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Background: The aim of this study is to investigate if the rural areas in the middle of Sweden offer the 

same possibilities for young artists/cultural workers to develop their art work in the same way as the 

bigger cities can do.  

Objective: I wanted to find answers to three questions:  

• What is the meaning of a place for an artist/cultural worker? 

• How is the artwork connected to attitudes, norms and values of a place? 

• Is there a relation between existing cultural policy, the artwork and the importance of a place?  

Methods: The study is based on deep interviews with three cultural workers who have returned to their 

native place of birth after living in bigger cities for several years. The theoretical framework in the 

investigation is based on Richard Florida, Högni Kalsö Hansen, Lars Aronsson, Gun Jonsson among other 

researchers.  

Results: The study show the possibilities a place can offer are important for cultural workers. It doesn’t 

matter if the place is a small town or a big city. The result show that a smaller place even have better 

possibilities as it gives easier access to public authorities and to coworkers. The positive attitude 

towards entrepreneurs also give good condition for making your own business. The negative attitude 

that the rural areas are only for losers, and that the city is the place for those who want success, and 

also the way culture entrepreneurs have to deal with an attitude that culture is nothing to pay for, 

makes it difficult for those who want to make a living as a culture entrepreneur. These attitudes along 

with the lack of higher education locally within the field of culture, can contribute to the lack of human 

capital and cultural capital in the region.  

Conclusions: The analysis makes it clear that politicians have the responsibilities and the possibilities to 

make changes and to give support to these cultural workers who want to make a change in the society. 
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1 BAKGRUND – ÖDE OCH MILJÖ 

En plats är som ett förhållande [...] den får inte vilja för mycket så att man känner sig 

inlåst [...] den måste var cool för att vara attraktiv, för att få mig att stanna.  

Så säger Clara Bodén om en plats som är viktig för henne.1 Så viktig att hon valt att återvända efter 

några år i större städer som Stockholm och Oslo. Även jag har återvänt, till en plats som jag själv hyst 

mina tvivel kring. Jag flyttade tillbaka till Jämtland, till mina rötter – efter 20 år som verksam på andra 

orter i Sverige. Under ungdomsåren ville jag bara bort från länet. Den känsla jag hade var att Jämtland 

inte räckte till för min utveckling. Jag ville ut i världen och se mig om – men under alla år har jag längtat 

tillbaka. Frågan är bara – till vad? Till horisonten med fjälltoppar som nuddar himlen, den enorma 

mängd stjärnor som bildar mitt tak, känslan av frihet som infinner sig när jag skidar i skogen eller klättrar 

upp på en bergstopp? Vackert, ja, så varför lämnade jag det? Jag valde andra orter och platser för att jag 

längtade efter ett livaktigt kulturliv. Nu är jag tillbaka igen. Har det blivit bättre? Har något ändrats?  

Jag träffar flera personer som också valt att återvända till Jämtland. De har också burit på en längtan till 

denna plats på kartan. De trotsar normen om staden som det lyckosamma projektet och landsbygden 

som det bakåtsträvande, även om synsättet fortfarande råder här i Jämtland.  

Några av dessa återvändare fångar mitt intresse, de arbetar med konstnärliga uttryck. De har en mission 

med sitt återvändande, de vill något med sitt konstnärskap, de vill skapa förändring. Själv befinner jag 

mig i det offentliga systemet, där jag arbetar med regionala utvecklingsfrågor i en politiskt styrd 

organisation. Vi är många på regional och kommunal nivå som anstränger oss för att locka så att 

människor stannar kvar, eller återvänder, eller flyttar hit eller åtminstone besöker denna del av landet – 

blir en gästnatt. Politiker och tjänstemän pratar om tillväxt och attraktionskraft på en abstrakt nivå. 

Regionen behöver fler människor så att vi som bor här kan fortsätta ta del av välfärd, skola och omsorg. 

Genom olika politiska strategier antagna på europeisk nivå ska tillväxten och sysselsättningen öka för att 

människor ska kunna leva här likaväl som i en region i Spanien. De politiska strategierna förs vidare till 

regionala och lokala beslutsfattare som ska sätta ned foten för olika åtgärder och pengar till projekt. Två 

sidor av samma mynt? Eller två helt olika mynt? I vad ligger drivkraften att återvända till en ort som man 

en gång ratat? Är det på grund av politiska intentioner eller finns det andra drivkrafter bakom beslutet 

att välja sin gamla hemort åter igen? Med det här arbetet vill jag fördjupa mig i den geografiska platsens 

betydelse för några personer som försörjer sig på sitt konstnärliga uttryck. 

1.1 ÅTERVÄNDARNA - TRE MÖTEN 

Utställningen på Exercishallen norr, […], handlar om platsens betydelse. När jag 

intervjuade filmaren Clara Bodén för LT i höstas pratade hon om platsen som accessoar, 

som betydelsebärare: [...] är det här något som klär mig liksom? 
2
 

 

 

                                                           
1 Ett möte med Clara Bodén 12 september 2012. 
2Malin Palmqvist, ”Hemplatsens hemligheter”, Länstidningen 2012-12-28. 
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CLARA 
Första gången jag träffade Clara var 2012 på caféet i Gamla Tingshuset i Östersund.3 Ett café där jag i 

min ungdom kunde ägna timmar åt kaffedrickande och prat med mina vänner. Då kretsade samtalen 

kring vad vi skulle göra sen, vart vi skulle resa eller flytta. Mötet med Clara dammade av de gamla 

frågorna och ställde saker och ting på sin spets. Jag fick nycklar till dörrar som öppnade upp för ett 

synsätt på staden och på landsbygden, tankar som jag inte haft tidigare. Clara resonerade runt frågan 

om man måste flytta från Jämtland, och runt frågan om att Jämtland inte räcker till: 

Glesbygden är noll värd. Vad kan den erbjuda?  

Hennes tankar från stunden vid cafébordet har följt mig sen dess. Varför räcker inte Jämtland till? Vad är 

det som gör att man anses ha lyckats när man lämnar Jämtland? Om så för att vara arbetslös i 

Stockholm. Vilka bilder finns att relatera till om man söker alternativen?  

MARTIN 
När jag träffade Martin för första gången så var han mitt i en teaterproduktion som han engagerats till.4 

Han skulle regissera en monolog som sattes upp i Exercishallen Norrs lokaler.5 Andra gången sågs vi på 

ett café, på det i Östersundssammanhang klassiska Törners Konditori. Martin befann sig i en process där 

han övervägde att flytta tillbaka till Jämtland.  

Han hade kvar sin tjänst som producent på Byteatern Kalmar Länsteater men längtade hem. Han såg att 

det fanns nya möjligheter i Jämtland. 

Här fanns ett levande kulturliv som jag inte upplevt tidigare. 

Martin ville 2012 delta i detta och kanske försöka skapa något nytt. Hans visioner var att utgöra ett 

alternativ inom kultursektorn till de institutioner och strukturer som fanns. 

HELENE 
Det var Helenes teckningar som först slog an en sträng hos mig. I hennes tecknade djurmotiv såg jag en 

feministisk ståndpunkt, kryddad med stark humor. Mitt första intryck av Helene som konstnär kom 

annars under en paneldebatt på Kulturtinget i Östersund, oktober 2012.6 Helene representerade en ung 

återvändande kulturarbetare. Jag fastnade för det hon sa om att vara kulturföretagare; att det var hårt 

arbete och att hon som fri konstnär måste jobba dubbelt så mycket som en anställd. Jag tolkade det som 

en kritik riktad mot den politik som handlar om att stimulera nyföretagande. Jag såg senare att hon sålt 

en av sina tavlor för 6 000 kronor, det fick mig att reagera på ett positivt sätt. Det hör inte till det vanliga 

scenariot att unga kulturarbetare säljer konst för fyrsiffriga belopp. Den generella bilden är snarare att 

den unga eller nya konstnären ber om ursäkt för att hen måste ta betalt för sitt skapande. Det fanns en 

frisk fläkt över Helene, jag upplevde henne som nydanande och kul. Flera av dessa bilder besannades 

när Helene senare på eget initiativ kontaktade mig genom ett projekt som riktade sig till kreativa och 

kulturella näringar i Jämtlands län. 

                                                           
3 Ett möte med Clara Bodén 7 september 2012.  
4 Möte med Martin Johansson 7 maj 2012.  
5 Just då pågick Färgfabriken Norrs sista konstutställning och sedan kallades lokalen för Exercishallen Norr och togs över av Fastighetsägaren 
Fältjägarna AB.  
6 Helene Gedda på Kulturtinget Östersund 4-5 oktober 2012.  
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2 SYFTE, METOD OCH DISPOSITION 

2.1 SYFTE 
Det är tre kulturarbetare som står i fokus för detta arbete. Arbetet har som övergripande syfte att belysa 

platsens betydelse för kulturarbetare – då med fokus på glesbygd i mellersta Norrlands inland. Kort och 

gott söker arbetet svar på följande frågor: 

• Finns det förutsättningar för den kreativa klassen i glesbygden? 

