har tagits med. Detta anses inte vara 

relevant för studien då det inte är ett särskilt känsligt ämne som diskuteras. Transkriberingen 

gjordes även ordagrant för att kunna ta ut eventuella citat.  

Den andra intervjun antecknades som sagt för hand och sedan har anteckningarna skrivits ned 

i ett word-dokument. Detta för att lättare kunna utskilja teman och ord som upprepas i 

bearbetningen av datat. De ord och fraser som syftar på kultur, plats, identitet etc. markerades 

med en annan färg.  

Enkäterna som är kvantitativ data har behandlats på det viset att svaren på de slutna frågorna 

har sammanställts i siffror, alltså hur många som svarat ja respektive nej och annat på frågan 

(Parfitt 205:106). Där blev även bortfallet på 18 stycken respondenter tydligast då vissa inte 

hade svarat alls på vissa frågor eller hade bara ringat in svaren och inte motiverat dem. 

Åldersspannet på respondenterna och hur könsfördelningen var togs fram procentuellt. Detta 

redovisades sedan i empirin som diagram. Även redovisning i text gjordes för att på vissa 

frågor fanns många olika kommentarer till de slutna svaren vilket gjorde att ett diagram inte 

ansågs som lämpligt. Då redovisades procenten istället i text där tillhörande motiveringar i 

citat även kunde redovisas. 
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Enkätdatat behandlades även delvis kvalitativt där fraser och kommentarer från 

respondenterna sammanlades för att se vad majoriteten tyckte om en viss fråga. Detta gjordes 

kohort-vis där äldre och unga var två grupper som jämfördes. Ytterligare skillnader i svar 

fanns mellan olika kön och gymnasieprogram vilket också blev grupper vars fraser och 

meningsskiljaktigheter jämfördes sinsemellan. Detta kvalitativa data inom den kvantitativa 

enkäten redovisades som citat och text men även som figurer där motiveringar och åsikter 

redovisades i en sorts tankekarta.  

2.4. Etiska överväganden 

Inom den svenska forskningsvärlden finns det enligt Johannessen och Tufte ett antal regler 

och principer som ska följas i samhällsvetenskaplig forskning. Detta för att forskningen ofta 

rör människor och dess vardag även om det är i form av observationer och intervjuer m.m. De 

menar att även fast forskningen kanske inte påverkar människor fysiskt så kan det påverka 

människors verklighetsuppfattning av både sig själv men också andra (Johannessen & Tufte 

2002:60–61).  

Det krav som lägger grund för fyra andra heter individskyddskravet som innebär att ingen 

otillbörlig insyn får ske i människors levnadsförhållanden. De får heller inte utsättas för 

skada, både fysisk och psykisk, och inte kränkas eller förödmjukas på något sätt. För att 

uppfylla detta grundläggande krav finns det fyra allmänna krav som en forskare bör ha i 

åtanke (Johannessen & Tufte 2002:61). Det första av dem är informationskravet som innebär 

att forskaren ska berätta om arbetets syfte, att deltagandet från respondent är frivilligt och att 

de har rätt att avbryta när de vill. Andra kravet heter samtyckeskravet som i stort sett säger sig 

själv och betyder att den medverkande ska samtycka sin inblandning i studien. Om de som 

deltar är under 15 år behövs detta samtycke från en målsman (Johannessen & Tufte 2002:62).  

Konfidentialitetskravet heter det tredje vilket ger den medverkande rätten att vara anonym och 

att dess personuppgifter ska skyddas av den som utför studien samt att det inte ska framgå 

vem respondenten är i studien (Johannessen & Tufte 2002:62). Det fjärde och sista kravet en 

forskare bör förhålla sig till heter nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter och det data 

som samlats in om enskilda individer bara får nyttjas för forskningsändamål (Johannessen & 

Tufte 2002:63). 

2.5. Validitet och reliabilitet 

Enligt Parfitt bör det data man samlat in ha hög validitet och reliabilitet, vilket innebär att man 

måste ställa sig frågorna om samma resultat kan fås igen vid ett annat tillfälle och blev studien 
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som man hade tänkt från början (Parfitt 2005:84). Validitet har enligt Johannessen och Tufte 

att göra med datans relevans, alltså om det empiriska materialet representerar verkligheten på 

ett bra sätt (Johannessen & Tufte 2002:47). Reliabilitet handlar däremot om datas 

tillförlitlighet och för att skapa en hög sådan krävs en bra insamling, bearbetning och 

redogörelse av det empiriska datat (Johannessen & Tufte 2002:28).  

Det omfattande datat ger en tillfredställande bild av frågan i fallet Arvika eftersom den fångar 

kommunens, turistbyråns och de äldre och unga invånarnas föreställningar om kultur, plats 

och identitet. För att uppnå en hög reliabilitet har datat samlats in på ett sådant vis som gör att 

bortfallet av enkätsvar har hållits nere då enkäten delades ut och samlades in personligen. 

Bearbetningen av datat har gjorts på ett gediget sätt där inspelad intervju har transkriberats 

ordagrant. Redovisningen av det empiriska datat har gjorts med bland annat diagram, figurer 

och text för att läsaren ska få en helhetsbild som är lätt att förstå om vad resultatet var.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1. Bilden av Värmland och värmlänningen  

Här följer en beskrivning av värmländska studier inom aktuellt område samt en historisk 

redogörelse över Arvika som kulturstad men även hur den ”typiska” arvikabon är. 

Ida Grundel vid Karlstad universitet påpekar bland annat att bilden av Värmland bland 

utomstående är olika från person till person. Det finns en gemensam faktor för betraktarna och 

det är att det finns en stark regional samhörighet samt ett rikt kulturarv i Värmland (Grundel 

2011:324). Grundel nämner även att begreppen kultur och identitet har fått ett större 

sammanhang i det regionala väsendet, och att lokal kultur och identitet bidrar till en stark 

samanhållning mellan människor (Grundel 2011:324). Denna sammanhållning på regional 

nivå får sedan ett ekonomiskt värde i och med att människor känner en stolthet kring sin bygd 

och sitt landskap vilket kan verka som ett varumärke för regionen (Grundel 2011:324). 

Fortsätter man på temat Värmland så finns det en studie om hur människor upplever 

Värmland utifrån och inifrån skriven av Lars Aronsson m.fl. Denna studie har ett fokus på 

attraktivitet och hur människorna ser på och upplever sin region samt hur utomstående 

människor upplever den (Aronsson et al. 2013:11). Livsmiljö är bland annat ett centralt 

begrepp som de använder sig av och problematiserar. De menar att det bland annat kan tolkas 

utifrån olika geografiska perspektiv och att de geografiska gränserna upplevs som flytande 

från person till person (Aronsson et al. 2013:13). Livskvalitet är även det ett begrepp som är 

centralt i studien där författarna påpekar dess komplexitet eftersom det skiljer sig mellan varje 

individ. En individs livskvalitet är beroende av så många olika faktorer vilket mer eller 

mindre är knutna till platsen eller individen själv. Livskvaliteten liksom livsmiljön kopplas 

här till hemhörighet där det åter igen knyts till olika geografiska nivåer. Vissa individer 

känner sig alltså hemma på den fysiska platsen där man bor och vissa känner sig 

hemmahörande i Sverige eller Europa (Aronsson et al. 2013:42–43).  

Kultur behandlas i den bemärkelsen att det knyts an till regional utveckling där bland annat 

Richards Floridas tankar om den kreativa klassen lyfts upp. Enligt Aronsson m.fl. lockas den 

kreativa klassen av en miljö där det finns en kulturell mångfald och där platsen utrycker något 

särskilt istället för att vara standardiserad (Aronsson et al. 2013:37–38). Aronsson m.fl. menar 

även att platskulturer utger en viktig förutsättning för platsens utveckling. Denna uppstår när 

lokala förutsättningar blandas och interagerar med andra människor och platser på olika 

geografiska skalnivåer, alltså allt ifrån det lokala till det globala (Aronsson et al. 2013:39).  
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Aronssons m.fl. studie kom fram till, baserat på olika undersökningar, att majoriteten av 

värmlänningarna trivdes där de bodde, att de kände sig trygga, hade bra kontakt med grannar 

och att det var en bra miljö för barn att växa upp i. Det fanns dock vissa skillnader mellan kön 

och ålder där kvinnor och äldre tenderade att trivas lite bättre samt de som bodde på 

landsbygden och i centralorten jämfört med de som bodde i lägenhet (Aronsson et al. 

2013:69).  En annan undersökning visade att unga i åldrarna 16-29 år tenderade att inte gilla 

sin boendemiljö lika väl som de äldre (Aronsson et al. 2013:76). En klar majoritet av de 

värmländska invånarna såg positivt på sitt län och många av dem trodde även att utomstående 

personer gjorde desamma (Aronsson et al. 2013:100). När det kommer till värmlänningarnas 

prioriteringar så är det enligt studien viktigare för dem att ha nära till natur snarare än kultur. 

De redovisar åter igen att äldre personer har en mer positiv inställning till sin omgivning och 

det som finns runt omkring dem än vad yngre personer tyckte (Aronsson et al. 2013:106–

107).   

Aronsson m.fl. skriver att Värmlands image generellt verkar ses positiv bland utomstående. 

Länet framstår ha ett vackert landskap innehållande mycket vacker och varierande natur samt 

trevliga invånare. Närheten till vatten, natur och kultur lockar turister även fast kunskapen om 

länet verkar vara låg. De skriver även att värmlänningarnas personlighet förknippas starkt till 

länet av utomstående personer men att det mest positiva är den vackra naturen (Aronsson et 

al. 2013:132). 

3.2. Bilden av Arvika och arvikabon 

”Arvika i Värmland är den enda stad i Sverige, som ligger vid en fjord. Andhämtningen blir 

lite lättare där. Man längtar dit från luften i huvudstaden.” (Hallgren 1975:9). Detta skrev 

Bengt Hallgren om Arvika för precis 40 år sen – en uppfattning som kan delas bland många 

än idag som flyttat från staden. Arvika är som sagt en liten stad i västra Värmland som bland 

annat är välkänt för sin kultur men även för sin natur och industri. Det finns en rapport av 

Sara Sandström m fl. vid Karlstad universitet som kartlägger den kulturella sektorn i Arvika. 

Denna rapport ligger till grund för att stötta utvecklingsprocesser inom kreativa näringar i 

Arvika, alltså bistå med ett underlag över vad de kulturella näringarna är i Arvika och vad de 

gör (Sandström et al. 2010:10). De skriver att Arvika har ett traditionellt inslag av industri, 

mer specifikt tillverkningsindustri där den största av fabrikerna, Arvikaverken idag vid namn 

Volvo Construction Equipments, är den största arbetsgivaren i kommunen. Det finns även 

andra sorters industrier med bland annat inriktning på värme, kyla och ventilation. Även en 

positiv utveckling inom handeln och besöksnäringen finns i staden. Ser man till den mer 
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kulturella faktorn har Arvika sen förra sekelskiftet lockat till sig hantverkare, musiker och inte 

minst konstnärer (Sandström et al. 2010:11). När det kommer till hantverket och bildkonsten 

grundar sig detta mycket i en person och det var Erik Olsson som var en allmogesnickare och 

öppnade Bröderna Erikssons snickeriverkstad på 1850-talet (Olsson & Mellin 1986:73 & 

305). Denna verkstad drevs senare upp av Eriks söner Elias, som vi kommer att nämna mer 

om senare, Karl och Ola (Mellin 1986:73).  

Eriks söner blev alla konsthantverkare inom möbelsnickeri, alla utom en, den yngsta sonen 

Christian Eriksson hade en annan fallenhet och detta var för konstverk och kanske i synnerhet 

för skulpturer och bildhuggeri (Olsson 1986:305). Christian fick senare en ateljé i både 

Stockholm och i området Taserud i Arvika. I Stockholm blev han bekant med artist och 

konstnärsparet Gustaf och Maja Fjæstad som till en början fick bo i Taserud men senare 

flyttade till Rackstad. Dessa gav upphov till den så kallade rackstadkolonin där flera 

konstnärskamrater till paret och Christian bosatte sig och vistades i Arvika med omnejd 

(Olsson 1986:306–307). Maja Fjæstad var även med och startade butiken Arvika 

konsthantverk som är Sveriges äldsta konsthanverksbutik som öppnade år 1922 och är öppen 

än idag (Rackstadmuséet 2016). Rackstadkolonin är känd än idag för sina konstnärer och vid 

deras ateljéer och bostäder i Taserud ligger idag Rackstadmuséet. 

Tidigare nämnde vi Christian Erikssons bror Elias, mer känd som ”Elis i Tasere”, och det sägs 

att han ska ha varit den som har personifierat arvikabon med hans typiska 

jössehäringsmentalitet. Elis i Tasere var känd för sitt skämtande, hans historier och sätt att 

vara och står idag som staty på Torggatan i Arvika centrum (Nilsson & Sandström 2011:35). 

Enligt Hallgren knöts alla möjliga sorters vandringshistorier till just Elis som gjorde möbler 

och ljusstakar, men han var sällan nykter (Hallgren 1975:35). Trots detta är han enligt 

Hallgren: ”… bäraren av Arvikas optimism och kulturglädje. Han är främjaren av stadens 

inriktning mot munterhet, vardagsskönhet och tyngdfrihet.” (Hallgren 1975:44). För att 

beskriva denna mentalitet ytterligare kommer här ett stycke från boken Om Arvika som kallas 

Gladlynt: 

”Jössehäringarna, med kort, späd och lätt kroppsbyggnad i allmänhet, utmärka sig  

synnerligast för sin snygghet i klädnad, gladlynthet i humör, vighet i dans, samt för sin 

mångsidiga slöjdkunnighet, vari de överträffa fryksdalingarna, vilka helst utmärka sig  

i grövre handarbeten. I Jösse härad träffas skickliga vagnmakare, schatullmakare, 

gelbgjutare, målare, glasmästare o.s.v. Även träffas härstädes i allmänhet större  

belevenhet, hyfsning och städning, än i de flesta övriga trakterna av provinsen;  

emedan den största och väsentligaste kommunikationsvägen mellan Sverige och Norge 

leder mitt igenom detta härad, på vilken oftast en livlig rörelse råder, varigenom  

tillfälle till beröring och umgänge med resande och mera bildade personer alltid stått  

öppet.” (Björkman 1986:405) 



14 
 

 

Ovanstående stycke var en del i en beskrivning av Värmland som var skriven år 1842. I en 

annan text från år 1845 beskrivs jössehäringen och arvikabon på liknande sätt:  

”Innebyggande i detta härad äro i allmänhet småvexta, af fin och lätt kroppsbyggnad,  

mycket snabba och lifliga i alla sina rörelser. De utmärka sig fördelaktigt framför andra 

Vermländningar, genom en högre kultur, större belefvenhet – utan att ändock förlora  

något af sin egendomlighet, genom sin snygghet i klädsel, sina stora, ljusa bostäder (nästan 

alltid tvåvåningshus), genom sitt lätta och glada humör, sin vighet och rörlighet – hvarföre 

de ock äro oöfverträffliga i polskdansen, och slutligen genom sin händlighet och skicklighet 

i finare slöjder. Alla dessa egenskaper göra, att detta härads innebyggare anses vara det  

yppersta folket vester om Clara, och Jössehäringen utgör just typen för en äkta Vermländning.” 