• Vad betyder platsen för det konstnärliga uttrycket? 

• Hur ser kulturarbetare på om det konstnärliga uttrycket påverkar attityder, normer och 

värderingar på en plats?   

• Finns det en relation mellan förd kulturpolitik, det konstnärliga uttrycket och platsens betydelse? 

2.2 METOD 
För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att studera Jämtland som är ett utpräglat 

glesbygdslän. Bilden av Jämtland – eller platsen – är hämtad från tre personer, vilka jag tidigare kommit i 

kontakt med genom mitt arbete. Jag har valt att använda mig av djupintervju som metod. De tre 

personerna är konstnärligt verksamma och samtliga har återvänt till Jämtland efter att bott på andra 

orter under några år. Det är deras berättelser som ligger till grund för svaren på mina 

frågeställningar. De tre informanterna är utvalda utifrån det faktum att alla tre är återvändande 

kulturarbetare som en gång valde bort Jämtlands län. Ett annat kriterium för att välja dessa tre är att de 

är relativt unga, de är i ungefär samma ålder, runt 30 år. Jag har valt två kvinnor och en man; kvinnorna 

är särskilt intressanta då unga kvinnor i större utsträckning än män tenderar att flytta från länet. 

Ytterligare ett kriterium är att alla tre, på olika sätt uttalat att de vill använda sitt konstnärliga 

uttryckssätt för att påverka, förmedla och skapa något. De valda informanterna använder film, teater 

respektive illustration som uttrycksmedel. Jag kommer att titta närmare på en produktion av vardera 

kulturarbetare och koppla den till en av frågeställningarna. 

De intentioner som för närvarande ges uttryck i förd kulturpolitik på lokal, regional, nationell och 

internationell nivå studeras via formuleringarna i Jämtlands regionala utvecklingsstrategi, Jämtlands läns 

kulturplan, de nationella kulturpolitiska målen, samt de officiella formuleringarna i planen Kreativa 

Europa. Dessa vävs in i resultatdelen för att ge en bild av en yttre struktur som påverkar 

kulturarbetarnas verksamhet.  

DJUPINTERVJUER 
Den huvudsakliga metoden i arbetet är kvalitativa djupintervjuer med var och en av de tre personerna. 

En kvalitativ intervju är en metod för att upptäcka eller identifiera icke kända företeelser, egenskaper 

eller innebörder.7 Detta kan jämföras med en kvantitativ intervju där forskningen vill ha svar på något 

som på förhand är bestämt. Frågor och svarsalternativ ser likadana ut för alla som blir intervjuade. 

Intervjuformen i en kvalitativ intervju är mer sonderande där den som intervjuar får anpassa sig till det 

som kommer upp under intervjun. Metoden ger utrymme för att utveckla frågor under hand. 

                                                           
7Per-Gunnar Svensson & Bengt Starrin (red.). Kvalitativa studier i teori och praktik Studentlitteratur 1996. Lund. 53 ff. 
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Intervjuaren blir därmed mer delaktig och därför krävs också att intervjuaren är mer vaken och 

uppmärksam.  

Intervjuerna kan beskrivas i termer av halvstrukturerade forskningsintervjuer där tonvikten ligger på 

personernas upplevelse av ett ämne eller tema. Skillnaden från ett vanligt samtal är att det här samtalet 

har ett syfte och inbegriper en specifik teknik. Intervjun är halvstrukturerad vilket betyder att jag har 

några teman eller frågor som jag följer, men den följer inte ett slutet frågeformulär.8  

De teman/frågor jag valt att utgå från finns redovisade i tabell 1 nedan:  

TABELL 1 INTERVJUGUIDE
9
  

Intervjuguide – för djupintervjuerna 

Beskriv dig själv utifrån ditt konstnärliga arbete fram till din flytt från Östersund! 

Berätta om varför du valde att flytta? 

Beskriv din konstnärliga utveckling fram till din återflytt! 

Berätta om varför du valde att komma tillbaka? 

Vad har du med dig från den tid du var på annan ort? 

Vad hände med ditt konstnärliga uttryck när du kom tillbaka? På vilket sätt får du 
inspiration? 

Vad har Östersund/platsen för betydelse för ditt konstnärliga utövande? 

Hur har ditt möte med publiken här gestaltat sig? 

Har du fått medel/stöd? Vad har det betytt för dig? Vad hade hänt om du inte fått 
stöd? 

Ser du hinder/möjligheter för ditt arbete/uttrycksform genom offentliga 
organisationer, institutioner (kan också vara normer i samhället)? 

Behöver platsen (Östersund) förändras för att ge ditt konstnärliga arbete än mer 
utrymme? På vilket sätt/genom vad? 

Hur vill du att ditt konstnärliga uttryck ska påverka? Samhället (beslutsfattare, andra 
organisationer)? Andra individer? 

Det som varit vägledande i arbetet med att intervjua Clara, Martin och Helene har varit att skapa en 

bekväm intervjusituation. Steinar Kvale och Svend Brinkman menar att när en intervju iscensätts är det 

de första minuterna som är de viktigaste. 10 Det är avgörande eftersom den som blir intervjuad måste 

känna sig bekväm i situationen. Vid två av mina intervjuer valde jag deras hemmiljö för att skapa en 

trygg situation för dem. Den tredje intervjun genomfördes i ett kontorsrum som var neutral för 

informanten. Innan själva intervjun försökte jag skapa en trevlig känsla genom att vi drack en kopp kaffe 

och småpratade om allmänna saker. Intervjuaren bör skapa en bra stämning genom att lyssna 

uppmärksamt och visa intresse och respekt för den som blir intervjuad. Det är även viktigt att avsluta på 

ett bra sätt. Den som blir intervjuad kan känna en viss oro, eller tomhet som kan uppstå efter att ha 

lämnat ut en hel del om sig själv. Intervjun bör rundas av där informanten har möjlighet att ställa frågor 

som hon har tänkt på under intervjun.  

                                                           
8 Steinar Kvale & Svend Brinkman. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur AB. 2009. Lund, s 39 ff.  
9 Resultatet från Intervjuguidens frågor redovisas inte i resultatet däremot ligger svaren till grund för att svara på arbetets frågeställningar. 
10 Steinar Kvale & Svend Brinkman. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur AB. 2009. Lund, s 144 ff. 
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Den tekniska utvecklingen de senaste decennierna har gett forskare nya möjligheter att spela in eller på 

annat sätt ta upp intervjuer, på band eller digitalt. På samma sätt har datorer och deras programvara 

förenklat utskrifter av intervjuer. Valet att banda intervjuerna ger intervjuaren frihet att koncentrera sig 

på dynamiken i samtalet. Det ger även möjlighet att lyssna på intervjun flera gånger för att fånga upp 

det som är av störst vikt för analysen.11  

Efter att intervjuerna skrivits ut fick deltagarna läsa igenom de delar som jag hade för avsikt att använda. 

De fick också veta att all text inte kommer att finnas med i uppsatsen. Att intervjupersonerna fick ta del 

av materialet syftade till att försäkra mig om att dokumentationen också skulle återspegla deras tankar 

och uttryck. De gavs också möjlighet att komplettera något om de ville det. 

2.3 DET KONSTNÄRLIGA UTTRYCKET  
För att få en fördjupad bild av de intervjuade respondenternas konstnärliga uttryck har jag valt att 

studera en produktion av dem vardera: en film, en teaterföreställning och en utställning. Detta har jag 

sen kopplat till en av mina frågeställningar – Hur ser kulturarbetare på om det konstnärliga uttrycket 

påverkar attityder, normer och värderingar på en plats?   

Vid studiet av produktionerna utgår jag från den humanistiska definitionen av konstarterna: litteratur, 

konst, musik, scenkonst, film och formgivning. Ett konstnärligt uttryckssätt definieras därför som när en 

person använder konst, musik eller film för att berätta, gestalta, uttrycka, påverka något som är av vikt 

för denna person. I resultatet vävs min egen subjektiva bild av respektive produktion samman med 

konstnärens egen tanke med sin produktion. 

2.4 DISPOSITION 
Uppsatsen disponeras härefter på följande sätt; teoriavsnittet följs av det empiriska materialet som 

bygger på de tre intervjuerna inklusive de tre valda produktionerna, en redovisning av kulturpolitiken 

och slutligen en diskussion utifrån teori och empiri.    

3 TEORI 

3.1 DEN KREATIVA KLASSEN – EN GRUND FÖR ETT SAMHÄLLES 
EKONOMISKA TILLVÄXT 

Richard Florida, professor i statsvetenskap, beskriver den kreativa klassen som personer som genom sin 

kreativitet genererar ett ekonomisk värde.12 Han menar att ”klassen” består av en kärna av konstnärer, 

skådespelare, designers och forskare. Till den kreativa klassen räknas även en grupp människor som 

arbetar i kunskapsintensiva branscher, som inom finansmarknaden eller inom medicinska och juridiska 

områden. Tillsammans utgör de ungefär 30 procent av de arbetsföra i ett samhälle. I denna del av 

arbetskraften krävs hög kunskapsnivå och hög andel humankapital. Kunskap och kreativitet är därmed 

en stor del av deras yrken, och enligt Florida är det dessa talangfulla personer som kan generera en 

ekonomisk tillväxt.  

                                                           
11 Steinar Kvale & Svend Brinkman. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur AB. 2009. Lund, s 194 ff. 
12 Richard Florida, Den kreativa klassens framväxt, Uddevalla, 2006, s 101 ff. 
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Medan Florida beskriver en kreativ kärna menar man i ett svenskt administrativt perspektiv att den 

kreativa sektorn består av 14 delbranscher. 13 Det görs ingen skillnad mellan branscherna oavsett om det 

är konstnärer, arkitekter, musiker eller de som är verksamma inom media. Tillväxtverket skriver på sin 

hemsida att de kulturella och kreativa näringarna bidrar till ekonomin och samhällets utveckling. Vidare 

menar man att de personer som är verksamma inom dessa företag skapar flera samhällsviktiga värden 

som är sociala, kulturella och miljömässiga. Samtidigt växer kulturella och kreativa näringar snabbare 

ekonomiskt än övriga näringslivet. De entreprenörer som är verksamma inom området bidrar också med 

sina idéer till innovativa lösningar på samhällets utmaningar.  

 

I Floridas termer är de talangfulla personerna även mobila och attraktiva på arbetsmarknaden, vilket gör 

att de har större möjligheter än andra att välja var de vill bosätta sig. Betydelsen av och kopplingen 

mellan den kreativa klassen och regioner som uppnått ekonomisk tillväxt menar han hänger samman 

med tre olika aspekter i ett samhälle, något han också väljer att kalla 3T enligt begynnelsebokstäverna i 

det som följer: 

• Tolerans: Ett samhälle som präglas av en öppen atmosfär och låga inträdesbarriärer,  

• Talang: Ett samhälle som har en hög grad av utbildade och begåvade personer,  

• Teknologi: Ett samhälle som har en hög grad av högteknologisk verksamhet. 

Med detta som utgångspunkt jämför Richard Florida ett antal regioner i USA för att påvisa den kreativa 

klassens betydelse för regioners tillväxt. Hans analys av regionerna (3T) baseras på följande indikatorer:  

TABELL 1. REGIONALA INDIKATORER I RICHARD FLORIDAS INDEX 2006 
14

 

Regionala indikatorer 
enligt Richard Florida 

Mått för varje indikator 

Högteknologiindex Hur stor andel av landets sammanlagda högteknologiska produktion som regionen bidrar med. 
Hur stor andel av regionens totala produktion som genereras av de högteknologiska näringarna i 
området 

Innovationsindex Ett mått på antal patent som genereras i en region, per capita.  

Gayindex Ett mått på över- eller underrepresentation av homosexuella par i regioner, i relation till USA 
som helhet.  

Bohemindex Beräknas på samma sätt som gayindex men är ett mått på konstnärligt kreativa människor. Det 
inkluderar författare, designers, musiker, kompositörer, regissörer, skulptörer, fotografer, 
dansare, artister och skådespelare.  

Talangindex Mått på regioners humankapital och bygger på andelen av befolkningen som har minst en 
kandidatexamen.  

Smältdegelindex Mäter regioners relativa koncentration av utlandsfödda personer.  

Sammansatt 
mångfaldsindex 

Detta är en kombination av gayindex, bohemindex, andel utlandsfödda och integration.  

Kreativitetsindex En kombination av fyra mått, vart och ett från det mest aktuella året som det finns tillgängliga 
uppgifter om: innovationsindex, högteknologiindex, gayindex och koncentrationen av 
medlemmar ur den kreativa klassen.  

 

                                                           
13 Tillväxtverket – den nationella myndigheten för tillväxt i Sverige. 
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/kulturellaochkreativanaringar.4.2951bcb412700b68b86800
01486.html. 
14 Richard Florida, Den kreativa klassens framväxt, Uddevalla, 2006, s 387-388. Texten är omarbetad av mig, uppsatsförfattaren, till den tabell 
som visas här.  
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I den första versionen av Floridas kreativitetsindex mäter han mångfald med hjälp av ett gayindex som 

ett mått på tolerans. Gayindex är, enligt Florida, ett bra mått på hur öppen en plats är mot olika sorters 

människor och idéer. Gayindexet bygger på andelen homosexuella i en region. Florida kom senare att 

bredda måttet på tolerans avsevärt, framförallt för att det finns nya typer av uppgifter i folkbokföringen. 

Detta nya mått kallar Florida för sammansatt mångfaldsindex. Det tidigare måttet byggde enbart på 

gayindex men tillsammans med gayindex ingår nu även tre andra mått: andel utlandsfödda, ett 

bohemindex som bygger på antalet konstnärligt kreativa människor i en region15 samt ett mått på 

integration.16 

Florida menar att det inte enbart handlar om att attrahera den kreativa klassen utan att omsätta den 

fördelen i form av nya idéer, nya högteknologiska verksamheter och regional tillväxt. Han använder ett 

kreativitetsindex för att mäta effekterna av en hög koncentration av den kreativa klassen och innovativa 

ekonomiska produkter. Kreativitetsindex är en blandning av fyra lika viktiga faktorer: 

• Hur stor andel av arbetsstyrkan som utgörs av den kreativa klassen. 

• Innovationskraft, mätt i patent per capita. 

• Högteknologisk näring (Tech Pole Index).17 

• Mångfald som mäts med hjälp av gayindex.18 

Den kreativa klassens möjlighet att växa i ett samhälle är sammankopplat med ett antal värden som 

Florida delar in i tre grupper. Första gruppen är individualitet – det är människor som inte vill anpassa sig 

till organisationers eller institutioners direktiv eller traditionella gruppnormer. De värden Florida 

beskriver är att de vill lyfta fram sin egen individualitet genom sin kreativitet. Den andra gruppen är 

meritokrati – den kreativa klassen vill lyckas genom sina meriter. De värderar hårt arbete och högt 

uppsatta mål. Ingen vill vara ”född” in i den kreativa klassen. Slutligen beskriver han den tredje gruppen 

genom mångfald och tolerans. Här tar sig värden (eller värderingarna) uttryck i att man söker sig till en 

miljö som präglas av öppenhet, där olika människor (som avviker från gängse normer) ges både plats 

och utrymme.  

Pengar är inte allt för den kreativa klassen. Ett arbete värderas högre om det finns möjlighet att påverka, 

där det råder flexibilitet och där det finns intressanta kollegor och möjlighet till kompetensutveckling.19 

Slutligen värderas också själva platsen. Platsen värderas högt i valet mellan olika arbetsplatser eller 

platser att etablera sig på. Det handlar inte om närheten till stora arenor, shoppingcentra, motorvägar 

med mera. Här värdesätts i stället en öppen miljö, en plats där det finns utrymme att synliggöra sin 

kreativitet. Det handlar om livsstil, om att cykla eller jogga på lunchen, ett varierat nattliv och 

kulturutbud, den tredje platsen (caféet) symboliserar mångfalden, autenticiteten – äktheten. Att bo på 

rätt plats kan ge en viss status. Den kreativa klassen väljer även att engagera sig i lokalsamhället och de 

har ett stort samhällsengagemang. Florida lyfter därför begreppet platskvalitet och beskriver det genom 

tre dimensioner: 

                                                           
15 Inkluderar författare, designers, musiker, kompositörer, regissörer, konstnärer, fotografer, dansare, artister och skådespelare. 
16 Richard Florida, Den kreativa klassens framväxt, Uddevalla, 2006, s 388-407. 
17 Tech Pole Index är framtaget av the Milken Institute som ett mått på högteknologiska (främst inom IT-sektorn) regioner i USA. 
http://www.milkeninstitute.org/pdf/NamericaHiTechExecSmmry_Final.pdf. 
18 Richard Florida, Den kreativa klassens framväxt, Uddevalla, 2006, s 290. 
19 Ibid, s 111-114. 
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• Vad som finns: en kombination av byggd miljö och naturlig miljö; en lämplig plats att leva 

kreativa liv på. 

• Vem som finns: en mångfald av människor som interagerar och skapar möjligheter så att vem 

som helst kan bli delaktig och finna en plats i samhället.  

• Vad som händer: livligt gatuliv, kafékultur, konst, musik och människor som ägnar sig åt 

utomhusaktiviteter – enkelt uttryckt en mängd aktiva, spännande och kreativa sysselsättningar.  

Platsen blir, enligt Florida, en del av människans identitet i allt större grad. Genom ett antal intervjuer 

konstaterar han att en plats kan vara en viktig statussymbol. Han menar också att det kan förklara varför 

många kreativa människor väljer att engagera sig i lokalsamhället. De vill etablera sin egen identitet på 

platsen och samtidigt aktivt delta i arbetet med att bygga upp platsen så den bekräftar deras identitet. 