(Borgström 1986:406) 

 

3.3. Vad är kultur, egentligen? 

Som nämnt i inledningen så kan kultur innebära oändligt mycket för olika människor 

beroende på bland annat olika yttre faktorer och influenser men även beroende på individen 

som tolkar begreppet. 

Kulturgeografen Don Mitchell tar bland annat upp begreppet kultur och ställer sig den 

inledande kritiska frågan, vad är ”kultur”? Han problematiserar begreppet och skriver att det 

används kors och tvärs utan att människor riktigt reflekterar över vad det verkligen betyder. 

Enligt Mitchell kan kultur användas i en beskrivning av exempelvis kinesisk kultur och i 

utryck som; att de gjorde som de gjorde för att det ligger i deras kultur. Kultur används även 

när människor talar om konst och musik men också inom musikgenrer som exempelvis 

popkultur (Mitchell 2000:13). Forskaren Johan Fornäs resonerar på liknande sätt och även han 

skriver att begreppet har enormt många synsätt och att vissa undviker att definiera begreppet 

för att definitionen i sig är meningslös med tanke på alla olika tolkningar (Fornäs 2012:7-8).  

Mitchell inleder genom att se kritiskt på hur begreppet används och ställer sig åter igen 

frågan, vad är kultur? (Mitchell 2000:13). Å ena sidan menar Mitchell att kultur är något som 

är en naturlig och uppenbar del av människors liv. Kultur finns alltså i allt, språket, matvanor, 

typ av boende och värderingar. Å andra sidan definieras kultur även av särskilda saker som 

konstverk, musik och teater, Mitchell understryker alltså att kultur kan inrymma både en 

känsla, ett sätt att vara men även olika objekt (Mitchell 2000:13).  

Fornäs lägger vikt på att kultur idag inte bara har att göra med tid och pengar utan det tilldelas 

även en kvalitativ betydelse som kan vara svår att fånga (Fornäs 2012:11). Edward Said 

däremot ser på saken lite annorlunda, han använder begreppet i framför allt två bemärkelser. 

För det första betyder kultur för Said relativt självständiga verksamheter som förhåller sig till 
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ekonomiska, sociala och politiska områden vilka framhävs i estetisk form vars syfte är att 

underhålla (Said 1995:10). För det andra innefattar kultur ett förfinande vilket innefattar det 

bästa av det som har känts och tänkts av olika personer. Han tar bland annat upp ett exempel 

där människor läser texter från exempelvis Shakespeare för att just kunna läsa det bästa som 

tänkts och känts. Detta för att en individ ska kunna se sig själv, den sociala grupp man tillhör 

och den samhälleliga traditionen från sin bästa sida. Said skriver att kulturen kommer ofta 

förknippas med nationen för att det finns ett slags ”vi mot dem- tänk” vilket gör att kultur i 

dem bemärkelsen är en källa till en relativt stridslysten identitet (Said 1995:11).  

Enligt Said härrör kulturen sedan 1500-talet, och då kanske i synnerhet de estetiska former 

som uttrycks, från en kolonial historisk erfarenhet (Said 1995:23). Denna historiska erfarenhet 

kan dock vara komplex och kan få människor att fastna i en definition av att de identifierar sig 

med sin nation som antagligen har en säregen tradition. Komplexiteten i detta vilar i att Said 

tar upp ett exempel där han exemplifierar amerikansk identitet, vilken vilar på en historia av 

invandring som byggts upp på ruinerna av den inhemska befolkningen och deras historia. 

Denna identitet är då utifrån en historisk grund inte enhetlig, och därav menar Said att i tal om 

imperier och nationer så är alla kulturer förknippade med varandra vilket gör dem till 

mångfasetterade hybrider (Said 1995:26–27).  

3.3.1. Så nu har vi en uppfattning av vad kultur kan vara, men hur ska man förstå det? 

Fornäs förklarar begreppet genom att ta upp fyra olika betydelsesfärer. Nämligen ontologisk, 

antropologisk, estetisk och hermeneutisk. Det ontologiska synsättet har långa anor där 

begreppet kultur ansågs stå för odling, underförstått mänsklig omvårdnad av mark. Denna 

förklaring av kultur har med vad som finns i världen att göra och under upplysningen ansågs 

det viktigt att skilja mellan natur och kultur. Enligt Fornäs sägs då naturen som något som 

bara existerade, kultur var däremot något som människor själva skapar (Fornäs 2012:12). Lite 

längre fram i tiden utvecklades begreppet och det behövde inte endast betyda något som 

människorna själva odlar som exempelvis olika grödor. Kultur fick även den innebörden att 

det kunde ha med människans förfining och bildning att göra, vilket kunde ses som en sorts 

odling och utveckling av själen (Fornäs 2012:13). 

Ur antropologisk synvinkel förknippas kultur med livsform där man kunde tala om olika 

kulturer, det skedde alltså en pluralisering av begreppet och dess innebörd. Det är först nu ur 

denna förståelse det börjar talas om att kultur är ett sätt att leva och skillnaderna bestod då i 

levnadssätten bland olika grupper av människor. Detta innebar enligt Fornäs att människor 

inte längre delade in människors kultur geografiskt eller tidsmässigt utan kulturella skillnader 



16 
 

kunde även ske internt inom en viss grupp, t.ex. klass och könsskillnader (Fornäs 2012:18–

21). 

Den kanske vanligaste uppfattningen människor har av kultur är nog den estetiska som enligt 

Fornäs är den senaste av förståelserna. Detta synsätt bortser från samhällets vardagskultur och 

”höjer sig” över den i och med att människor uttrycker sig konstnärligt i någon form samt 

njuter av det som för dem utstrålar skönhet (Fornäs 2012:23). Detta estetiska kulturbegrepp är 

enligt Fornäs rikligt använt idag för att det oftast är det estetiska som institutioner syftar till 

när de använder sig av begreppet. Han skriver bland annat:  

”Om man säger att någon ”sysslar med kultur” menar man sällan att vederbörande odlar 

blommor, skaffar sig allmänbildning eller är djupt försjunken i sin etniska grupp. Då lär  

det i stället snarare handla om någon typ av ”kulturarbetare”, vilket i detta fall är någon 

som ägnar sig åt litteratur, bildkonst, musik, teater eller någon annan form av fokuserad  

estetisk verksamhet.” (Fornäs 2012:24) 

Fornäs menar att estetiska aspekter tenderar att kommersialiseras och tas på ett större allvar 

inom marknaden idag med bland annat många entreprenörer och företag som vill locka 

kreativa människor som tänker utanför ramarna. Han skriver även att estetiska aspekter 

kommer upp på politisk nivå idag när det talas om regional utveckling (Fornäs 2012:94–95).  

Det sista sättet att förstå kulturbegreppet på benämns enligt Fornäs hermeneutiskt och ser 

kultur som ett slags fält för meningsproduktion, vilket är den syn som bland annat används 

mest av kulturforskare. Inom denna förståelse inryms dimensioner av samhället och livet som 

har med mening, kommunikation och tolkningar av ting men även människor att göra (Fornäs 

2012:31). Fornäs hänvisar till flera andra när han särskiljer detta sätt att se på kultur och 

samhälle. Han menar att samhället står för sociala interaktioner mellan grupper av människor 

men att det kulturella lägger mening i olika fysiska faktorer, exempelvis tecken och texter. 

Kultur blir det som människor skapar en mening kring (Fornäs 2012:32).  

Dessa fyra sätt att förstå kultur behöver nödvändigtvis inte ses var för sig utan de kan även 

förstås i kombination med varandra för att kanske få en ännu bättre förståelse om vad 

begreppet egentligen betyder. Enligt Fornäs ska inget av synsätten ses som felaktiga eftersom 

de just i vissa sammanhang sammanflätas. Han menar att istället för att rensa bland 

mångfalden kring begreppet så kanske man istället ska tänka efter en extra gång innan man 

uttalar begreppet kultur och reflektera över vad man verkligen menar med det (Fornäs 

2012:38).  
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3.4. Plats – dess komplexitet och definitioner  

Begreppet plats är ett av de mest komplexa begreppen inom kulturgeografin och har ett flertal 

betydelser. Enligt kulturgeografen Yi-fu Tuan betyder begreppet plats huvudsakligen två 

saker. Det ena är plats som geografisk position i samhället och den andra betydelsen är dess 

rumsliga position, där den ena förståelsen kan ses som en metafor för den andra (Tuan 

1979:408). Dessa två uppfattningar liknar alltså varandra och Tuan menar att människan först 

definieras av sin sociala position i förhållande till en annan för att sedan göra plats för deras 

karaktäristiska och individuella stil. Tuan poängterar dock att plats innebär mycket mer än 

bara en position i världen (Tuan 1979:409).  

Det är inte bara Tuan som anser att platser inte endast kan definieras av en specifik position. 

Enligt Doreen Massey har kulturgeografer ofta definierat platser, och då oftast regioner, 

genom att dra fasta linjer kring den men detta innebär ett särskiljande av insidan och utsidan 

(Massey 1991:320). Detta är enligt Massey problematiskt då det, särskilt idag, finns relationer 

och länkar mellan platser som inte går att dra fysiska linjer mellan. Enligt Massey har platser 

inga definitiva gränser även om vissa gränser ibland kan vara nödvändiga för exempelvis 

olika studier etc. men inte nödvändigtvis för att förklara platsen i sig (Massey 1991:322). 

Enligt Tim Cresswell har begreppet plats tre olika meningar. Den första är som en absolut 

fysisk plats som har specifika koordinater och svarar på frågan var platsen är.  Den andra 

meningen av plats är hur platsen materiellt ser ut och vad den inkluderar, exempel på det kan 

vara byggnader, parker och torg. Den sista definitionen är känslan av en plats, helt enkelt vad 

man känner när man befinner sig där. Dessa känslor kan enligt Cresswell variera individuellt 

beroende på vad man har för personliga referenser och anknytning. Han menar att på vilken 

plats som helst möter vi olika kombinationer av materialitet, betydelse och utövning 

(Cresswell 2009:1).  

Den uppfattning av plats som kanske är mest uppenbar för flera människor menar Cresswell 

är den materiella då det oftast är specifika ting som lätt går att förknippa med olika platser. 

Pyramiderna i Egypten, Eiffeltornet i Paris och skyskraporna i Chicago kan vara ett par 

exempel av materiella ting som förknippas med en specifik plats (Cresswell 2009:1). Han 

skriver även att människor oftast tänker på en plats i form av städer men en plats kan existera 

på många olika skalor och storlekar. En plats kan exempelvis vara stolen man sitter på vid 

köksbordet likväl som staden, landet där man bor eller hela världen för den delen (Cresswell 

2009:2).  
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Även Tuan ansåg att platser är väldigt differentierade inte bara utifrån storlek eller utbredning 

utan även individuellt. Han skriver även att platser hela tiden skapas och ändras, en upplevd 

tom och öde plats kan omvandlas snabbt till något annat via ett evenemang som exempelvis 

en karneval. Platser är dock också något som människor bär med sig i sina minnen och där 

upplevelsen av platser kan härröra från deras barndom eller till och med av myter och 

berättelser från tidigare generationer. Platser upplevs också olika bland yrkesmänniskor, en 

geograf upplever exempelvis platser utifrån olika skalor. En arkitekt ser den lite mindre 

skalan och skapar även olika platser, medan en plats för en historiker inte bara består av 

synliga symboler, som byggnader och monument av lika slag, utan av olika epoker av 

omhändertagande där tiden har haft störst betydelse för den individuella platsen. Tuan menar 

att varje plats är en liten värld i sig, en värld som kan framkallas via konst men också via 

komplexiteten och variationer i mänskliga interaktioner, vilket även andra kulturgeografer 

diskuterar i nästa avsnitt (Tuan 1976:419–421).  

3.4.1. Plats som social konstruktion och interaktion 

Cresswell diskuterar mycket hur humanismen tillämpar begreppet plats och att den 

tillsammans med mer kritiska ansatser som marxismen till viss del delar uppfattningen om att 

platsen ofta är socialt konstruerade. Kulturgeograferna har dock olika uppfattningar och 

Cresswell förklarar detta genom att ta upp dess olika syner på hemmet. Humanister ser 

exempelvis ofta hemmet som en idealbild. Cresswell återberättar om hur filosofen Heidegger 

såg sin stuga i skogen där hemmet stod för något lugnt, fridfullt och tryggt. Kritiker menar 

dock att hemmet inte alltid behöver vara en ideal plats för trygghet och lugn utan människor 

han ha haft andra upplevelser i hemmet, exempelvis missbruk, tristess och våld. Dessa olika 

synsätt gav enligt Cresswell beskriver hur kritiska geografer studerade platsrelaterad inklusion 

och exklusion bland annat genom att undersöka platsens speciella betydelse och identitet. 

Studierna har visat att människor tenderar att rätta sig på den fysiska platsen inom andra 

gränser än just de fysiska, där osynliga regler om hur man ska bete sig och inte styr beteenden 

(Cresswell 2009:5). 

Cresswell sammanfattar sina tankar på det vis att han påpekar att föreställningar om platser 

kan variera i skala. Dessutom finns det en stor pågående debatt om plats inom kulturgeografin 

då vissa lägger fokus på plats som en central del av människans existens och andra menar att 

platsen skapas av människans sociala konstruktioner (Cresswell 2009:9).  

Massey är en kulturgeograf som inte ser platser som statiska utan enligt henne kan de endast 

förstås genom sociala interaktioner, som i sig inte är rörelselösa utan även är processer likväl 
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som platsen (Massey 1991:322). Massey skriver att platsen inte har en unik identitet utan är 

full av olika sammandrabbningar av intressen, som exemplet ovan. De många sociala 

relationerna och strukturerna inom en plats är geografiskt differentierad, och enligt Massey 

skapar sig människor en global känsla för det lokala och därmed en global känsla av platsen 

(Massey 1991:323).  

3.4.2. Platsidentitet och platskänsla – a sense of place 

Platser är ju som sagt komplexa och kan som nämnt ovan bestå av sociala konstruktioner och 

interaktioner men en plats kan även vara knuten till människors identitet. Denna platsidentitet 

kan även i sig vara komplex då den kan variera mycket från person till person även fast de 

kanske fysiskt befinner sig på samma geografiska plats.  

Massey förklarar detta genom att i dagens globaliserade samhälle, där varor och kapital 

kommer från hela världen, så finns det en ökad osäkerhet kring vad man definierar som en 

plats och hur man ska relatera till den (Massey 1991:315). Hon menar att i den värld vi 

befinner oss idag, präglad av globaliseringen behöver människor en tillflykt till en lugn och 

ordnad plats. En plats blir därmed en källa till trygghet och av identitet mitt bland all 

förändring och rörelse i samhället. Platsidentiteten blir enligt Massey oproblematisk och 

trygg, en romantiserad tillflykt från den ”riktiga” världen. Platsen blir alltså en stabil tillflykt i 

vardagen där människor känner sig trygga när tiden hela tiden rör på sig. Massey skriver att 

det är dags att inse istället för att förneka att människor tänker på detta sätt, dock kanske 

omedvetet. Människor behöver något att fästa sig vid vilket kan vara en plats eller likväl 

något annat (Massey 1991:319).  

Denna plats som människor tyr sig och har en identitet kring kan dock vara problematisk i sig. 

Enligt Massey kan platsen ha en enskild, grundläggande identitet men platsidentiteten kan 

också vara skapad kring exkluderande processer (Massey 1991:319). Hon tar upp ett exempel 

på Kilburn High Road i London som är en plats hon själv har starka känslor till för att den har 

en särskild karaktär. Hon menar dock att den platsen inte har en sammanhängande identitet, 

utan den platsen präglas av genomströmningar av människor, varor, kapital och nyheter från 

hela världen. Detta gör att Kilburn, som många andra platser, har multipla identiteter vilket 

kan vara både en tillgång men också en källa för konflikter. Massey menar att det i stort sett är 

omöjligt att en plats bara har en enskild identitet (Massey 1991:321). 

Något som är gemensamt för många kulturgeografer är att de nämner att det finns en känsla 

för och kring platsen (Tuan 1976:409–411, Massey 1991:319 & Cresswell 2009:1). Tuan var 
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bland de första som myntade detta begrepp och detta synsätt. Han menar att visst kan en plats 

vara fysisk men det finns även en mening med platsen som är svår att greppa. En plats kan 

enligt Tuan ha en viss ”personlighet” men bara människor kan inhysa en verklig känsla för 

platsen. Enligt Tuan innebär detta två saker där det första innefattar det vi ser. Ögat och synen 

tränas till att se det som anses vara vackert och därmed behöver vackra platser skapas innan 

de kan ses och upplevas. Ser man begränsat på platsen inom detta synsätt är en plats det som 

har störst visuell påverkan som exempelvis en hög byggnad som går att se på långt avstånd 

när omkringliggande landskap är ganska tillintetsägande. Tuan menar även fast ögat och 

synen är en central del i en känsla för en plats spelar även andra sinnen in som lukt, hörsel, 

känsel och smak. Dessa sinnen behöver dock längre närkontakt med platsen. Tuan liknar detta 

med att vara i en stad för första gången, åker man på en rundtur är det lätt att via synen kunna 

få en uppfattning om den men det är svårt att få en känsla för den. De andra sinnena upptäcker 

karaktäristiska lukter, ljud och texturer, vilket tar längre tid för en person att uppfatta men 

detta leder till en bredare förståelse, association och känsla för platsen (Tuan 1976:409–4011).  

En människa kan ha en djup förståelse och känsla för platser, som enligt Tuan har blivit 

placerat i det undermedvetna genom våra sinnen. Detta skapar ett fysiskt och emotionellt 

minne av platsen som blir som starkast efter att en person har lämnat den och ser den i sin 

helhet på avstånd (Tuan 1976:411).  

Ytterligare en kulturgeograf som skriver om platskänsla och platsidentitet är Gillian Rose. 

Hon skriver att betydelsen av en plats kan vara så stark att det blir en central del av 

människors identitet (Rose 1995:88). Identitet kopplat till en plats kan enligt Rose vara 

känslan av att man hör hemma där, en plats där man känner sig bekväm och trygg (Rose 

1995:89). Känslor av hemhörighet hör ofta till platser på liten skala som exempelvis ett 

specifikt rum eller en trädgård. Hon hävdar dock, som även Cresswell belyste ovan, att även 

fast många känner sig hemma på en plats, exempelvis i sin bostad, finns det dem som inte 

känner sig hemma och trygga på den platsen (Cresswell 2009:5). Det kan exempelvis vara 

människor som varit utsatta för våld och trakasserier i hemmet som gör att de måste lämna 

sådana platser för att finna en plats där de hör hemma (Rose 1995:90).  

Rose, liksom Massey, menar att människor kan identifiera sig med platser av större skala. En 

stad eller en bygd på lokal nivå kan människor identifiera sig med, men också med en region, 

ett land, eller en nivå som sträcker sig över landsgränser (Rose 1995:89–91).  
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3.5. Alienation och platslöshet 

Det finns även förståelser där platser kan kännas främmande för människor där omgivningen 

inte inrymmer någon särskild betydelse. Två av dessa begrepp är alienation och platslöshet. 

Alienation är ett begrepp där människor kan känna sig främmande till platsen om den 

förändras. Begreppet innebär enligt Anoop Nayak & Alex Jeffrey att människor blir 

alienerade från en värld bestående av materiella ting vilket leder till att de kämpar med att 

finna sin omgivning meningsfull (Nayak & Jeffrey 2011:61). Alienation är ett begrepp som 

knyter ihop den existentialistiska ansatsen med den mer kritiska marxistiska ansatsen. 

Filosofen Martin Heidegger har även använt sig av begreppet och han menar att ”vara i 

världen” är inte desamma som ett objekts fysiska position. Det refererar istället till att vara i 

den mänskliga världen där de knyter an till andra människor och objekt emotionellt (Nayak & 

Jeffrey 2011:61).  

Platslöshet är något som Edward Relph talar om och kortfattat så innebär det att det sker ett 

utbyte idag av de platser som en gång var mångfaldiga och betydelsefulla mot platser som är 

anonyma och utbytbara (Seamon & Sowers 2008). Det blir alltså platser som människor inte 

känner en stark identitet till, utan exempelvis platser som tunnelbanor, tågstationer och 

flygplatser. Hans sätt att se på platslöshet har dock kritiserats, bland annat av Massey som 

menar att det är ett synsätt som inte utgår från vad platser verkligen är idag särskilt med tanke 

på hennes synsätt kring en global känsla av plats (Seamon & Sowers 2008). Även Cresswell 

kritiserar Relph och menar att han utgår från en människa där allt ”icke-nödvändigt” som 

historiska, kulturella och personliga kvaliteter inte är medräknade. Det lämnar kvar en 

människa som inte har en reell syn på platsen (Seamon & Sowers 2008).  

Alienation och platslöshet kommer nödvändigtvis inte vara en stor del av denna studie men 

krävs för att få en helhetsförståelse av begreppet plats. En fysik plats behöver alltså inte 

betyda något för alla människor vilket är en viktig aspekt att ha med sig.  

3.6. Hur kommer dessa begrepp att tillämpas? – en sammanfattning 

Detta arbete kommer att behandla framför allt begreppen kultur och plats som båda inrymmer 

en hög grad av komplexitet och har oändligt många tolkningar från person till person. Kultur 

kan förstås genom att det just finns så många tolkningar av det, vilket gör det unikt i den 

bemärkelse att ingen definition nödvändigtvis är rätt eller fel. Det som är gemensamt bland 

författarnas tolkningar är att det går att utskilja två olika typer inom begreppet när de talar om 

kultur. Det första är någon sorts estetisk förståelse där kultur upplevs vara något förfinat och 
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upplyst del av det kulturella. Kulturen skildras på ett sätt där ”det bästa” av olika saker, 

miljöer eller människor visas genom exempelvis konstverk, musik, texter och hantverk. I den 

andra sidan av tolkningen framkommer begreppets komplexitet tydligare genom att kultur blir 

svårdefinierbart när det mer förklarar ett sätt för människor att vara, bete sig och utvecklas. 

Någonstans handlar kultur i grunden av att odla alltså skapa något som inte redan existerar 

och detta kan tillämpas inom en mängd olika områden. Människor skapar sina egna liv och 

formar sina uttryck, beteenden och värderingar vilket allt inryms i begreppet kultur där den i 

sig tar olika uttryck eftersom alla människor är olika. 

Plats är även det ett begrepp som är komplext och har tolkats olika av en mängd olika 

forskare. I detta arbete kommer plats att innebära flera saker, det kommer delvis att betyda en 

fysisk plats men även vad som inryms i den samt hur olika människor uppfattar den. En del i 

människors uppfattning av platsen kommer även att handla om sociala interaktioner och 

konstruktioner. Det kan förstås genom människors platsskapande genom exempelvis möten, 

evenemang och andra aktiviteter som främjar mänsklig interaktion. Detta ligger i kontrast till 

att den fysiska platsen utgör en central del i människornas liv.  

Ytterligare en aspekt av förståelsen av plats ligger i platsidentitet och platskänsla. Dessa 

begrepp är beroende av varandra och handlar om människors anknytning till platsen som 

individ. En plats kan vara så betydelsefull för människor att den blir en central del av 

människornas identitet. Denna platsidentitet har nödvändigtvis inga fasta gränser utan det kan 

uppstå på olika geografiska nivåer, exempelvis lokalt eller regionalt. De får även en känsla för 

platsen som kulturgeografer menar är väldigt speciellt för just människor. Denna identitet och 

känsla kan bero på flera saker och en förklaring kan vara att människor känner ett starkt 

behov av att känna sig hemma någonstans. Detta hemmahörande kan ibland vara svårt att 

definiera och skiljer sig från person till person. Platsidentitet kan också ha med platsens 

historia att göra.  

Denna studie kommer alltså i huvudsak att behandla begreppen kultur och plats men även 

identitet och platskänsla med människan och individen i fokus. Begreppen är svåra och kan 

tolkas på olika sätt men det är just det som är viktigt att ha med sig. Olikheterna är det som 

gör begreppet intressant och värt att studera vidare. 
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4. Empiri 

Nedan redovisas de resultat som visades efter dem empiriska datainsamlingen. För att i detta 

skede underlätta för läsaren följer två kartor som visar var Arvika ligger samt vart de två 

gymnasieskolorna är lokaliserade. 

 

Bild 1: Kartan visar vart Arvika ligger i förhållande till Stockholm och Oslo (2016), 

(Omarbetad av författaren, källa: Google maps 

https://www.google.se/maps/@59.4969819,14.1661534,280912m/data=!3m1!1e3) 

 

 

Bild 2: Kartan visar var Solberga- och Taserudsgymnasiet ligger i Arvika (2016), (Omarbetad 

av författaren, källa: Google maps 

https://www.google.se/maps/@59.6515843,12.6095134,6910m/data=!3m1!1e3)  

https://www.google.se/maps/@59.4969819,14.1661534,280912m/data=!3m1!1e3
https://www.google.se/maps/@59.6515843,12.6095134,6910m/data=!3m1!1e3
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4.1. Arvikabygdens kultur - en analys av texter  

Efter en granskning av Arvika kommuns och Arvika turistbyrås hemsida togs flera 

textstycken ut som berörde vad som gör staden och kommunen attraktiv ur en kulturell aspekt. 

I dessa textstycken lyftes ord och fraser ut som ofta återkom för att försöka utskilja vad 

kommunen och turistbyrån verkligen menar när de använder begreppet.  

Det som snabbt blev klart var att kommunen ofta påpekar på många av sina undersidor att 

Arvika har ett rikt kultur- och fritidsliv. Detta gör de genom att belysa dess framträdande roll 

inom bland annat konst, konsthantverk och musik. På vilken geografisk nivå de är 

framträdande framgår dock inte bland texterna, vilket kan väcka frågan om vem det är som 

verkligen känner till detta starka kulturutbud? Är det exempelvis lokalt, regionalt, nationellt 

eller möjligtvis internationellt känt att Arvika är så pass attraktivt för den kulturintresserade 

som det verkar. Det framträder heller inte på hemsidorna hur de definierar begreppet kultur 

vilket vi vid det här laget har lärt oss är enormt komplext och kanske skulle behöva förklaras.  