Florida menar att framgångsrika platser måste erbjuda varierade möjligheter för olika sorters människor 

som befinner sig i olika faser av sina liv. För att lyckas måste städer ha någonting att erbjuda alla. 20  

3.2 FINNS DET FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DEN KREATIVA KLASSEN I 
SVERIGE? 

I Høgni Kalsø Hansens avhandling The Urban Turn är Hansen kritisk till de resultat som Florida lyfter 

fram. Han ifrågasätter att 30 procent av den arbetsföra befolkningen skulle ha samma preferenser och 

önskemål om livsstil, arbete och val av ort. Hansen menar med det att i de 30 procenten finns en mängd 

olikheter och individer som har varierade intressen.21 Hansen menar också att det är svårt att applicera 

Floridas teorier på ett nordiskt sammanhang. Florida utgår från den nordamerikanska marknaden och 

det går inte att blunda för att våra samhällen ser olika ut. Välfärdssystemet är väl utbyggt i Norden vilket 

gör att utbudet när det gäller kultur, service och skolor är likvärdiga på de flesta orter i Sverige. I USA är 

det större skillnader mellan regionerna. Sverige har också fler kvinnor på arbetsmarknaden jämfört med 

i USA. Detta är också en faktor som spelar in när det handlar om mobilitet. En hel familj med två 

personer som ska ha arbete är inte lika benägen att flytta som en familj där endast en person söker nytt 

arbete. Floridas teorier är mer lämpade för storstäder, något som endast Stockholm kan göra anspråk på 

– i vart fall om man ska mäta sig med de amerikanska städerna.     

Høgni Kalsø Hansen ställer sig frågan om Floridas teori om den kreativa klassen går att koppla till 

regional tillväxt i Sverige. Med detta som utgångspunkt försöker Hansen få en bild av var den kreativa 

klassen är lokaliserad i Sverige, vad som påverkar den kreativa klassens val av ort, samt om närvaron av 

den kreativa klassen påverkar den regionala tillväxten.22 Han har studerat 25 svenska städer – däribland 

Östersund – och gjort jämförelser enligt en egen variant av ”Floridaindexet”.  Hansen har förändrat flera 

av parametrarna i Floridas index för att anpassa det till en nordisk, eller i det här fallet en svensk, 

kontext. De faktorer som Hansen valt att förändra, jämfört med Floridas index, är bland annat att han 

utgår från antalet högutbildade på en ort (hög andel personer med forskarutbildning ger alltså en hög 

ranking), något han sedan kopplar till talang. När det gäller toleransbegreppet används Floridas 

bohemindex och antalet utlandsfödda men här adderar han också en integrationsaspekt, då i termer av 

hur stor andel utlandsfödda som har sysselsättning på en ort.     

                                                           
20 Richard Florida, Den kreativa klassens framväxt, Uddevalla, 2006, s 259- 277. 
21 Høgni Kalsø  Hansen, The Urban Turn – and the location of economic, Lund University, Diss. Lund : Lunds universitet, 2008, s 235. 
22 Ibid. 
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Ortens kvalitet bedöms av Hansen utifrån tillgång till välfärd och till kulturella aktiviteter. Välfärd mäts i 

andel som arbetar i offentlig sektor, tillgång till sjukvård, dagis, skola och så vidare. Tillgång till kulturella 

aktiviteter mäts i andel anställda i kreativ sektor, och här ingår även de som arbetar i en bar eller på en 

restaurang. Hansen argumenterar för att en hög andel barer och restauranger på en ort bidrar till en 

mysig och trevlig atmosfär, vilket också är något som attraherar den kreativa klassen.     

Eftersom tillgången till teknikutveckling främst finns i de södra delarna av Sverige har Hansen valt att 

använda graden av entreprenörskap, det vill säga antalet nystartade företag, som komplement till 

Floridas högteknologiindex.     

Av Hansens avhandling framgår att Östersund får en låg ranking på index när det handlar om antalet 

personer med högre utbildning, antal utlandsfödda och tillgång till högteknologi. Östersund hamnar på 

tionde plats i bohemindexet – vilket placerar orten på den övre halvan i index (av 25 städer). Stockholm 

hamnar högst och Trollhättan längst ned. Den parameter som mäter integration visar att Östersund 

hamnar som den högst rankade i indexet. Detta förklaras av att en större andel utrikes födda har 

sysselsättning i Östersund (av utrikes födda i hela Östersund) – jämfört med hur många inrikes födda 

som har sysselsättning (av inrikes födda i hela Östersund).23 Rent konkret innebär det att i Östersund, 

där det är en relativt hög arbetslöshet, har de utlandsfödda som finns i staden hög grad av 

sysselsättning. Hansen menar att detta tyder på en lyckad integration.  

Ett exempel på en stad med låg grad av integration bland invandrare är Malmö. Östersund ligger också 

högt rankad för entreprenörskap, som är en variant av det högteknologiindex som Florida använder.  

Östersund rankas även högt, på tredje plats efter Umeå och Boden, när det gäller tillgång till service och 

kulturutbud. När Hansen slår samman alla indikatorerna får Östersund ett indexvärde som ger en sjunde 

plats, där bland annat storstadsregionerna tillsammans med universitetsstäderna Umeå och Luleå 

placerar sig högre.  

Hansen menar att även hans resultat visar att den kreativa klassen har ett inflytande på regional tillväxt. 

Han poängterar dock att den del som Florida tar upp kring högteknologisk utveckling inte fungerar i ett 

svenskt sammanhang. Detta eftersom den högteknologiska utvecklingen sker på en relativt avgränsad 

geografisk yta i södra Sverige. Hansen tar i sitt resonemang bort ett av Floridas T; Teknologi. Han menar 

att detta inte går att jämföra med de regioner som finns i USA. Avhandlingen visar också att det är 

storstadsregionerna som står sig bäst i en internationell konkurrens om den kreativa klassen.24  

I en intervju i tidskriften Entré säger Kalsø Hansen att det kan vara farligt för regioner att ensidigt satsa 

på Floridas teorier. Florida menar bland annat att om en region attraherar arbetskraften så kommer 

arbetstillfällen efter. I Hansens intervjuer kommer det fram att den kreativa klassen attraheras av 

storstädernas dynamik, mångfald och kulturella utbud men det är viktigare för de flesta med ett jobb 

och god infrastruktur. Hansens forskning visar även att sociala relationer har enormt stor betydelse för 

den ekonomiska aktiviteten. Relationer knyter människor till platser, de avgör till stor del var människor 

väljer att bo och driva sin verksamhet. 25
    

                                                           
23 Hansen använder här åldersgruppen 16-64 år. 
24 Høgni Kalsø Hansen,Technology,Talent and Tolerance – the Geograhpy of the Creative Class in Sweden. 2007, Lunds University. 
25 Åse Karlén, ”Floridas teori passar inte svenska regioner” Intervju med Høgni Kalsø Hansen, Entré, nr 1, 2008, s 13. 
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3.3 VAD ÄR EN PLATS? 
Både Florida och Hansen beskriver vad en plats ska utgöras av men även vad den ska innehålla för att 

locka till sig den kreativa klassen. Men vad är då en plats? Ofta menar vi plats som något geografiskt 

avgränsat, ett läge, som vi kan hitta på en karta eller med hjälp av en GPS. Martin Gren och Per-Olof 

Hallin, två kulturgeografer beskriver en plats som något geografiskt unikt. 26  Med det menar de att en 

plats är avgränsad; den börjar och slutar någonstans vilket kan markeras med en fysisk avgränsning eller 

genom en mentalt uppfattad gräns. En plats har även unika särdrag. Det kan vara att den har synliga 

byggnader eller speciella växter eller kulturella särdrag. Det finns till exempel bara ett New York, ett Åre 

eller ett Värnamo. Författarna menar också att en plats används på olika sätt, vissa platser är officiella 

och öppna för alla, andra privata.  

 

Ytterligare en dimension på en plats är enligt Lars Aronsson, professor i kulturgeografi, något som är 

uppbyggt av människors sociala handlingar och interaktioner samt människans relation till den 

materiella omgivningen över tid.27 Det vill säga, hur människor har mött varandra och var deras möten 

har ägt rum; det kan vara hur en försäljare möter en kund eller möten som uppstår i en bankomatkö 

eller hur vi umgås med vänner i TV-soffan. Makten över en ort har den eller de som på något vis kan 

påverka eller kontrollera det offentliga rummet över tid. Det kan vara ett politiskt parti som har fått 

förtroendet att styra en kommun under en eller flera mandatperioder. Deras politik genomsyrar beslut 

som påverkar den enskilda medborgaren eller ett företags förutsättningar. Vem som har makten över en 

plats kan variera över tid. Under en period kan det även vara ett företag som ekonomiskt dominerar 

arbetsmarknaden, eller som bidrar ekonomiskt till samhällets utveckling. Exempelvis ett företag som 

sponsrar en idrottsanläggning i kommunen. 

Makt, som jag tolkar det, kan även vara av symbolisk karaktär exempelvis politiskt eller religiöst men 

också en världsstjärna i hockey, som Peter Forsberg, vilken har kommit att få inflytande över 

samhällsutvecklingen i Örnsköldsvik.  