Det går dock ändå att utskilja vad de menar när de talar i termen kultur och det som framgår 

är just konst, konsthantverk och musik som nämndes tidigare. När kommunen och turistbyrån 

använder sig av kultur använder de sig av den konstnärliga och estetiska chargongen. Inom 

detta område framgår olika evenemang och besöksmål som bland annat är Rackstadmuséet, 

Klässbols linneväveri och musikhögskolan Ingesund. Ett evenemang nämndes som inte bara 

fokuserade på konst i den allmänna bemärkelsen och det var ”Gammelvala” som betyder ”den 

gamla världen” som är ett evenemang en vecka på sommaren där människor visar upp hur 

man arbetade förr i tiden i självhushållet (Gammelvala 2016). Det är även musikevenemang 

och utställningar av olika slag på detta evenemang, men just för att det har en historisk 

anknytning går det att säga att de visar en lite bredare aspekt av begreppet kultur. Detta 

historiska perspektiv syntes även i kommunens översiktsplan, ÖP, där de bland annat berörde 

betydelsen av kulturmiljöer och skogen som kulturbärare. I denna ÖP belyste de även 

industrins starka fäste i kommunen och då framför allt inom verkstadsindustrin och skrev att 

det var det som utgjorde ryggraden för Arvikas näringsliv. Arvika hade även enligt 

översiktsplanen mångkulturella inslag där de skrev att genom detta kan människor få en ökad 

förståelse och kunskap för olika kulturella grupper, vilka grupper detta var angavs inte. 

(Arvika kommuns översiktsplan 2007). 

Det som går att utskilja på hemsidorna är att det finns en mycket säljande ton i det de skriver 

om kultur vilket kan tolkas så att det är något som starkt ska locka besökare, turister och även 
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de som vill bosätta sig och arbeta i Arvika. Detta kan även utskiljas när både kommunen och 

turistbyrån påpekar att Arvika har nära till det mesta och det kan vara dess närhet genom bra 

kommunikationer till Stockholm och Oslo men det kan även utrycka sig i texter om att det är 

nära till viktiga funktioner i människors vardag.  

4.2. Vad sades vid intervjuerna? 

I denna studie har två stycken intervjuer utförts. Den första gjordes med kulturutvecklaren 

Jenny Fändriks på Arvika kommun den 29 april 2016 och den andra gjordes med Eva Aasum, 

turistchef på Arvika Turistbyrå, den 4 maj 2016. Dessa två personer arbetar båda inom och 

med kultur av något slag inom offentliga verksamheter. De två intervjuerna med dessa 

personer utfördes, tillsammans med textanalysen, för att söka svar på frågeställningen; Vad är 

den officiella bilden av Arvikas kultur? 

4.2.1. Kommunens bild – en del av den 

Jenny Fändriks, vars arbete är omfattande inom kulturområdet, har godkänt att hennes namn 

får användas i detta arbete. Hon ville dock poängtera att det är fler personer inom den 

kommunala förvaltningen än henne som arbetar med kulturfrågor av olika slag. Därmed kan 

hon inte svara för hela kommunen utan bara för den del där hon är verksam.  

Fändriks arbetar alltså som kulturutvecklare vilket enlig henne är ett väldigt omfattande arbete 

där hon i väldigt vid bemärkelse arbetar med kulturfrågor. Detta arbete kan vara inom det 

kommunala men också utåt med bland annat föreningar, organisationer, näringsliv och 

entreprenörer. Arbetsuppgifterna gäller ofta ärendehantering och föreningsstöd av olika slag 

där Fändriks fördelar ut politiskt satta medel till olika föreningar m.m. enligt politiskt satta 

kriterier. En del av hennes arbete gäller även att försöka få olika föreningar och andra att hitta 

på och genomföra olika projekt och idéer tillsammans genom att ”knuffa ihop grupper” och 

att göra ”mer för fler”. Hon säger även att det finns vissa prioriterade grupper som 

kommunala medel kanske i första hand ska gå till och detta är bland annat barn och unga, 

personer med funktionsnedsättning, människor med annan etnisk bakgrund och spridning av 

kulturverksamhet i hela kommunen.  

Fändriks arbetar även med att köpa in konst till kommunen som ska vara tillgänglig för alla 

invånare, detta är alltså konst som hängs upp i offentliga kommunala lokaler och kanske 

framför allt i Rackstadmuséet. Konst och skulpturer inom den offentliga gestaltningen i staden 

ingår även i hennes arbete. Det finns även arbetsuppgifter där hon bland annat arbetar med 

folkets hus, Ritz, som har varit på kartan länge huruvida den ska renoveras och användas 
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vilket det enligt henne äntligen finns ett beslut och ram för den verksamhet som kommer att 

bedrivas där. Lite okonventionella arbetsuppgifter kan exempelvis vara arbete med 

kommunens inblandning i O-ringen, en orienteringstävling, där det bland annat arbetas med 

invigning och aktiviteter för den inresta men också framför allt till arvikabon.  

Fändriks började arbeta inom kulturområdet eftersom hon länge har varit intresserad av 

samhällsfrågor, människor och historia. Fändriks har alltid vetat att hon skulle arbeta med 

kultur och har länge arbetat inom museivärlden vilket är en annan typ av verksamhet än den 

hon arbetar inom nu. För henne personligen är kultur viktigt för människor i alla åldrar för 

deras personliga utveckling, detta genom att ha tillgång och möjlighet till ett varierat kulturliv. 

Fändriks sa bland annat; ”Kanske det som gör livet värt att leva, haha ibland kan man känna 

så.”. Hon tycker att det är viktigt att skapa dessa kulturella möjligheter och förutsättningar, 

”mer för fler”, och att det offentliga har en viktig roll i att invånarna ska få denna möjlighet 

till personlig utveckling. 

När vi senare diskuterade begreppet kultur hade Fändriks åsikten av att det mer anses vara ett 

levnadssätt. Fändriks påpekade även själva ordets betydelse som direkt betyder odling men att 

när man ser bredare på själva begreppet anser hon att det är som ett individuellt språk och ett 

sätt att leva. Att hålla synsättet så brett som möjligt är enligt Fändriks viktigt framför allt för 

att kommunens invånare ska kunna känna att det ska finnas något för dem också oavsett inom 

vad de väljer att utrycka sig inom exempelvis, konst, litteratur, teater eller musik. Fändriks 

”… tycker att det är bättre med inkludering än exkludering” inom det kulturella området.  

När Fändriks fick frågan om varför hon tror att kulturen lyfts upp på kommunens hemsida 

som viktig svarade hon att Arvika kommun vet att kultur är viktigt för människor. Det finns 

även en tradition och historia kring det, att Arvika upplevs vara en rik plats av kultur måste ju 

härröra från någonstans. Det finns ett då och ett nu och i nuet får man enligt Fändriks arbeta 

med kulturen och påverka den. Hon menar att Arvika ser ut som det gör på grund utav många 

olika händelser och erfarenheter, att bygga lager på lager. Det historiska är något att värna om 

och förstärka, som exempelvis en gammal byggnad eller Rackstadkolonin och 

Rackstadmuséet. Hon menar att utan kulturen kanske inte människan har så mycket kvar. 

Fändriks sätter detta i förhållande till naturen, skulle människan och kulturen inte finnas 

skulle det bra vara gräs och träd, vilket i sig är fantastiskt, men hon trycker på att det är 

människan och kulturen som gör platsen. Hon sa såhär; ”... det är ju människan som gör 

kulturen. Det är det jag menar att verksamhet är viktigt, jag drivs ju av och tycker verkligen 

att det är människan som gör platsen.”.  
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När sedan diskussionen smalnade av kom vi in på detta att på kommunens hemsida framgår 

det ju ofta att när det talas om kultur syftas det ofta på olika konstarter som exempelvis musik, 

konst och konsthantverk. Till detta svarade Fändriks att det kan bero på att det är det som nuet 

består av, konst, konsthantverk och musik är traditionellt de starka ”B:na”. Hon påpekade 

dock att om exempelvis 200 år kanske detta ser annorlunda ut och då är det något annat man 

förknippar Arvika med. Detta nu består dock av traditionen där konst, konsthantverk och 

musik är de som är starka.  

I frågan om Fändriks anser att Arvikas kultur har en så stor dragningskraft som det verkar på 

hemsidorna svarade hon att detta var hennes egen anledning till att flytta hit men att det 

såklart finns de som väljer Arvika av helt andra anledningar. Hon menar att naturen och 

kulturen är beroende av varandra vilket Arvika har mycket av, vilket i sig inte är särskilt unikt 

förutom då kanske en vit älg. Bilden av Arvika och Värmland i stort är dock rätt lika om man 

ser till dess helhet vilket gör att man måste kika på vad som sticker ut med just Arvika vilket 

då kanske är Arvika konsthantverk, Rackstadmuséet och Ingesunds musikhögskola. Detta är 

verksamheter som lever och frodas just här vilket kanske ligger mest till grund för kulturen 

som besöks- och reseanledning. Fändriks påpekar dock att i hennes arbete är invånarfokus 

mycket viktigt för att skattepengarna ska gå hela vägen runt och tillbaka till de som bor här 

och inte bara de som besöker Arvika. Hon arbetar för arvikabon som bor där 365 dagar om 

året för att uppnå en spridning av aktiviteter för olika målgrupper och geografiskt spridning 

året runt. Sen menar hon att individer kanske inte tycker att det är någonting för just denne på 

flera månader men det ligger då kanske mer i intresse och Fändriks menar att det ändå är 

viktigt att möjligheten finns.  

Varför är inte någon intresserad då av exempelvis teater, konst och musik? Jo, Fändriks 

hävdar att det är viktigt att introducera kultur tidigt i människors liv och då särskilt i skolan 

där man kan nå alla. Det kan finnas en massa fritidsaktivitet men alla kommer aldrig att kunna 

uppleva detta beroende på exempelvis att den bor långt bort eller andra anledningar. I skolan 

kan kultur tillämpas genom att man kan få ut gruppen ur klassrummet vilket kan leda till 

yttranden från personer som kanske inte vågade förut. De får en möjlighet att någon gång i sitt 

liv se en teater, gå på bio eller ett museum som de kanske inte annars skulle göra. Där kan de 

skapa sig en egen uppfattning om de tyckte det vara bra eller dåligt för att de just ha upplevt 

det. Hon menar även att det kan vara vid dessa tillfällen och på offentliga mötesplatser som 

ringar på vattnet uppstår, där en människa med en idé träffar en annan och en aktivitet eller 

evenemang kan skapas utifrån det mötet. Mötesplatser som bibliotek, simhall, Ritz och torget 
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som är trygga, bekväma och tillgängliga är viktigt där människan gör platsen genom att idéer 

föds och kommer till liv.  

När Fändriks fick frågan om hur hon tror att uppfattningen av Arvikas kultur är bland 

invånarna sa hon att om man frågar 100 olika personer får man antagligen 100 olika svar. Hon 

menar att det finns en hög kulturvana i Arvika, även fast invånarna kanske inte ser sig själv 

som de när de besöker ett naturreservat med fornlämningar varje helg, eller köper presenter på 

Arvika konsthantverk eller har en Klässbolsduk på köksbordet. Det finns ett strakt 

föreningsliv i Arvika och civilsamhälle så för de som vill engagera sig i en förening finns det 

mesta men såklart inte allt. Fändriks tyckte själv som inflyttad att det kändes lite udda att ha 

på en ”finduk” på bordet till vardags, men efter en egen reflektion så är det lite så det är i 

Arvika, man köper och man använder. Går det sönder köper man nytt för att man kanske 

känner den som gör de kaffemuggarna eller dukarna. Hon menar att detta kanske är något 

man reflekterar över mer när en person är lite äldre och de unga kanske upplever i större 

utsträckning att de inte är kulturutövare.  

Fändriks menar att Arvika, som en relativt liten kommun, har ett ganska stort antal personer 

som försörjer sig på sin kreativitet, kanske inte alltid heltid men deltid. Det i kombination med 

en befolkning som också är medvetet eller omedvetet kulturvan kan ibland samlas kring något 

gemensamt. Hon tar upp Arvikafestivalen som ett exempel där invånarna tycke att det var 

”häftigt när det kom konstiga frisyrer på stan… att mötas över någonting annat i några dar 

på året.”. Stoltheten över hantverkstraditionen i kombination med kreativiteten av dem som 

försöker leva på sitt uttryck är god i Arvika trots litenheten. Musikhögskolan är även den av 

stor betydelse i form av ett inflöde av gästprofessorer och föreläsare som ger staden en 

injektion med jämna mellanrum. Arvika är även en stor arbetsplats för de som tar sin examen 

men även för de som föds i kommunen. En person kan bo, leva kanske jobba deltid med eget 

uttryck av något slag samt ha en annan anställning. För den musikintresserade kan denne göra 

hela sin resa på en och samma plats men musikhögskolan utgör även en tillförsel av unga 

människor som har ett musik/kultur intresse. Dessa personer befolkar Arvika under sin 

studietid vilket Fändriks tycker är jätteviktigt då många även blir kvar i Arvika sen när de är 

klara.  

Frågan kom sedan om vad de flesta tänker på när de tänker på Arvika och Fändriks svarade 

konst, konsthantverk, musik och raggarkultur på den frågan. Hon påpekade också att detta 

varierar beroende på vem man frågar men att detta var den bild hon hade. När ämnet styrde in 
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på kultur kopplat till identitet så menar Fändriks åter igen att kultur gör att människan växer 

och att detta förändras och har förändras genom tiden. 

I allt samtalande om kultur kunde det inte undgå att beröra lite av dagens flyktingsituation där 

frågan dök upp till Fändriks av hur hon påverkas av det i sin yrkesroll och då sa hon bland 

annat att: ”… när du som nyanländ har tak över huvudet, mat i magen, lugnat dig, du har 

bränt kroppen, nästa andetag liksom, vad händer sen, det som gör livet värt att leva, hur de 

ska orka med nästa dag, så har ju aktivitet betydelse. Sen vad det är för aktivitet kan se olika 

ut men där har jag varit in lite grann och jobbat…”. Bara en så enkel sak som när hon var på 

ett besök på en ungdomsgård där nyanlända killar spelade biljard med de ”infödda barnen” 

tyckte hon var häftigt, de är där tillsammans och hittar på något så enkelt. Fändriks menar att 

detta är viktigt i de offentliga mötesplatserna, just ge människor en trygg offentlig miljö och 

ett tillfälle att träffas vilket ger ringar på vattnet och idéer föds.  

4.2.2. Turistbyråns bild av Arvika 

Den intervjuade personen från turistbyrån arbetar som turistchef och heter Eva Aasum som 

även hon har tillåtit att hennes namn används i detta arbete. Hon är uppväxt i Magnor, Norge 

och har därefter bott i Stockholm innan hon flyttade till Arvika år 2000. Då började hon arbeta 

på turistbyrån där hon sedan fick tjänsten som turistchef året därpå. Det var enligt henne ”lite 

som att komma hem” när hon bosatte sig här i Värmland efter åren i Stockholm.  

När Aasum fick frågan om vad turistbyrån menar när det använder begreppet kultur svarade 

hon att det kanske framför allt riktar sig till svenska turister där begreppet används i 

marknadsföringssyfte. Användningen av begreppet syftar kanske framför allt till de kulturella 

verksamheterna som exempelvis Rackstadmuséet och Klässbols linneväveri. När de använder 

naturen i samma syfte riktar sig då det kanske framför allt till européer och tyskar och handeln 

står i fokus när de vill vända sig till norrmännen.  

Det Aasum personligen förknippar med kultur är framför allt musik, konst och konsthantverk. 

Kulturen som dragningskraft och reseanledning menar hon är stark bland framför allt svenska 

turister. Rackstadmuséet är exempelvis av riksintresse och är enligt Aasum en pärla bland 

andra museer. I Arvika finns det i stort sett allt inom musik där Ingesund musikhögskola utgör 

en stor del av det. Klässbol med dess linneväveri är även det populärt. På turistbyråns hemsida 

finns det en evenemangskalender som enligt Aasum är fullspäckad även vintertid med olika 

utställningar och dansföreställningar m.m. På sommaren är det mer nöjeslivet som tar plats i 
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Arvika, där bland annat Olssons brygga har en del evenemang men det finns även 

uppträdanden i stadsparken. 

Arvikabornas uppfattning av Arvikas kultur menar Aasum är blandad men hon menar att få 

som bor i staden någonsin har gått till Rackstadmuséet exempelvis. Hon nämner dock att 

raggarkulturen och raggarbilar också är en stor del av Arvikas kultur och även identitet, vilket 

då kanske blir mer en livsstil. Aasum tror att de flesta tänker olika när de refererar och tänker 

på Arvikas kultur vilket kan ha med olika intressen att göra. Hon anser dock att kulturen i 

staden är starkt förknippad med identiteten hos invånarna och att det finns en stark anknytning 

mellan ting och människor. Hon tog upp ett exempel när hon är hos sina bekanta så har de 

flesta klässbolsdukar och keramik hemma hos dem, vilket de även gärna ger bort i present. 

Detta uppmärksammade hon just för att hon själv inte är uppväxt här utan har flyttat till 

Arvika senare i livet. Aasum anser även att det finns en stark identitet kring bilar, konsten och 

musiken.  

4.2.3. Hur lyder den officiella bilden av Arvikas kultur? 

De båda intervjuerna hade gemensamma faktorer där de båda belyste tre specifika estetiska 

utryck som var konst, konsthantverk och musik. Även raggarkulturen var en gemensam 

faktor. Det som är viktigt att ha med sig efter dessa två intervjuredogörelser är att 

respondenterna vid de två olika officiella verksamheterna har även två olika fokusgrupper. 

Kommunen arbetar med kultur till kommunens invånare i första hand medan turistbyrån riktar 

kulturen utåt och marknadsför den som reseanledning.  

Trots detta går det att se likheter där den estetiska kulturen står i fokus bland båda 

verksamheterna. När de kopplar samman kultur och identitet skiljer sig åsikterna åt en aning 

men det som är gemensamt för de båda är att invånare i Arvika har en sorts medveten eller 

omedveten stolthet över hantverk som de tenderar att ha i hemmet och använda till vardags. 

Detta kan vara i form av en duk eller kaffemuggar i keramik vilket de även tenderar att ge 

bort i present. Denna materialitet tillsammans med den estiska förståelsen av kultur kan då 

utgöra den officiella bilden av Arvikas kultur.  

4.3. Vilka har svarat på enkätundersökningen? 

Nedan redovisas det empiriska datat som samlats in via en enkätundersökning bland äldre och 

unga invånare i Arvika. Detta data kommer bland annat att redovisas med diagram och 

tankekartor men även genom text för att göra resultatet så lättförståeligt som möjligt. 
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Diagram 1: Redovisning av könsfördelningen över undersökningens respondenter. 

 

Kommentar: Diagrammet visar könsfördelningen bland de respondenter som svarat på 

enkäterna där N=46 för de äldre, N=57 för de unga vilket sammanlagt blir N=103. 

I diagram 1 går det att utskilja att det sammanlagt var relativt jämnt mellan könen i de olika 

svarsgrupperna då män och kvinnor var överrepresenterade i olika åldersgrupper. Bland de 

äldre respondenterna i åldrarna 65-87 år bestod 41 % (19) av kvinnor och 59 % (27) av män. 

Fördelningen bland de unga i åldrarna 16-20 år var 53 % (30) kvinnor, 46 % (26) män och 1 

% (1) som inte ville specificera vilket kön hen tillhörde. Sammanlagt innebar detta att 

könsfördelningen utjämnade sig när alla respondenter slogs ihop där 48 % (49) bestod av 

kvinnor och 51 % (53) bestod av män där resterande 1 % (1) var ospecificerad.  
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Diagram 2: Redovisning av könsfördelningen bland de olika gymnasieprogrammen.

 

Kommentar: Diagrammet visar könsfördelningen bland de unga respondenterna vid de fyra 

olika gymnasieprogrammen där N=17 på estet, N=12 på samhäll, N=18 på El & energi och 

N=10 på Vård & omsorg. 

I ovanstående diagram redovisas alltså könsfördelningen bland de unga respondenterna samt 

hur många som svarat på respektive gymnasieprogram. På det teoretiska Solbergagymnasiet 

gick respondenterna på estetprogrammet och samhällsprogrammet och på det praktiska 

Taserudsgymnasiet läste eleverna vid El och energiprogrammet och vård och 

omsorgsprogrammet. Vid de praktiska programmen syns vilken könsskillnad som finns bland 

olika yrken tydligt, där 100 % (18) var män som läste till bland annat elektriker och 

energitekniker. På vård och omsorg läste det 100 % (10) kvinnor. De andra programmen var 

lite mer blandade men det utskiljas en tydlig majoritet av kvinnor på samhällsprogrammet där 

bara 8 % (1) var män. Detta kan bland annat förklaras av hög frånvaro av män på den lektion 

där enkäten delades ut den dagen. På estetprogrammet var det lite jämnare fördelning bland 

könen jämfört med de andra programmen där 53 % (9) var kvinnor, 41 % (7) var män och 6 

% (1) som inte ville specificera sitt kön.  

I empiriska undersökningar där enkäter är en del av datainsamlingen kommer det ett 

automatiskt bortfall. Detta trots att forskaren i det här fallet har fått in alla enkäter besvarade 

av alla som denne delade dem till. Bortfallet blir på grund av att alla respondenter inte svarar 

på alla frågor vilket kan ha många olika förklaringar.  
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Diagram 3: Redovisning av bortfallet bland respondenternas svar.

 

Kommentar: Diagrammet visar könsfördelningen bland de återstående respondenterna bland 

alla svarsgrupper efter bortfall. Bland de äldre uppkom då N=32, de sammanlagda 

ungdomarna N=53, de unga vid Solbergagymnasiet N=29 och respondenterna vid 

Taserudsgymnasiet uppkom till N=24. Antal respondenter sammanlagt efter bortfall uppkom 

till N=85 där det från början var N=103. 

Diagrammet ovan visar staplar med de respondenter som fyllt i alla frågor på den enkät som 

delades ut, se bilaga 3 och 4. Detta bortfall var svårt utskilja då de allra flesta hade ringat in 

svar på de frågor som var slutna men inte motiverat sina svar vilket de önskades göra. De 

respondenter som inte hade ringat in alla svarsalternativ och som inte hade motiverat något i 

text sållades därmed bort från studien. Detta gjorde att det sammanlagt blev en mycket jämn 

könsfördelning där 49 % (42) kvinnor, 49 % (42) män och 2 % (1) ospecificerade utgjorde 

grunden för de svarsresultat som redovisas nedan.  

4.3.1. Vad förknippar äldre med Arvika och kultur? 

De äldre respondenterna var alla pensionärer och medlemmar i PRO, dessa svarade på 

enkäten i bilaga 4. De flesta, 85 % (39), var bosatta i Arvika stad medan resterande 15 % (7) 

bodde i andra delar av kommunen.  
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Figur 1: Redovisning av de vanligaste svaren på frågan ”Vad förknippar du med Arvika? 

Varför?” 

 

Kommentar: Figuren beskriver de vanligaste sakerna som de äldre förknippar med Arvika 

där cirklarnas storlek visar vilken åsikt som återkom mest respektive lägst av topp fem där 

N=32.    

I ovanstående figur 1 visas alltså de fem vanligaste åsikterna som återkom bland de äldre 

respondenterna när de fick den första frågan om vad de förknippar med Arvika. Dessa var 

naturen, en trevlig småstad, konstnärskulturen och musiken. Andra förknippningar som vissa 

respondenter nämnde var exempelvis jössehärslynne, rolig dialekt, humor, industri och 

bilburen ungdom som för ”väsen”.  

I nästa frågeställning när de äldre ombads att beskriva Arvika för någon som aldrig varit i 

staden så gavs Arvika en mycket positiv bild där flera skrev att staden var ”Vackert belägen 

vid Sveriges innersta hamn”, ”Kulturstad, Rackstadmuseum, Ingesund, trevliga människor, 

jössehärslynnet” och till och med ”Guds pärla på jorden”. Det var även flera respondenter 

som hänvisade till stadens vackra stadspark med mycket aktiviteter sommartid.   
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I fråga 6, se bilaga 4, fick de äldre svara på om de tror att man förknippar Arvika annorlunda 

idag jämfört med förr. Där svarade 38 % (16) ja, 19 % (8) nej och 43 % (18) vet inte. Några 

av de respondenter som hade svarat ja kommenterade att mycket av den industri som fanns 

förr är nedlagd, samhället är förändrat och att det var roligare förr, vad som var roligare och 

hur samhället har förändrats nämner de dock inte. Respondenterna som ringat i 

svarsalternativet nej och vet inte hade inte många kommentarer på detta vilket är förståeligt då 

de antagligen inte tyckte att det var någon skillnad eller så visste de helt enkelt inte.  

Figur 2: Redovisning av de fyra vanligaste förknippningarna med begreppet kultur. 

 

Kommentar: Figuren visar de åsikter som främst dök upp när respondenterna fick frågan om 

vad de tänker på när de hör ordet kultur. Cirklarnas storlek visar vilken åsikt som var mest 

respektive minst återkommande av de fyra där N=32. 

Figur 2 som beskriver vad de vanligaste tankarna var när de äldre respondenterna ombads 

skriva ner vad de förknippade med begreppet kultur där konst och inte minst musik var 

mycket förekommande. Det fanns dock ändå ett flertal andra uppfattningar om begreppet där 

vissa av svaren kunde vara västra Värmland, mångfald, hantverkare från Taserud och idrott. 

Några förknippade kultur med förklaringar som ”allt jag gör som jag trivs med”, 

”sysselsättning på dagtid”, ”trevlig samvaro” och ”själslig odling” där en av respondenterna 

hade skrivit att denne tänker på allt när den hör ordet kultur.  

Majoriteten av respondenterna tyckte att kultur hade med identitet att göra. Hela 84 % (35) 

svarade ja, 1 % (1) nej och 15 % (5) vet inte. De ansåg att kulturen utgörs av sociala behov, 
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att det berikar livet, är en tillhörighet med bra samvaro och själslig odling. Flera tänkte åter 

igen här på konstnärer som exempelvis Christian Eriksson.  

När fråga 9 och 10 ställdes, se bilaga 4, till respondenterna angående om de personligen 

identifierar sig som arvikabor och vad det innebär så svarade även här majoriteten av dem ja. 

På denna fråga blev svarsfrekvensen också den högsta där 98 % (45) av de ursprungliga 

respondenterna hade svarat. 90 % (40) av pensionärerna svarade att de identifierar sig som en 

arvikabo medan resterande 10 % (5) svarade nej eller annat. När de sedan fick förklara varför 

svarade de flesta likadant då de flesta var födda och uppväxta i Arvika, en person hade flyttat 

till staden 1948 och alltså bott i Arvika i 68 år. Vissa skrev att de under en tid har bott på 

någon annan plats men sedan flyttat tillbaka där de var uppväxta. De flesta skrev att de trivs, 

blir accepterade, känner staden och människorna i den. De som svarade att de inte 

identifierade sig som arvikabor skrev bland annat att de var nyinflyttade och hade bara varit 

där under en kort tid. Någon av dem hade bott i Arvika under en längre tid men identifierade 

sig ändå som ”norrbottning” eller ”dalslänning”.  

När de senare svarade lite mer ingående på var det innebär att vara en arvikabo var det flera 

som sa att de känner sig hemma i Arvika. De trivs och känner sig trygga i staden, alla känner 

alla, det finns trevliga människor samt att någon var stolt över att vara en Arvikabo. Någon 

skrev att det är nära till allt och att det är en liten och trevlig stad, medan de fanns de som 

tyckte att det vara bra att bo i utkanten av staden då det är mycket busliv i centrum. Vissa 

respondenter svarade att gemenskapen är stark, att det finns ett strakt föreningsliv och att det 

finns glada jössehäringar här. En tyckte att arvikabor får prata dialekt och en annan ansåg att 

innebörden av en arvikabo är att ha ”livet på en pinne”.  

I ovanstående redovisning över de äldres svar vid enkätundersökningen har det inte framgått 

några tydliga skillnader bland svaren beroende på kön och därav har den aspekten inte tagits 

med.  

4.3.2. Vad förknippar de unga på Taserudsgymnasiet med Arvika och kultur? 

Skillnader uppstod bland de unga respondenternas svar beroende på vilket gymnasium de gick 

på. För att tydliggöra detta resultat i empirin kommer de ungas svar att redovisas för sig 

beroende på vilket gymnasium de gick på. Först kommer gymnasieeleverna på det praktiska 

Taserudsgymnasiet att redovisas.  