VÄRDERINGEN AV EN PLATS 
Människor och aktörsgrupper värderar platser olika. 28 Det varierar beroende på människors 

förutsättningar (exempelvis pengar, förmågor eller yrkesroller) och strukturell uppbyggnad eller 

omvärldens påverkan.  En som är bofast värderar också en plats annorlunda jämfört med en turist därför 

att de har olika förutsättningar när de värderar platsen. En sådan förutsättning är att ha semester, vilket 

inverkar på hur man upplever en plats. Att vara ledig, kanske lite fri, påverkar sinnesstämningen och 

därmed också intrycket av en plats. Även strukturella betingelser påverkar en turist. Här är det centralt 

med väl fungerande turistanläggningar eller tillrättalagda besöksmål. För en bofast kan det vara viktigare 

att skola och vård finns i närheten. Platsen utgör en bas för socialt liv och har sitt eget kulturella 

sammanhang som påverkas av språk och normer. Platser kan ses som en värdering i samband med till 

exempel ett varumärke.  

 

Platser kan också ses som ett varumärke, i många sammanhang används platsen för att konkurrera om - 

eller attrahera - exempelvis människor och företag.29 Många kommuner använder Floridas argument för 

                                                           
26 Martin Gren och Per-Olof Hallin, Kulturgeografi – en ämnesteoretisk introduktion, Lund 2003, 140 ff. 
27 Lars Aronsson, Jonas Bjälesjö, Susanne Johansson (red.), ”Skapandet av värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället”, Kulturell 
ekonomi, Författarna och studentlitteratur, Pozcal, Polen, 2007, s 108 ff. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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att attrahera den kreativa klassen i förhoppning att det ska leda till ökad tillväxt. Floridas teorier är 

slagkraftiga och innehåller mätbara index vilket tilltalar regionala policyskapare.  Kalsø Hansen är kritisk 

till detta ensidiga tänkande eftersom många kommuner saknar hög utbildning och en arbetsmarknad 

som efterfrågar människor i den kreativa klassen. Hansen menar att skandinaviska kommuner istället 

borde analysera den lokala arbetsmarknaden och utgå från den istället. Det är inte fel att satsa på 

utbildning och innovationer, men utifrån rådande förutsättningar, enligt Hansen.30   

 

Platstillhörighet handlar om att människan känner en trygghet eller att platsen har en viss grad av 

igenkännande faktorer. Stora affärskedjor eller andra återkommande varumärken är en del av 

igenkännandet, vilket gör att vi känner oss mer hemma på vissa platser och mindre på andra. 

Tillhörighet kan också handla om livsstilsmarknadsföring. Man laddar ett varumärke med kulturellt 

kapital; en mobiltelefon, ett speciellt klädmärke.31 Ju fler runt om oss som har samma typ av kläder och 

accessoarer dess mindre avvikande känner vi oss. En plats som lyckats bra med sin marknadsföring är 

exempelvis Åre. Många väljer att flytta till Åre på grund av att det uppfattas som en ”cool” och 

spännande plats att söka sig till. Flera företag använder Åre som en del i företagsnamnet därför att man 

vet att människor känner igen namnet och att det är förknippat med något positivt.  

 

Martin Gren och Per-Olof Hallin beskriver den humanistiska kulturgeografins användning av 

platsbegreppet, där dess utmärkande del är relationen till människans identitet. 32  Platsen är inte enbart 

en ansamling av hus eller en grupp träd, utan den är en integrerad del av vad det innebär att vara 

människa. Enligt dessa humanistiska geografer skapar människan sin identitet genom att leva på platser 

och där utveckla en mening med sitt liv.  

 

Platsens fysiska utformning blir en slags scenografi och skapar restriktioner och möjligheter till vad som 

kan göras där.33 Människor beter sig på olika sätt beroende på vilken plats man träder in på. Till exempel 

blir det olika beteenden i en stad jämfört med en by. Olika platser ger alltså olika förväntningar och 

förutsättningar. De humanistiska kulturgeograferna lyfter även in en emotionell aspekt på platsen. 

Människor etablerar känslomässiga bindningar till platser både som individer och som kollektiv. Som 

individer kan det vara bindningar till platser där man vuxit upp, eller upplevt något av privat karaktär. 

Den kollektiva känslan kan uppstå exempelvis vid Olof Palmes mordplats på Sveavägen i Stockholm.  

3.4 OMVÄRLDENS PÅVERKAN 
Vi lever i en allt mer globaliserad värld, vilket betyder att vi är mer flyttbara, vi rör oss mer över länders 

gränser. Denna rörelse gör vissa orter mer öppna både kulturellt och ekonomiskt än tidigare. Vi lever i 

ett föränderligt samhälle där handel, människor, arbetstillfällen snabbt förflyttar sig över tid och rum. 

Till och med våra egna hem är under ständig förändring. Denna föränderlighet hänger samman med 

påverkan från omvärlden. 

                                                           
30 Åse Karlén, ”Floridas teori passar inte svenska regioner” Intervju med Høgni Kalsø Hansen, Entré, nr 1, 2008, s 13.. 
31 Lars Aronsson, Jonas Bjälesjö, Susanne Johansson, Kreativitet på plats, Studentlitteratur 2007, Polen.  
32 Martin Gren och Per-Olof Hallin, Kulturgeografi – en ämnesteoretisk introduktion, Lund 2003, s143 ff. 
33 Ibid, s 143 ff. 
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Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik – båda inom ämnet statsvetenskap, skriver i sin bok om 

organisationer att omvärlden kan beskrivas i termer av speciell och generell omvärld.34 

 

Människors eller ett företags speciella omvärld handlar främst om att förhålla sig till andra 

organisationer och till individer. Det kan handla om de som man direkt eller indirekt har kontakt med, 

eller jämför sig med. När det gäller företag handlar det ofta om samarbets- eller konkurrensförhållande 

till varandra. Det kan också röra stöd från offentliga organisationer. Till exempel ett kulturpolitiskt stöd.  

 

Företag påverkas av kunder, klienter, användare och intressegrupper. Oavsett om det är aktieägare eller 

kundgrupper (exempelvis en offentlig aktör som köper konst) kan de påverka produktkvaliteten men det 

gemensamma är att alla dessa grupper, i olika grad, försöker påverka den enskilda organisationen eller 

företaget så att deras specifika krav och önskningar uppfylls.  

 

Den generella omvärlden påverkar också människor och organisationer utifrån rådande 

samhällsförhållanden. Dels påverkar samhällsförhållanden hur individen tänker och vilka referensramar 

individen har, dels kan samhället forma företag eller organisationers grundvalar och intressen. Slutligen 

sätter samhället upp riktlinjer och gränser för hur företag eller organisationer kan handla eller använda 

medel för att förverkliga sina mål.35 Sammantaget är detta strukturer som människor har att anpassa sig 

till – både i vardagen och i yrkeslivet eller som företagare. 

 

Det mest centrala i organisationers generella omvärld är den tekniska, ekonomiska, demografiska, 

politiska och kulturella utvecklingen i omvärlden (både lokalt och globalt). Det är väldigt få 

organisationer som själva utvecklar tekniska landvinningar. Exempelvis är foto och film beroende av 

teknikutveckling inom ljud och bild. Den ekonomiska utvecklingen är ofta kopplad till konkurrens och 

produktion. Det kan även handla om hur en viss typ av kulturpolitik genomsyrar beslut som ger goda 

eller mindre goda förutsättningar för en kulturföretagare att etablera sig på just den orten.  

 

När det gäller den politik som förs är målet för staten att skapa en enhetlig bild av de värderingar som 

råder, detta för att kunna styra samhällsutvecklingen i önskad riktning. Det handlar också om att förd 

politik tar sig uttryck genom olika myndigheter. Det vill säga att politiken sätter upp allmänna ramar för 

företagens eller organisationernas verksamhet, både hos kommuner och även hos särskilda 

myndigheter som är utförare av exempelvis den näringspolitik och kulturpolitik som råder i ett samhälle. 

 

De kulturella förhållandena handlar om de grundläggande värderingar och normer som dominerar i den 

omvärld där organisationen eller företaget befinner sig. Det präglar till exempel hur individerna tänker 

och vilka referensramar individen agerar inom.  

 

Gränsen mellan speciell och generell omvärld i Jacobsen och Thorsviks mening är dock flytande och 

föränderlig. Vissa samverkar man med dagligen och andra är bara aktuella i väldigt specifika situationer. 

För företag är det då centralt att uppnå legitimitet, att kunna möta förväntningar från omvärlden. 

Legitimiteten är också central för att kunna påverka omvärldens uppfattning av organisationens mål och 

                                                           
34 Dag Ingvar Jacobsen & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar: introduktion i organisation och ledarskap, Studentlitteratur, Lund, 
1997, s 171 ff. 
35 Ibid, s 172 ff. 
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verksamhet. Exempelvis för att försäkra sig om nödvändig legitimitet och stöd.  

 

En annan viktig del för företagen är demografi, menar Jacobsen och Thorsvik, vilken får betydelse när 

det gäller arbetskraft men även som efterfrågan på en marknad. Demografin påverkar också efterfrågan 

på utbildning. Demografin påverkar dessutom hur kommuner fördelar eller prioriterar sina skattemedel, 

något som i förlängningen kan ses som motiv för både företag och människor att välja en plats före en 

annan. 

 

Som en del av omvärlden finns det enligt forskaren Lotta Svensson, filosofie doktor i sociologi, en norm 

som säger att det är i staden man som ung kan lyckas. 36 Det är staden som erbjuder det moderna och 

det intressanta. Normen upprätthålls av stadens företrädare likaväl som den mindre ortens. En lyckad 

människa är den som har flyttat från en mindre ort till Stockholm eller till New York – ett val som man 

bör göra som ung. Unga människor jämför sig själva med de lyckade och utflyttade kamraterna – de som 

blir kvar på orten ger sig själva lägre status.  Denna norm upprätthålls av såväl unga som av vuxna. Vid 

en middagsbjudning berättar föräldrarna stolt om sina barn och deras karriärer i städer som Barcelona 

eller Göteborg, medan de föräldrar vars barn valt att stanna kvar i småstaden eller i byn förblir tysta. 

Föräldrar, lärare, politiker – alla vill att ungdomarna ska finnas på orten, men samtidigt uttalar man sig 

positivt om de som valt att söka sig till större städer och om de som valt en universitetsutbildning i en 

större stad. Oavsett hur tydligt detta uttrycks så speglar det en attityd om att man misslyckats om man 

som ung stannar kvar. Denna paradox kan göra det svårt för de ungdomar som väljer att stanna kvar att 

känna stolthet över sitt val, och skapar också en känsla av misslyckande för de som väljer att återvända.  

3.5 KREATIVA NÄRINGAR I JÄMTLANDS LÄN  
Enligt en studie av Gun Jonsson finns ca 2000 företag i Jämtlands län som räknas in i kreativa kulturella 

näringar.37 Branschen sysselsätter minst 4000 personer.38  I Richard Floridas termer är det dock, enligt 

min tolkning, tveksamt om samtliga kan räknas in som en del av den kreativa klassen. Flera av dessa 

företagare finns dock i den kreativa klassens kärnområde; som konstnärer, arkitekter, grafiker. Många är 

högutbildade och flera har också dubbla examina eller har kompletterat sina universitetsstudier med 

andra yrkesinriktade studier. Det är också tydligt att flera av dem väljer att bo och leva i ett glest 

befolkat län och somliga av dem har tydligt uttalat att detta val beror på en önskan om friheten att 

bestämma över sitt eget liv. De har möjlighet att påverka sin tillvaro, exempelvis genom en närhet till 

maktens centrum. De blir viktiga för länets utveckling ur flera perspektiv. Så här skriver Gun Jonsson, 

filosofie doktor i sociologi, i sin forskningsrapport:39 

Det faktum att näringen ses som en, av flera möjliga vägar till ekonomisk, social och 

hållbar tillväxt i Europa bör inte förbises. Att haka på det spåret – om än som politisk 

dagslända – kan ge ringar på vattnet i ett glesbygdslän som Jämtland. 

Att näringen är stor och betydande i Jämtlands län blir tydligt – inte minst då kreativa och kulturella 

näringar även inbegriper turism. Även om fokus i rapporten ligger på ensamföretagare bör också 

                                                           
36 Intervju med Lotta Svensson, P1 Tendens, onsdag 28 oktober 2009, kl.11. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3381&artikel=3185374. 
37Tillväxtverkets definition av Kreativa kulturella näringar är följande: Arkitektur, Dataspel, Design och formgivning, Film och foto, Konst, 
Kulturarv, Litteratur, Media, Mode, Musik, Måltid, Scenkonst, Slöjd och hantverk, Upplevelsebaserat lärande. 
38 Gun Jonsson, rapport II Drivkrafts aktiviteter för KKN – har de gett resultat? 2013, Länskulturen, Regionförbundet Jämtlands län, s 8.  
39 Ibid, s 37. 
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betonas att bortsett från besöksnäringen finns många företag med fem eller fler anställda – cirka 220 

företag. Av dessa har cirka 80 företag tio anställda eller fler.  

 

Att det finns en bra grund för kreativa företagare att driva sitt företag i glest befolkade län är ingen 

slump, enligt forskarna i sociologi Sven-Erik Karlsson och Gunilla Lönnbring.40 De menar att platser som 

historiskt dominerats av mindre jord- och skogsbruk skapar goda förutsättningar för människor som vill 

ta egna initiativ och skapa något eget. Den svenska landsbygden kännetecknas av hårt arbete, solidaritet 

och en gemenskap som varit nödvändig för överlevnaden. Det finns plats för ett egenintresse och ett 

engagemang i ortens utveckling. Detta skapar, enligt författarna, en god miljö för kreativa idéer och nya 

företag. De jämför med bruksorter och städer där det funnits kollektiva lösningar på problem som 

uppstått. Landsbygdens invånare har fått möjligheten att hitta lösningarna själva. Vidare menar 

författarna att de gamla försörjningsformerna inom skog och lantbruk som bas tenderar att ta mindre 

plats. Istället uppstår nya näringsgrenar inom besöksnäring, småskaligt mathantverk; allt i självständiga 

former där kreativitet och nya idéer får plats.  

 

I kontrast till Karlsson och Lönnbring menar Moa Tunström, filosofie doktor i kulturgeografi, att städerna 

går samman och driver tesen att det är i staden allt händer, det är i staden de kreativa människorna bor 

och lever. 41 Det finns en medveten politik från Europas städer att driva frågan om centralisering. 

Städerna ska vara navet som en region eller en hel nation snurrar runt. Tidigare var det landsbygden 

som med sina naturresurser gav liv åt staden. Starka stadslobbyister, bland andra nätverket Eurocities, 

argumenterar för att städerna är noder kring vilka all tillväxt kretsar. Det finns ingen motpol. 

Organisationer som ”Hela Sverige ska leva” är inte så starka längre. 42 

 

SLUTORD TEORI 
Även om Floridas teori om den kreativa klassen beskriver en grupp människor med en viss typ av yrken 

är de inte helt överensstämmande med Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutvecklings definition av 

kreativa och kulturella näringar. Stiftelsens för Kunskaps- och Kompetensutveckling, hädanefter KK- 

stiftelsen, är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. Här 

finns dock gemensamma nämnare: alla konstnärliga yrken. Dessutom pekar både Florida och KK-

stiftelsen ut andra yrkeskategorier – där Florida särskilt lyfter högutbildad arbetskraft. Sådana yrken 

förekommer också i KK-stiftelsens delbranscher.   

Florida är tydlig med att orter som lyckas attrahera den kreativa klassen har goda förutsättningar för en 

god ekonomisk tillväxt, något som hänger samman med att individerna är toleranta, självständiga, hårt 

arbetande människor som vill vara en del av samhällets utveckling. Samtidigt är de kreativa individerna 

inte inriktade på att själva tjäna pengar utan har fokus på sin egen utveckling i lika hög grad som 

samhällets eller ortens. De orter som den kreativa klassen väljer att bosätta sig på är i regel större städer 

som präglas av öppenhet, tolerans och där fritidsutbudet är gott. En intressant aspekt är att Hansen 

pekar ut entreprenörskap (antalet nystartade företag) som en viktig förutsättning för den kreativa 

                                                           
40 Sven-Erik Karlsson och Gunilla Lönnbring, ”Entreprenören, kreativiteten och samhället”, Kreativitet på plats, Lars Aronsson och Lotta 
Braunerhielm (red.), Karlstad 2011. 
41 Moa Tunström, ”Konkurrenskraft, hållbarhet och flerkärnighet – Euretorisk och realitet”, Bor vi i samma stad. Kristianstad 2005.  
42 Hela Sverige ska leva är en rikstäckande medlemsorganisation bestående av 5000 lokala utvecklingsgrupper. Organisationen arbetar med 
frågor som gör det möjligt för människor att bo och leva i hela Sverige. Uppgiften är att stödja lokal utveckling för ett hållbart samhälle. 
http://www.helasverige.se/kansli/hem/ 
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klassen.  Samtidigt visar Hansens studie att en småstad som Östersund har det som lockar den kreativa 

klassen. I likhet med Florida lyfter Tunström fram staden som attraktiv för kreativa människor – medan 

Karlsson och Lönnbring menar att landsbygden ger sådana frihetsramar för individen att det finns gott 

om plats för kreativitet.  

 

En plats kan även vara en del av en människas identitet, enligt Gren och Hallin. Människor har olika 

förväntningar på olika platser, menar de. En människa förväntar sig exempelvis ett visst utbud och ljud i 

en stad och tystnad på landsbygden. 