De unga har svarat på enkäten som finns i bilaga 3. Av respondenterna på Taserudsgymnasiet 

är 58 % (16) bosatta i Arvika stad och resterande 42 % (12) bor på annat håll inom 
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kommunen men även utanför i andra kommuner. Först ombads de i fråga 5 beskriva Arvika 

för någon som aldrig varit i staden. Här fanns det skillnader i svaren beroende på om de var 

män eller kvinnor samt vilket program de gick. Kvinnorna som gick vård och omsorg beskrev 

Arvika som en liten och mysig stad där det för några inte finns så mycket att göra men för 

andra är livlig på helgen. De skrev även att det var en lugn, bra och gammaldags stad med 

mycket människor och mycket skog. Männen som gick el och energi hade dock en annan ton i 

sina svar när de skulle beskriva Arvika. Några skrev att det är roligt att bo i Arvika som är en 

rätt fin, trevlig och härlig stad med massa små hus och lägenheter med trevligt folk. Männen 

skrev dock även att det finns många raggare, ”möe löst fölk”, alkohol och tobak men även 

som en benämnde det ”plåtluder, pundare och drägg”.  

Figur 3: Redovisning om vad de unga som gick på Taserudsgymnasiet trodde vad 

utomstående förknippade med Arvika. 

 

Kommentar: Figuren visar de fyra vanligaste tankarna kring vad elever på 

Taserudsgymnasiet trodde andra förknippade med Arvika. Cirklarnas storlek representerar 

den åsikt som återkom flest respektive minst av dessa fyra åsikter där N=24. 

När eleverna på Taserudsgymnasiet skulle svara på vad utomstående förknippar med Arvika 

syntes inte lägre några specifika skillnader mellan könen och programmen. I figur 3 visas de 4 

vanligaste åsikterna alla respondenter. De flesta ansåg att utomstående skulle förknippa 

Arvika med mycket raggare och att det är pundigt samt finns mycket drägg. De andra vanliga 

åsikterna var också att Arvika kanske ses som ett lugnt och finns ställe. Det fanns även andra 
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åsikter förutom ovanstående 4 som var dialekt, bra på sport, bilkultur, egen stil, vanlig, härlig, 

mysig och livlig stad.  

Figur 4: Redovisning av vad eleverna på Taserudsgymnasiet tänkte på när de hörde ordet 

kultur. 

 

Kommentar: Figur 4 visar de fyra vanligaste åsikterna av vad Taserudseleverna förknippar 

med begreppet kultur där N=24. Cirklarnas storlek representerar den åsikt flest respektive 

minst respondenter hade av de vanligaste tankarna. 

I ovanstående figur 4 beskrivs som nämnt innan de vanligaste förknippningarna eleverna hade 

när de tänkte på ordet kultur men bland dem fanns även ytterligare en mängd olika svar där 

nästan alla respondenter tyckte olika. Kultur kunde enligt vissa innebära utseende på 

människor, hur man är som person, vad man gör och olika sätt att leva. Respondenterna tyckte 

även att kultur kunde vara texter, intressen, religion, bilar, arv, miljö, språk och gamla hus. 

Gameing, alltså spelande, fanns också bland åsikterna och det var också en som skrev att 

kultur är ”Vad vi har kvar från förr”.  

Nästan alla unga på Taserudsgymnasiet svarade på frågan om kultur har med identitet att göra 

där 64 % (17) svarade ja, 1 % (1)  svarade nej och 35 % (9) svarade att de inte visste. 

Motiveringarna till deras svar var många och olika, några skrev ”I princip olika kulturer i 

varje län”, ”Ja eftersom vi har en egen stil” och ”För att så vi växer upp så kommer vi alltid 

att vara”. De flesta svaren syftade på att kultur hjälper oss människor att bli de personer och 

individer vi är genom att exempelvis följa traditioner eller sättet vi uppför oss på.  
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De sista två frågorna i enkäten, se bilaga 3, besvarades på så vis att 58 % (15) svarade att de 

identifierar sig som arvikabor och resterande 42 % (11) respondenter gjorde inte det. 

Motiveringen de gav till detta var bland annat att ”För att jag är typ en lugn person och 

tycker att Arvika är en lugn stad”. Några kunde identifiera sig som arvikabo men även något 

annat då vissa gick i skolan i Arvika men bodde någon annan stans inom eller utanför 

kommunen. Majoriteten av de som svarade ja motiverade detta med att de bor och är 

uppväxta i Arvika. Någon respondent identifierade sig inte som arvikabo för att ”Jag är ingen 

raggare” och ”För att jag röker inte på”. När de fick frågan av vad det innebär att vara en 

arvikabo var svaren även här blandade där vissa tyckte att man skulle bo i Arvika för att vara 

det. Andra åsikter löd ”Att jag är trevlig mot folk oavsett om jag har nån relation med dom 

eller inte”, ”Fest på fredagen i en sleten raggarplåt” och ”Må gött å leve laive”. Vissa 

tyckte att bara man känner sig som en arvikabo så är man det.  

4.3.3. Vad förknippar de unga på Solbergagymnasiet med Arvika och kultur? 

Respondenterna på Solbergsgymnasiet var den enda svarsgruppen där alla svarat på alla 

frågor vilket alltså inte ger något bortfall i denna grupp, viket finns redovisat i diagram 3. På 

detta teoretiska gymnasium läser respondenterna estetprogrammed med inriktning bild och 

musik och samhällsprogrammet med inriktning beteende. De har svarat på enkäten som finns 

i bilaga 3 som eleverna på Taserudsgymnasiet.  76 % (22) av eleverna är bosatta i Arvika stad 

och resterande 24 % (7) är det inte utan bor på någon annan plats inom eller utanför 

kommunen.  

När de skulle beskriva Arvika för någon som inte varit där förut så svarade de flesta att det är 

en liten, mysig, trevlig och trivsam stad där alla känner alla och finns en del raggare som kör 

runt i bilar med hög musik. En del menade på att det inte finns så mycket att göra som 

ungdom men att det finns mycket att se och uppleva om man så vill. Musik, konst och närhet 

till bland annat affärer var även det något som fanns bland de många olika svaren. 
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Figur 5: Redovisning av vad eleverna på Solbergagymnasiet tror utomstående förknippar 

med Arvika.

 

Kommentar: Figur 5 visar de 5 vanligaste åsikterna om vad respondenterna tror utomstående 

förknippar med Arvika där N=29. Cirklarnas storlek visar vilken åsikt som återkom mest 

respektive minst. 

Figur 5 visar alltså de svar som var vanligast förekommande men det fanns en hel del andra 

saker de trodde att människor förknippade med Arvika. Exempel på detta var bland annat 

konst, glada värmlänningar, Jacob De la Rose och bönder. De svarade även i liknande termer 

som de andra svarsgrupperna konst, liten stad, Rackstadmuséet, Ingesund och stadsparken.  
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Figur 6: Redovisning av var eleverna tänker på när de hör ordet kultur.

 

Kommentar: Figur 6 visar de fem vanligaste svaren när eleverna redovisade vad de tänker på 

när de hör ordet kultur där N=29. Cirklarnas storlek visar den åsikt som flest hade respektive 

den som minst respondenter hade bland de populäraste uttrycken. 

Figuren visar som nämnt de fem vanligaste beskrivningarna av kultur bland Solbergas elever.  

Det fanns dock som vid föregående fråga en mängd andra svar där många var relativt 

utförliga. Exempel på detta är ”olika stilar som identifierar någon”, ”kunna utrycka sig”, 

”något att tillhöra” och ”en folkgrupps gemensamma värderingar, seder och vanor”. Men 

många skrev även att kultur var det estetiska hos människan som nöjen, kreativitet, fantasi, 

filosofi, ”flum”, dans och teater.  

Alla respondenter från detta gymnasium svarade även på nästa fråga om kultur har med 

identitet att göra där hela 83 % (24) av de tillfrågade svarade ja och resterande 17 % (5) 

svarade att de inte visste. De unga respondenterna hade mycket att säga kring detta och för att 

enklast redovisa detta följer ett stycke med citat av vad de själva skrivit. Frågan som löd var 

alltså fråga 8, om de tror att kultur är en del av vår identitet, se bilaga 3. 

”Tror det har mycket att göra med vilket ursprung, uppväxt och miljö man växt upp i.” 

”Den kultur man ”tillhör” formar en som människa.” 

”Alla är olika i olika kulturer. Vår kultur speglar oss lite som bor här.” 

”Vår kultur innebär ju bland annat livsstil och värderingar, och detta påverkar ju vår 

identitet.” 

”Det är helheten av en bild skapad av ett samhälle, av individer i det samhället.” 
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”Jag tror det sitter lite i kläderna.” 

”Jag vet inte riktigt men det känns som det gör oss (delvis) till den vi är. Svårt att förklara 

varför.” 

Nästan alla respondenter hade utförliga svar som dessa ovan vilket bara var ett urplock ur de 

motiveringar de själva gjort i enkäterna.  

Fråga 9, där de fick svara på om de identifierar sig själva som arvikabor eller inte svarade 62 

% (18) svarade ja, 20 % (6) svarade nej och 18 % (5) svarade annat. De som hade svarat ja 

hade genomgående liknande motivering till varför och det var att de har bott i Arvika hela 

livet där en bland annat skrev: ”Jag är uppväxt här och Arvika kommer alltid vara en del av 

mig”. Det är dock inte hugget i sten att bara för att man bott på samma plats hela livet så 

identifierar man sig som en arvikabo, då kunde motiveringen vara: ”Har bott i Arvika hela 

livet och har nästan aldrig känt något speciellt för det.”. En annan respondent skrev att denne 

är ”en människa som är i denna stad för att föräldrarna valde att flytta hit, inget mer”. När 

de svarade på vad det innebär att vara en arvikabo svarade de flesta att man skulle bo och 

trivas i Arvika, att man känner människor, går till torget, åker raggarbilar och tar del av de 

aktiviteter och kultur som finns.  
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5. Analys 

Detta analyskapitel syftar till att föra samman de teorier som redovisades i kapitel 3 med det 

empiriska materialet som redovisades i föregående kapitel 4 för att på så vis besvara de 

frågeställningar som ställs inledningsvis samt uppfylla uppsatsens syfte.  

5.1. Den officiella bilden – människan, platsen & kulturen  

Den officiella bilden som kommunen och turistbyrån ger Arvika är att det är en bygd med 

mycket kultur. Baserat på uppsatsens resultat definieras och framträder kulturen i huvudsak av 

tre saker vilket är konst, musik och konsthantverk. Dessa estetiska uttryck är dock bara en del 

av den hela förståelsen, Fändriks talade bland annat om språk, levnadssätt och religion vilket 

även det är viktiga pusselbitar som kan bidra i den allmänna kulturella förståelsen av staden.  

Det kulturella uttrycket i Arvika har varit centralt under en lång tid och benämns av Fornäs 

som estetisk kultur (Fornäs 2012:23). Kommunen och turistbyrån arbetar mycket med denna 

kultur dagligen genom olika evenemang, projekt och finansiellt stöd. Trots att Fändriks 

personligen försöker se brett på kulturbegreppet och förstår komplexiteten i det som individ så 

framhävs detta inte tydligt i de offentliga plattformarna. På kommunens hemsida är det i 

dagsläget den estetiska kulturen som står i fokus där det är relativt enkelt att se att Arvika 

förknippas med konst, musik och hantverk. Det finns också andra kulturella utryck som pekar 

på Arvikas historia med natur och industri men de framträder inte lika tydligt som det 

estetiska. Arvika kommuns hemsida skulle kunna visa ännu mer vad kultur innebär då 

begreppet enligt Mitchell är en uppenbar och självklar del av människors liv som tar sig 

utryck i mer än bara det estetiska uttrycket (Mitchell 2000:13). 

Förr i tiden har kulturen tagit sig andra uttryck i Arvika där människan, och inte bara 

konstnärliga uttryck, stod i centrum vilket inte framgår i den offentliga uppfattningen idag. 

Sättet att vara, jössehäradsmentaliteten, optimismen och kulturglädjen hos människorna i 

Arvika skrevs det mycket om redan i mitten på 1800-talet vilket idag verkar vara glömt eller 

försummat. Elis staty står i stadens centrum som en utsmycknad och ett konstnärligt uttryck, 

men personifieringen av den kulturella personen, sättet att vara och leva just på denna plats 

syns inte längre i det offentliga (Nilsson & Sandström 2011:35 & Hallgren 1975:44). Förr i 

tiden var arvikabon, och då kanske jössehäringen, det människor först förknippade med 

platsen Arvika och inte det estetiska. Arvika bestod då mestadels av vad Massey förklarar 

som en platsidentitet skapad kring en historisk mening kring människors mentalitet (Massey 

1991:319).  
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Fändriks påpekade att om 200 år kanske det är något annat än just konst, musik och 

konsthantverk som människor förknippar med staden. I mitten av 1800-talet var ju tiden som 

konstnärer och hantverkare började etablera sig i Arvika på ett sätt som inte fanns innan 

exempelvis genom konstnärerna i Rackstadkolonin (Olsson 1986:306–307). Idag består den 

officiella bilden av Arvikas kultur av relativt självständiga verksamheter som framhävs i 

estetisk form (Said 1995:10). Exempel på dessa verksamheter kan vara Klässbols linneväveri, 

Rackstadmuséet, Arvika konsthantverk och Ingesunds musikhögskola. Dessa är exempel på 

verksamheter som framträder i både textanalysen och intervjuerna och som i stor mån ligger 

bakom bilden av Arvika som kulturstad. I Arvika tillämpas alltså Saids teori där kultur 

innefattar ett förfinande i form av att visa och framhäva det bästa som gjorts, tyckts och känts 

(Said 1995:11) Verksamheterna ovan gör just detta, framhäver och lyfter fram det bästa som 

gjordes förr av de kreativa människorna som valde att uttrycka sig på denna plats. Detta 

bekräftade Fändriks när hon sa det gäller att bygga vidare på det som fanns förr i tiden, samt 

att verksamhet är mycket viktigt för personers personliga kulturella utveckling.  