 

Oavsett stad eller landsbygd är det gemensamma för en plats, en ort eller en stad dess fysiska 

förutsättningar och rådande, eller tvingande, strukturer och normer. En sådan norm är det som 

Svensson beskriver som storstadsnorm och som påverkar unga att flytta till större städer. Samtidigt visar 

Jonsson att kreativa människor väljer att flytta till glesa bygder och mindre städer – inte minst för att 

kunna förverkliga en företagsidé. Företagandet är i sin tur beroende av hur omvärlden sätter ramar och 

ger förutsättningar – bland annat genom kunder, regelverk, normer, kulturpolitik – allt som företagare 

eller individer har att förhålla sig till för att kunna vara verksamma på en ort. Sammantaget kan sägas att 

det talas i den teoretiska litteraturen både för och emot möjligheten för kreativa individer att utvecklas 

på mindre orter, i gles- och på landsbygd, vilket skapar en spännande paradox och en dynamik som blir 

grundförutsättningarna i min analys.  

4 FRÅN DET GENERELLA TILL DET INDIVIDUELLA – EN 
PLATS KAN BÅDE GE OCH TA 

Platsens betydelse för de tre informanterna kommer fram genom de intervjuer jag genomfört. Clara, 

Martin och Helene berättar alla om olika och liknande skäl till varför de en gång valde att lämna 

Jämtland. De tar också upp andra orsaker som är mer kopplade till individuella upplevelser eller en 

känsla. Martin säger så här: 

Jag kände att Jämtland inte hade något kulturellt sammanhang där jag passade in. Det 

fanns ingen kultur i Jämtland som tilltalade mig som ung. 

För Helenes del handlade det om upplevelsen av att bli fri och ge sig själv chansen att utforska sin egen 

personlighet. Samtidigt menar hon att hon, precis som många av hennes vänner, lockades av Stockholm: 

Det är där allt händer, det är där man måste vara – Stockholm har verkligen lyckats bra 

med sin marknadsföring. 

Helene är drastisk när hon beskriver vad hon upplevde som drivkraft att lämna Jämtland: 

Det är bara losers som stannar kvar. 

Ett gemensamt och även ett starkt vägande skäl för trion är bristen på utbildningar. För deras del 

handlar det om unika utbildningsmöjligheter – så specifika till sin karaktär att de enbart är 

koncentrerade till universiteten och högskolorna i Sveriges större städer. Alla tre uttrycker att städerna 

var ett måste för att kunna utvecklas, både utbildningsmässigt och för det egna jaget. De upplevde att 

Jämtland blev för trångt och för litet och flytten blev en självklarhet. Att stanna kvar var inte ett 
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alternativ, det var bara de misslyckade som stannade. Till viss del kan man säga att det snarare var 

möjligheterna än platsen som lockade. Det handlade även om att hitta nya vänner och personer som 

kom att få stor betydelse för deras konstnärliga utveckling.  

 

Clara och Helene valde Stockholm där de båda hamnade i sammanhang med människor som påverkade 

deras utveckling. Clara träffade personer som blev förebilder för hennes eget filmskapande. Helene 

startade ett bolag tillsammans med några kurskamrater och fick på så sätt tillgång till arbete och 

kontakter i Stockholm. Det samarbetet gav även nätverk och nya kontakter. Genom att bo i Stockholm 

fick hon även uppdrag som hon inte skulle fått genom att bo i Östersund. Hon upplevde det enklare att 

höra av sig till någon som befann sig geografiskt nära. Hon fick även ett erkännande av att hon kunde 

försörja sig som illustratör, även om inte själva arbetsformen passade henne. Tiden i Stockholm 

beskriver Helene så här: 

Det förändrade mitt liv! 

För Martins del var det Malmö som lockade med sin prägel av smältdegel, möjligheter till kulturellt 

skapande och intressanta människor. Martin startade tillsammans med några vänner en fri teatergrupp 

där han fick utlopp för sin kreativitet. Martins drivkraft att få möjlighet att försörja sig inom 

teaterområdet gjorde att han gick en producentutbildning i Ystad.  

Clara flyttade vidare till Göteborg där hon upplevde intressanta miljöer relaterade till filmhögskolan. 

Hon kom in på en fotoutbildning och hon lärde känna personer som kom att få stor betydelse för hennes 

fortsatta filmkarriär. Bland andra lärde hon känna Mariken Halle, en norsk filmregissör, som hon 

startade bolaget Vapen & Dramatik tillsammans med. 

Helene, Martin och Clara fortsatte att utbilda sig, träffa intressanta personer, ta uppdrag och utveckla 

sina egna konstnärliga uttryck. De valde storstadsmiljöer eftersom det var där de upplevde att de fick 

relevant utbildning och kunde knyta kontakter som gav arbete och stimulerade till kreativitet. 

4.1 MEDVETNA VAL ELLER ÖDETS NYCK 
Under den här tiden i storstadsmiljöer kom en rad händelser få konsekvenser för de tre. Några var 

slumpartade, vissa kunde de kalla ”ödet” och några var medvetna ställningstaganden och val.  

För Helenes del började det med att tillvaron för en av hennes kollegor förändrades och det blev en 

anledning till att de upplöste det gemensamma bolaget. Helene fortsatte att arbeta i egen regi i 

Stockholm men hade genom samarbetet förlorat en hel del stora kunder och uppdrag. Under en kort tid 

bodde Helene i Norge, en erfarenhet som gjorde att hon kom fram till att hon inte var så platsbunden. 

Helene kom, av familjeskäl, att återvända till Östersund. Det var inget enkelt beslut, hon beskriver att 

den första tiden innehöll känslan av besvikelse då de Stockholmsbaserade kunderna valde att anlita 

andra illustratörer.  

Jag var ju samma person, jag gjorde exakt samma saker, men jag hade flyttat 60 mil. 

Det geografiska avståndet gjorde att kunderna valde någon annan. 

Det dröjde dock inte så länge innan telefonen började ringa från uppdragsgivare i Östersund. 
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Men först ska vi se vad som förde Clara och Martin tillbaka till Jämtland. För Claras del var det ett aktivt 

ställningstagande att återvända. Hon hade påbörjat projektet ”lgh+bil+allt jag har och äger” som kom att 

få konsekvenser för hennes egna val. Grunden i projektet handlade om att syna en norm som menar att 

staden är mer attraktiv än glesbygden. Det var till stor del sig själv och sitt eget synsätt som hon ville 

ifrågasätta. Det blev, som hon utrycker det själv, absurt att bo i en storstad samtidigt som hon skulle 

skildra och visa bilder från glesbygden.  

Det handlar om att vara sann mot sig själv.  

Martin beskriver flera händelser som tillsammans bidrog till hans beslut att återvända. Han hade efter 

sin producentutbildning fått en tjänst på Byteatern Kalmar länsteater. Den var en bekräftelse på att han 

kunde försörja sig inom teaterområdet och på att hans kunskap var efterfrågad. Han saknade dock den 

konstnärliga friheten som han hade fått utlopp för i Malmö. Det var ett skäl som bidrog till 

återvändandet. Det fanns även andra orsaker. 

Några resor och en sommar i Jämtland var planen. 

När han väl var i Östersund den sommaren upptäckte Martin att det fanns en potential i Östersunds 

kulturliv. Det fanns en hel del intressant på gång som fick Martin att omvärdera Östersund.  

Trion återvände till Jämtland och Östersund ungefär samtidigt utan vetskap om varandra. De upplevde 

att det fanns ett utrymme och en plats att fylla i Östersund. De pekade på några förhållanden som 

bidrog till detta. Det är en fördel att staden är liten vilket medför att det finns en närhet och en enkelhet 

gällande nya kontakter och relationer. Det skapar även en möjlighet att synas medialt och att ta plats i 

det offentliga rummet. De har även med sig efterfrågade kompetenser och erfarenheter. Martin säger 

så här: 

Jag är unik här med min utbildning och mina erfarenheter. 

Helene menar att hon kanske inte har Östersund som sin plattform eftersom det hon gör och vill 

förmedla är platsoberoende. Men hon lyfter fram att det finns ett sammanhang som är viktigt för alla 

tre. Clara beskriver en grupp människor som består av återvändare och personer som bott länge i 

Östersund. Den här gruppen är öppen för nya personer och intryck, och hon känner att hon tillhör detta 

sammanhang.  

 

Clara och Helene har också skapat ett eget sammanhang i Östersund. De delar en lokal, Tullgatan 8, där 

de vill utveckla en mötesplats som ska fyllas med olika arrangemang. Helene menar att den är oerhört 

viktig för hennes val av Östersund. Martin beskriver det så här: 

Det finns en plats för mig i Jämtland. 

5 DEN GEOGRAFISKA KOPPLINGEN - DE VILL FÖRÄNDRA 
SAMHÄLLET, NORMER OCH ATTITYDER  

Clara, Martin och Helene har det gemensamt att de, med hjälp av sina konstnärliga uttryck, vill påverka 

normer eller delta i en samhällsutveckling. De har hittat olika problem eller områden som de vill belysa, 

skapa debatt runt eller gestalta genom sin konst. De har sina personliga uttryckssätt, sin egen 
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produktion.  Dessa tre produktioner kommer jag här att analysera och koppla samman med en av mina 

frågeställningar; Hur ser kulturarbetare på om det konstnärliga uttrycket påverkar attityder, normer och 

värderingar på en plats? 