De estetiska former som utrycks inom de kulturella verksamheterna i Arvika härrör från en 

historisk mening vilket Said menade att de oftast gör (Said 1995:23). Detta kan vara 

problematiskt då historien kanske inte alltid vilar på det som är ”inhemskt” och lokalt på just 

den platsen, utan på personer som har flyttat till dit från något annat håll. Eftersom detta är 

fallet i Arvika kan den kulturella platsidentiteten vila på något som ur en historisk mening inte 

är enhetlig och genuin (Said 1995:26–27). Mycket av Arvikas kulturella identitet kretsar kring 

bland annat arvikasonen Christian Eriksson som står för en stor del av det kulturella arvet. Det 

finns även många andra konstnärer och kreativa personer som flyttade till Arvika under 

Christians tid som ligger till grund för det Arvika förknippas med idag. Det är här Saids 

problematik gör sig synlig. Enligt resultaten i denna studie vilar den officiella bilden och 

identiteten kring Arvika på ett fåtal inflyttande personer. Dessa var inte alls uppväxta i bygden 

utan bara bodde där under en tid de var verksamma inom det estetiska området.   

Den officiella bilden av Arvikas kultur är i huvudsak estetisk och inrymmer bland annat 

musik, konst och konsthantverk som härrör från förr i tiden. Djupdyker man mer på synen 

kring hantverket nämnde både Fändriks och Aasum att arvikaborna har en sorts omedveten 

stolthet kring hantverksföremål som exempelvis keramik och linnedukar. De menar att det 

ofta är något som arvikabor har i sina hem och ger bort i present. Fändriks påtalade dock att 

arvikabor, trots deras användning av konsthantverk i form av inredning och presenter, kanske 

inte alltid ser sig själva som kulturutövare. Detta kan kopplas till Tuans teori där det finns en 
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djupare förståelse för platsen i det undermedvetna hos människor (Tuan 1976:411). Ett fysiskt 

minne av platsen kan inrymmas i de föremål som arvikabor verkar knyta an till lite extra samt 

lägga en större emotionell mening kring. Fändriks menade att dessa föremål är inget arvikabor 

verkar vara sparsamma med utan går någonting sönder så köper de nytt. Detta sa hon kunde 

bero på att de kanske omedvetet vet att människor i dess närhet försörjer sig på sin kreativitet 

och hantverket.  

Föremålen utgör även, enligt Tuans teori, ett minne kring själva platsen där duken eller 

kaffemuggen har skapats av människor som lever sina liv i närheten av konsumenten. 

Resultatet visar alltså att det finns en estetisk kulturell känsla och anknytning kring Arvika 

oavsett om arvikaborna är medvetna om det eller inte. Enligt Cresswells teori kan dessa 

föremål ha en materiell anknytning till platsen där föremål blir en del av människors 

uppfattning och minne kring platsen (Cresswell 2009:1). Detta minne och omedvetenhet av 

kulturellt utövande kan vara det som får arvikabor att ge bort dessa föremål i present, de ger 

bort en del av platsen och vad de själva förknippar med den. Denna materiella anknytning kan 

man sedan sätta i förhållande till av vad Fändriks påpekade om att det är människan som gör 

platsen och att människan även gör kulturen. Kulturutövare gör sitt hantverk som köps och 

förs vidare som en representation av platsen som det skapades på.  

Arvika som plats är enligt den officiella bilden i en mån fysisk med tanke på stadens 

avgränsning men även med avseende på kommunens gränser. Platsen är också enligt den 

officiella bilden av Arvikas kultur flytande. Fändriks och Aasum talar om konstnärliga utryck 

vilka är lokaliserade på olika platser runt om i hela kommunen vilket samlas under 

benämningen Arvika. Platsen är då enligt Cresswells teori en kombination mellan materialitet, 

alltså de objekt och fysiska ting som kopplas till platsen, men den har även en betydelse och 

utövning (Cresswell 2009:1). Betydelsen finns i kommunens och turistbyråns sätt att 

marknadsföra Arvika som kulturbygd för att locka människor till platsen i olika avseenden. 

De utövar även en sorts makt över hur platsen framträds hos andra och påverkar även 

invånarnas bild av den kulturella platsen. 

För att sammanfatta visar denna studie att Arvika i västra Värmland är en del av det rika 

kulturarvet som Grundel hävdar finns runt om i hela Värmland. Fändriks menade exempelvis 

att det hon arbetar med inom kultur bidrar till invånarnas personliga utveckling och att kultur 

alltid ska vara tillgängligt för alla sociala grupper. Detta kan även enligt henne ringar på 

vattnet som kan ge upphov till mer möten och kulturella interaktioner i länet genom 

exempelvis nya idéer som föds. Detta resultat stämmer då med Grundels teori om att den 
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lokala identiteten kring kulturen bidrar till en stark sammanhållning inom länet även om den 

kulturella identiteten utifrån den offentliga bilden kan vara problematisk (Grundel 2011:324).  

5.2. Invånarnas bild – kulturen, identiteten & platsen 

De unga och äldre invånarna som har medverkat i denna studie ger överlag en mycket positiv 

bild av Arvika. Inga större skillnader bland könen fanns bland svaren förutom i ett fall där 

elever på Taserudsgymnasiet skulle berätta vad de tror andra utomstående personer 

förknippade med Arvika. Då var bilden bland männen rätt så negativ då de trodde att 

människor tänkte på bland annat pundare och drägg, som hänvisar till narkomaner och 

människor som står utanför samhället som upplevs som slitna och inte alltid är särskilt 

omtyckta. Kvinnorna på samma skola tyckte dock att Arvika var ett fint och lugnt ställe vilket 

tyder på hur olika individer kan uppleva en plats. Detta kan förklaras genom Cresswells och 

Masseys teori av att platsen blir en social konstruktion där vissa upplever platsen som trygg 

och lugn men andra har enligt egna erfarenheter en annan uppfattning som kan se helt 

annorlunda ut (Cresswell 2009:5).  

De äldre invånarna förknippade Arvika med bland annat naturen, att det var en liten trevlig 

stad med en konstnärskultur och musik. Eleverna på Solbergagymnasiet ansåg att Arvika 

Basket, raggare, hamnfesten och Sveriges innersta hamn var det som utomstående först tänkte 

på när de tänkte på Arvika. Sätter man detta i kontrast till vad Aronsson m.fl. kom fram till i 

sin studie där Värmland ansågs ha vacker natur, trevliga människor, närhet till vatten och 

värmlänningarnas personlighet, så stämmer den bilden relativt bra med de svarandes bild av 

Arvika (Aronsson et al. 2013:132). Eleverna och pensionärernas uppfattning stämmer även i 

hög grad överens med det Fändriks nämnde vi intervjun, att bilden av Arvika lika väl kunde 

representera bilden av Värmland.  

När respondenterna ombads beskriva Arvika så beskrev de flesta staden och kommunen 

positivt där de äldre bland annat tog upp att det finns trevliga människor med jössehärslynne 

där. De unga skrev att det var en liten och mysig stad med en del raggare som åker runt och 

spelar musik. Det antyddes att de ofta beskrev platsen från egna erfarenheter och syn men 

ibland syntes även en beskrivning som i stor mån liknade den officiella beskrivningen av 

Arvika. Detta kan förklaras genom Tuans beskrivning av platsen där den utgör positioner som 

människor har i sitt minne men att upplevelsen av den kan komma från olika skeden i livet 

(Tuan 1976: 419-421). Dessa beskrivningar som respondenterna gjort av Arvika kan alltså 

komma någonstans från deras minne där vissa exempelvis upplever platsen i sin helhet som 
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mysig. En annan person kanske inte har detta minne och beskriver platsen utifrån en berättelse 

och eller beskrivning från en annan vilket exempelvis kan komma från en familjemedlem eller 

kommunen. 

När respondenterna ombads beskriva vad kultur innebar för dem var musik och konst en 

gemensam faktor bland de båda grupperna men även traditioner, språk och historia. Dessa 

svar ändrades dock delvis när de ombads att förklara om kultur hade med identitet att göra. 

Majoriteten av alla respondenter svarade att de trodde att kultur var kopplat till människors 

identitet. Motiveringar till detta kunde vara att kulturell identitet är individuell stil, aktiviteter 

som de trivs med och att kulturen speglar de som bor i Arvika. Mitchell menar att 

kulturbegreppet används utan att människor reflekterar över vad det verkligen betyder 

(Mitchell 2000:13). Denna teori kan tillämpas i detta fall då respondenterna först fick skriva 

ner det första de tänkte på när de tänkte på kultur. När de sedan fick ägna en extra tanke kring 

det kom de flesta på att kultur innebär något mer, och då för denne som individ. Kultur 

behövde inte bara vara på estetiska aspekter utan det kan ju faktiskt vara något som betyder 

något för individen, hur denne är och beter sig och hur dennes identitet är i förhållande till 

kulturen.  

De unga och äldre fick i detta fall reflektera och svaren tydde ofta på det som Fornäs menade, 

att kultur inte bara har med besöksverksamhet och pengar att göra utan har en kvalitativ 

betydelse som är svår att fånga (Fornäs 2012:11). Detta bekräftade flera respondenter som 

antingen skrev att det var svårt att förklara varför kulturen hade med identitet att göra eller 

fyllde i att de tyckte det utan motivering. Spekulationer kan även dras kring de som hade 

kryssat i att de inte visste om kultur hade med identitet att göra. Det kan bero på Fornäs teori 

om att begreppet är för svårt att greppa. Mitchells teori i kombination med Fornäs kan även 

det vara en förklaring genom att de inte har reflekterat över vad det betyder och att det är för 

svårt att fånga och då är det för svårt och jobbigt att tänka kring det och skriva ner vad man 

tycker. Det kan ytterligare bero på Fornäs teori om att vissa människor kanske helt enkelt 

tycker att en definition är meningslös med tanke på hur många olika tolkningar det finns 

(Fornäs 2012:7-8).  

Ett resultat som slutligen bör tas upp var att de flesta respondenterna var bosatta i Arvika 

vilket de flesta tyckte utgjorde kriteriet för att vara en typisk arvikabo. Detta tyckte dock inte 

alla vilket blev tydligt bland eleverna på Solbergagymnasiet men även bland de unga generellt 

då flera hade dubbla identiteter knutet till platsen. Ungdomarna utryckte sig på så vis att de 

bodde i Arvika för att de gick i skolan där eller att de bara fysiskt befann sig där men kände 
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sig hemma på någon annan plats. För att förstå detta har Tuan en teori där ett fysisk och 

emotionellt minne av platsen blir starkast när en människa flyttat därifrån vilket de unga inte 

haft tillfälle att göra än (Tuan 1976:411). De äldre kände sig däremot i högre grad hemma i 

Arvika och flera av dem hade bott på en annan plats under en tid. Vissa av ungdomarna 

tenderade att känna sig alienerade och främmande till Arvika där platsen inte kändes viktig 

för dem (Nayak & Jeffrey 2011:61). Det uppstod då en sorts platslöshet där Arvika för dem 

bara utgjorde en plats att vara på som för dem är utbytbar (Seamon & Sowers 2008).  

5.3. Skiljer sig uppfattningarna av Arvikas kultur åt? 

De skillnader som finns i uppfattningen av Arvikas kultur mellan de äldre, unga och 

kommunen är inte så många, det går snarare att säga att uppfattningarna kompletterar 

varandra. Det som framför allt stod klart var att respondenterna hade samma estetiska 

uppfattning när det kommer till att förstå begreppet kultur. När detta ställdes mot platsen 

Arvika så förknippades orten med konstnärer, musik och konsthantverk. Musikhögskolan 

Ingesund och Rackstadmuséet kom också ofta till tals när detta diskuterades. Alltså är den 

vanligaste uppfattningen estetisk vilket bekräftas av Fornäs teori om kulturella förståelser där 

han menar att en person som håller på med kultur är någon som ägnar sig åt någon form av 

fokuserad estetisk verksamhet (Fornäs 2012:24). Vad detta beror på, att den offentliga bilden i 

huvudsak är estetisk går bara att spekulera om. Det kan bero på det Fornäs nämnde om att 

politiken vill locka kreativa och innovativa människor till platsen för att gynna utveckling 

(Fornäs 2012:94–95). Det kan även vara så att den kultur som framträds i Arvika kan ses som 

en sorts finkultur, medan exempelvis raggarkulturen inte anses vara lika lockande ur en 

marknadsföringssynpunkt. Denna typ av kultur, som faktiskt utgör en stor del av Arvika, kan 

ha en negativ klang med tanke på associationer med alkohol och hög musik.  

Den estetiska förståelsen bland respondenterna gick även hand i hand med kommentarer av att 

kultur handlar om någon slags utveckling, alltså en ontologisk förståelse (Fornäs 2012:12). 

Detta menade inte minst Fändriks när hon syftade till att utan kultur skulle människan och inte 

heller platsen inte utvecklas. Arvika har en tydlig kulturell utveckling genom historien där 

fokus har gått från arvikabons och jössehäringens sätt att vara till människans estetiska 

uttryck. 

Det gick även att utskilja bland respondenterna att kultur innebär någonting mer, något som är 

svårt att definiera genom ett sätt att leva, vara och bete sig. Dessa svar behövde nödvändigtvis 

inte innebära sättet att bete sig på övergripande i Arvika utan snarare mer på en individuell 
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nivå. Fornäs antropologiska förståelse förklarar tendensen i dessa svar (Fornäs 2012:18–21). 

Det är även här skillnader bland olika grupper kommer in. Kulturella skillnader bland olika 

grupper av människor finns exempelvis bland hur de unga och äldre personerna tycker och 

tänker men även skillnader uppstod beroende på vilket gymnasieprogram de unga gick. På 

Taserudsgymnasiet märktes en tydlig kultur i form av bilintresset där majoriteten av 

respondenterna svarade att de på ett eller annat vis förknippar Arvika med raggare. 

Solbergagymnasiet hade bland annat respondenter från musik- och bildestetprogrammet och 

där var det tydligt att de läst mer om Arvikas historiska kultur med bland annat 

rackstadkolonins konstnärer då deras namn kom upp bland svaren. De äldre kunde relatera till 

förr i tiden där människan och jössehäringen stod i fokus. Det märktes även bland dem att de 

var mycket aktiva i föreningsliv och aktiviteter i Arvika, vilket kanske inte är överraskande då 

alla de äldre respondenterna var medlemmar i föreningen PRO.   

Dessa skillnader kan inte styrkas teoretiskt men från en egen reflektion och erfarenhet från 

skoltiden så kan detta bero på att skillnaderna bland de ungas fritidsintressen är mycket 

tydliga beroende på vilket gymnasium de går på. På de praktiska programmen är bilintresset 

stort, och det är något den skolan länge har förknippats med. På Solbergagymnasiet har 

ungdomarna i regel andra intressen men bilintresset finns även där. Bilintresset syns även i 

den äldre generationen där många av de ungas föräldrar också åkte varvet runt staden i sina 

bilar när de var unga vilket även många fortfarande gör. Enligt Aasum finns det flera 

cruisingevenemang i Arvika årligen som är populära bland människor i alla åldrar.   

Överraskande nog var skillnaderna i svar bland könen näst intill obefintlig. Det uppstod, som 

nämnt ovan, meningsskiljaktigheter på Taserudsgymnasiet där enkäterna gick ut till ett 

program med bara män och det andra med bara kvinnor. Annars var skillnaderna bland könen 

minimal i de svar som gavs vilket kan bevisa att kultur är något för alla oavsett kön. När 

åsikterna skiljer sig åt tenderar det att istället handla om ålder och individens intressen. Med 

tanke på den mängd varierande svar som fanns i enkätundersökningen bekräftar detta hur 

komplext begreppet kultur är där varje individ hade en egen förklaring (Mitchell 2000:13).  

Den officiella bilden av Arvika överensstämmer som sagt till viss del med de äldre och unga, 

den inofficiella bilden. Eleverna och pensionärernas bild av Arvika handlade mer om en 

känsla av hemmahörande och trivsel än snarare alla evenemang och verksamheter som enligt 

kommunen och turistbyrån var centrala. Detta är en bekräftelse på Tuans teori där platser helt 

enkelt upplevs olika av olika personer. Varje plats består för individen av en egen värld som 
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bland annat kan framkallas genom konstnärliga uttryck men också genom mänskliga 

interaktioner (Tuan 1976:419–421).    

5.4. Den kulturella platsen och invånaren – en sammanfattning 

Den kulturella platsen Arvika i västra Värmland är komplex. Utåt sett finns det en uppfattning 

om platsens rika kulturliv i form av musik, konst och konsthantverk där en bildad elit av 

människor uttryckte sig estetiskt på denna plats från förra sekelskiftet och framåt. Inåt sett är 

uppfattningen mer blandad där den estetiska förståelsen av platsen finns men det finns även 

stora skillnader bland de olika individer som varit med i undersökningen. Detta går att 

förklara på många sätt utifrån de teorier som redovisas i kapitel 3.  

Övergripande går det att säga att det finns en utbredd känsla för Arvika bland de svarande då 

många bor och verkar där och känner sig hemma på denna plats. Enligt Masseys teori blir då 

Arvika en källa av identitet där platsen står för trygghet och stabilitet (Massey 1991:319). 

Flera av de äldre och unga sa just att de känner sig trygga i Arvika och därmed känner sig 

hemma där. Däremot huruvida de svarande känner sig hemma där för att de flyr till en lugn 

lokal plats i den allt mer globaliserade världen enligt Masseys teori går inte att utskilja, vilket 

kanske inte heller är nödvändigt. Det går dock att hävda att många av de unga och äldre i 

Arvika behöver något att fästa sig vid med tanke på deras användning av exempelvis 

konsthantverk och bilar (Massey 1991:319). Föremålen blir en känsla av identitet men även 

känsla för själva platsen. Många respondenter tänkte på raggare när de bads beskriva Arvika 

vilket kan bero på att det är en stor del av deras egen vardag. Raggarkulturen och bilintresset 

är mycket stort i Arvika vilket bekräftades av både Fändriks, Aasum och enkätrespondenterna 

men hamnar ofta i skymundan vilket kanske kan bero på den offentliga bild som kommunen 

och turistbyrån väljer att visa.  

Tuan menar att en känsla och verklig förståelse för platsen skapas när en person varit på en 

plats under en längre tid och fått intryck från den från alla av dennes sinnen (Tuan 1976:409–

411). Detta innebär att de svarande i denna undersökning kan anses som experter på Arvika, 

de vet hur platsen känns och vilka uttryck den tar sig. De äldre och ungas svar visar att de har 

en övergripande positiv bild av Arvika där många av de unga kände att de hade dubbla 

identiteter. Flera av dem gick i skolan och bodde i Arvika på vardagarna men var på en annan 

plats under helgerna. Denna dubbla identitet kan då förstås enligt Rose teori av att människor 

kan känna sig hemma på flera geografiska nivåer, både lokalt men även regionalt (Rose 
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1995:89–91). De unga kunde bo på platser utanför Arvika kommun vilket gjorde att deras 

identitet, hemmahörande och platskänsla blev mer än bara lokal.    

Arvikas sammanlagda kulturella bild med anknytning till platsidentitet är alltså komplex och 

har många olika uppfattningar beroende på individer snarare än grupper. Människor lägger en 

mening kring kulturen som tar sig en mängd olika uttryck beroende på vem man frågar vilket 

tyder på en hermeneutisk kulturell förståelse (Fornäs 2012:31). Den offentliga sektorn och de 

äldre och unga i Arvika upplever stadens kultur på olika sätt och sätter en mening i 

individuella fysiska faktorer (Fornäs 2012:31). För kommunen och turistbyrån är dessa 

faktorer de estetiska verksamheterna som ger kulturell utveckling och upplevelse till platsens 

invånare men även utomstående. De äldre och unga har ett meningsbyggande kring deras 

enskilda kulturella intressen som skapar den individ som trivs i Arvika.  
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6. Slutsats  

Denna uppsats har alltså varit en kulturgeografisk studie, en studie där ett klargörande över 

Arvika som kulturstad har undersökts utifrån ett flertal teorier och forskningsresultat. Ser vi 

tillbaka på begreppen kultur och geografis litterära betydelse stod de för odling och bildning 

respektive en beskrivning av jorden. I detta fall har en beskrivning av Arvikas kultur gjorts 

utifrån två aspekter, den officiella samt unga och äldre invånares bild. Resultatet visade att 

Arvika har många kulturella ansikten där bilderna varierar från person till person. Den 

officiella bilden av Arvikas kulturliv och miljö tar sig olika uttryck beroende på vem man 

frågar. Frågar man exempelvis Aasum på turistbyrån är kulturen något som lockar turister 

från framför allt Sverige men även utomlands. Fändriks på Arvika kommun som arbetar inom 

kulturområdet arbetar med att kommuninvånarna i första hand ska ha tillgång till kultur 

genom att ge ”mer för fler”. Ser man på Arvika kommuns hemsida är det tydligt att kultur är 

något som finns och frodas i kommunen. Det som turistbyrån, kommunen och deras hemsidor 

har gemensamt är att det är den estetiska kulturen som står i fokus genom framför allt musik, 

konst och konsthantverk.  

De äldre och unga hade även de en estetisk kulturell bild av Arvika men de visade även 

genom sina enkätsvar att kultur innebär mycket mer. I deras kommentarer framgick en 

övergripande positiv bild av Arvika som en trevlig, mysig och fin stad med mycket natur, 

musik, konst men även raggare och bilar. Många respondenter tyckte att kultur hade med 

identitet att göra där det framgick att kulturen är det som gör en människa till den individ den 

är, hur den beter sig och vad den gillar att göra. De äldre och ungas uppfattning av Arvikas 

kultur kan man säga var färgad av den officiella bilden men gjorde den större och gav den mer 

djup och detaljer. Bilden bland de svarande grupperna såg alltså annorlunda ut men 

fungerande som ett komplement till den officiella sidan.  

Det vore intressent att fortsätta detta arbete med att kika vidare på kulturens ”baksida” alltså 

varför exempelvis raggar och industrikulturen har hamnat i skymundan. Kan detta bero på ett 

kulturellt kapital där den estetiska kulturen syns mest och är det som förknippas med något 

bra, medan den andra sida har en negativ klang och är något som en specifik plats inte vill 

förknippas med? Ur denna studie tycker jag mig utskilja att det är den estetiska, och om så vill 

den elitistiska kulturen, som syns utåt. Det är den som den offentliga sektorn använder för att 

locka människor till staden. Bland människorna finns dock en annan sida, en sida där kultur 

betyder något mer, något som identifierar dem själva samt denna kulturella plats på jorden.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1  
 

Intervjuguide 1 för c-uppsats om kultur och platsidentitet 

1. Berätta lite om dig själv 

-Ålder, arbete, m.m. 

2. Vad fick dig att vilja arbeta inom kulturområdet?  

3. Vad betyder begreppet kultur för dig personligen? 

4. Arvika kommuns hemsida belyser kulturen som viktig inom många olika kategorier, 

som exempelvis under flikarna uppleva & göra, bygga, bo & miljö och inte minst i 

Översiktsplanen… Varför tror du det är så? 

5. Vad menar kommunen när de använder det mångbetydelsefulla begreppet kultur?  

6. Har kulturen en så stor dragningskraft till Arvika som det verkar? 

-Och vad är det mer specifikt för platser, upplevelser och människor som lockar? 

7. Hur tror du uppfattningen av stadens kultur är bland Arvikas invånare? 

8. Finns det en officiell och inofficiell bild av Arvikas kultur? Eller tror du dem flesta, 

när de refererar till Arvikas kultur, tänker på ungefär samma saker? 

- Exempelvis från dem som arbetar inom kommunen eller turism och de vanliga 

medborgarna. 

9. Kan stadens kultur ha med identitet att göra? 

-Utveckla… 

Det var allt jag hade, tack! 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 2 för c-uppsats om kultur och platsidentitet 

1. Berätta lite om dig själv 

-Ålder, arbete, m.m. 

2. Vad fick dig att vilja arbeta inom turismområdet?  

4. Vad menar turistbyrån när de använder det mångbetydelsefulla begreppet kultur?  

-bland annat på sin hemsida, visitarvika.se 

3. Vad betyder begreppet kultur för dig personligen? 

5. Har kulturen en så stor dragningskraft till Arvika som det verkar? 

-Och vad är det mer specifikt för platser, upplevelser och människor som lockar? 

6. Hur tror du uppfattningen av stadens kultur är bland Arvikas invånare? 

-Och hur ser bilden ut bland turister? 

7. Finns det en officiell och inofficiell bild av Arvikas kultur? Eller tror du dem flesta, 

när de refererar till Arvikas kultur, tänker på ungefär samma saker? 

- Exempelvis från dem som arbetar inom kommunen eller turism och de vanliga 

medborgarna. 

8. Kan stadens kultur ha med identitet att göra? 

-Utveckla… 

 

Det var allt jag hade, tack! 
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Bilaga 3 

Enkätundersökning gällande kultur och identitet i Arvika 

Hej!  

Mitt namn är Amanda Bäckström och jag läser sista terminen på samhällsplanerarprogrammet 

vid Karlstad universitet. Just nu håller på med att skriva min c-uppsats, examensarbete, inom 

kulturgeografi och gör bland annat en enkätundersökning för att kunna uppfylla mitt syfte och 

mina frågeställningar. Arvika är en stad som ofta förknippas med sin kultur av olika slag, men 

kultur kan innebära så ofantligt mycket för olika personer. Därför behöver jag din hjälp med 

att undersöka vad kulturen betyder i/för Arvika och för dig som person. 

Tack för din medverkan! 

 

1. Hur gammal är du? 

___________________________________________________________________________ 

2. Kön? (ringa in rätt alternativ) 

Man Kvinna Annat 

3. Är du bosatt i Arvika stad? (ringa in rätt alternativ) 

Ja Nej 

Om nej, vart i/utanför kommunen bor du?_______________________________________ 

4. Vilket gymnasieprogram läser du? 

___________________________________________________________________________ 

5. Om du skulle beskriva Arvika för någon som aldrig varit i staden, vad skulle du säga 

då? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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6. Vad tror du utomstående människor som inte varit i Arvika skulle förknippa med 

staden? Varför? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Vad tänker du på när du hör ordet kultur? 

___________________________________________________________________________ 

8. Tror du att kultur är en del av vår identitet? (ringa in rätt alternativ) 

Ja Nej Vet inte 

Motivera:___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Identifierar du dig själv som en arvikabo? (ringa i rätt alternativ) 

Ja Nej Annat 

Varför?____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Vad innebär det för dig att vara en arvikabo? Förklara: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 

Enkätundersökning gällande kultur och identitet i Arvika 

Hej!  

Mitt namn är Amanda Bäckström och jag läser sista terminen på samhällsplanerarprogrammet 

vid Karlstad universitet. Just nu håller på med att skriva min c-uppsats, examensarbete, inom 

kulturgeografi och gör bland annat en enkätundersökning för att kunna uppfylla mitt syfte och 

mina frågeställningar. Arvika är en stad som ofta förknippas med sin kultur av olika slag, men 

kultur kan innebära så ofantligt mycket för olika personer. Därför behöver jag din hjälp med 

att undersöka vad kulturen betyder i/för Arvika och för dig som person. 

Tack för din medverkan! 

 

1. Hur gammal är du? 

___________________________________________________________________________ 

2. Kön? (ringa in rätt alternativ) 

Man Kvinna Annat 

3. Är du bosatt i Arvika stad? (ringa in rätt alternativ) 

Ja Nej 

Om nej, vart i/utanför kommunen bor du?_______________________________________ 

4. Vad förknippar du med Arvika? Varför? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Om du skulle beskriva Arvika för någon som aldrig varit i staden, vad skulle du säga 

då? 
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6. Tror du man förknippar Arvika annorlunda idag, jämfört med förr? 

Ja Nej Vet inte 

Motivera:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Vad tänker du på när du hör ordet kultur? 

___________________________________________________________________________ 

8. Tror du att kultur är en del av vår identitet? (ringa in rätt alternativ) 

Ja Nej Vet inte 

Motivera:___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Identifierar du dig själv som en arvikabo? (ringa i rätt alternativ) 

Ja Nej Annat 

Varför?____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Vad innebär det för dig att vara en arvikabo? Förklara: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 