5.1 ”LHG+BIL+ALLT JAG HAR OCH ÄGER” – EN FILM AV CLARA 
BODÉN 

Clara, vet du, jag tror inte jag är mer än Jämtland? 

Skärp dig, klart att du är! 

Citatet kommer från en dialog mellan Clara Bodén och hennes syster.43 Det är systerns fråga som ger 

upphov till en filmproduktion som kom att bli så mycket mer än en film för Clara. Under arbetet med 

filmen började hon syna både sina egna värderingar och de bilder av glesbygd som visades i nationell 

media.  

Flera andra händelser och iakttagelser har också präglat arbetet. Bland annat hade ett samarbete med 

Rwanda gjort Clara uppmärksam på den politik som förs gällande utvecklingsländer. Från att ha sett på 

människor i utvecklingsländer som hjälplösa offer betraktas de nu utifrån ”deras egna behov till 

självhjälp”. Istället för allmosor väljer hjälporganisationer att stödja lokala entreprenörer och initiativ. 

Clara menar att det finns en parallell mellan synen på utvecklingsländer och synen på Jämtland, eller 

synen på glesbygden generellt. Samtidigt konstaterar hon: 

Man har kommit längre i synen på utvecklingsländer medan synen på den svenska 

glesbygden fortfarande har ett slags kolonialmaktsperspektiv. 

Projektet med Rwanda gav henne också insikter om det egna konstnärskapet och att olika länder har 

olika syn på syftet med konst. I Sverige lämnas konst till den enskilde betraktarens fria tolkning. I 

Rwanda är Claras erfarenhet att det ofta måste finnas ett syfte, ett tydligt mål med konsten – det ska 

helt enkelt finnas ett svar på en frågeställning eller en lösning på ett problem.  

What are the objectives? var den i särklass vanligaste frågan jag fick med det projektet 

jag kom med dit. 

Claras film syftar till att undersöka en samhällsnorm – eller som Clara beskriver det:  

En urbaniseringsnorm, som vi alla är en del av. 

För Claras del hänger arbetet med filmen samman med beslutet om att flytta tillbaka till Jämtland.44 

Clara menar att trovärdigheten i filmens budskap har varit viktig. Att visa bilder och med filmen vilja 

bidra till en diskussion om platsen som accessoar blir mer trovärdigt om Clara analyserat sitt eget 

förhållande till plats. Att bo i Jämtland blev då logiskt:  

Hur ska man kunna stå för bilder från landsbygden om man inte bor där själv? 

Genom att själv bo i Jämtland anser Clara att hennes förståelse för det hon vill skildra också tar sig 

uttryck i filmen. 

                                                           
43 Intervju med Clara Bodén 4 juni 2013. 
44 Intervju med Clara Bodén 14 augusti 2013. 
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Claras plan var att göra en fictionfilm som skulle spegla en händelse på en midsommarfest hemma hos 

hennes syster. Under arbetets gång kom Clara fram till att filmens budskap fungerade lika bra i ett 

dokumentärfilmsformat. Med ett dokumentärt perspektiv kunde Clara bygga på material som hon filmat 

sedan hon var 16 år och precis flyttat från Jämtland. Det specifika med det filmmaterialet är, enligt 

Clara, att materialet har ett slags utifrån-perspektiv. Hon hade aldrig haft en tanke på att sätta samman 

sitt filmande till en helhet utan det växte fram underhand som projektet framskred.   

Under tiden som Clara arbetade med filmidén insåg hon att det också blev betydelsefullt med andra 

perspektiv på hennes produktion. Hon involverade sina kollegor i produktionen. Genom att tillföra deras 

kompetenser resulterade projektet i en film, en utställning, och en bok. I projektet är bild, ljud och text 

lika viktiga. Poängen var att nå flera målgrupper och skapa möjligheter att arbeta vidare med 

problemställningen. Delar av projektet visades i en utställning 28-30 december 2012 i Östersund och 

filmen hade premiär på Göteborg filmfestival i januari 2014. Under 2014 sätts hela projektet ihop i en 

bok där även filmen inkluderas som DVD.  

Projektet fångar flera perspektiv på glesbygden. För att spegla ungas syn på platsen Jämtland valde Clara 

att åka runt till gymnasieskolor i länet och göra intervjuer med ungdomar. De pratade om orten och dess 

betydelse för deras liv. Hon tog upp ljud från enskilda samtal och samtal i grupp. Syftet var att fånga 

ungdomarnas bild av orten men även vad som påverkar deras val av bostadsort. Det var viktigt för Clara 

att få parallella bilder till hennes egna och till hennes egen berättarröst.  

Claras film visar bilder från Jämtland, olika händelser och personer ur hennes privatliv.45 Filmen blir en 

tidsresa där Clara själv är berättare och berättarröst. Hon läser, hon upprepar sig, hon parafraserar sig 

själv. Uttryckssättet påminner om spoken-word eller ursprunget till hip-hopen.  

En scen som finns med som en videoinstallation utspelar sig på en nattklubb i Östersund. Det är den 

klassiska festen på juldagskvällen då alla återvändande Östersundsbor under uppsluppna former möter 

de som valt att stanna kvar. Clara filmar sekvenser från festen med sin mobilkamera. Bilderna är 

dokumentära och suddiga och fångar ungdomar som festar, dansar och rör sig runt i lokalen. Den visar 

även tre nationellt kända artister som just denna kväll bjudits in för att agera discjockeys.    

Andra scener i filmen skildrar öde landskap, vägar med få mötande bilar och mörka skogar. Bilderna är 

grå, ibland mörka och suddiga, ofta från ett bilfönsterperspektiv – ett betraktande av Jämtland, ett 

avståndsperspektiv. Det är skogar, kalhyggen och vägar som ringlar genom landskapet. Bilderna 

ackompanjeras av ungdomarnas berättelser om platsens betydelse.  

Känslan blir dokumentär och förstärks genom bilderna av de människor som finns med. De personer 

som figurerar i filmen är Claras vänner, det är Clara själv och hennes syster. Slutscenen utspelar sig på 

midsommarfesten som äger rum i systerns stuga någonstans i den jämtländska glesbygden. 

Midsommargästerna är glada och har blomkransar i håret. De äter, dricker och dansar. Clara är inbjuden 

till festen men distanserar sig genom kameran och blir en betraktare. Under festen förstår man att flera 

av gästerna har valt att flytta från länet. Några av dem funderar på att flytta tillbaka men en på festen 

menar att han har haft upplevelsen av att det är: 

Som att man sitter på avstånd och väntar på att det ska bli okej att flytta hem. 

                                                           
45 Visning av råkopia av filmen ”lgt+bil+allt jag har och äger” på regionala filmdagar i Östersund 26 oktober 2013. 
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När Clara själv beskriver vad filmen handlar om säger hon så här: 

 Lgh+bil+allt jag har och äger handlar om att värdera platser, om rörelsefrihet som norm 

och en reflektion kring min idé om hur livet skulle gå till. 

Vägledande genom filmen och hela filmprojektet är systerns uttalande ”Clara, vet du, jag tror inte jag är 

mer än Jämtland” – och Claras svar: ”skärp dig, klart du är”. Clara reagerade starkt på både vad systern 

sa och hur hon själv svarade. Även om Claras spontana reaktion var att systern nedvärderade sig själv 

kom också andra insikter till henne. Hon började syna sitt eget svar och funderade också mycket kring 

varför hon hade en sådan åsikt och vidare var den i så fall kom från:  

Vad menade jag egentligen när jag sa: skärp dig, klart du är? 

Clara konstaterade att hon själv ansåg att de som stannade kvar i Jämtland var ”tröga i starten”. Hon såg 

också negativt på de som ”blev kvar”. Dessa insikter kom sedan att bli utgångspunkten för att analysera 

sig själv men även andra. Hon insåg att hennes egna beslut ofta gynnade staden. Det var hon som valde 

att flytta till Oslo när hon och hennes kollega av arbetsrelaterade skäl behövde vara på samma ort. Hon 

trivdes inte riktigt i Oslo och började fundera på om kollegan gjort samma sak om det hade handlat om 

en flytt till Jämtland? Att kunna bo i Jämtland kom att bli en viktig fråga för Clara.  

Att göra landsbygden rättvisa, komma bort från skildringar som präglas av ett slags 

kolonialmaktssätt. Landsbygden får ofta representera det töntiga, människor som inte 

har lyckats. 

CLARA BESKRIVER EN NORM - STORSTADSNORMEN 
Claras artikulerar själv att ingen riktigt vill ta i frågan om hur landsbygden skildras och hur stadsnormen 

dominerar ett samhälle. Jag menar att i filmen blir scenen från nattklubben ett tydligt exempel på detta. 

Tre inhyrda och nationellt kända artister spelar sin favoritmusik för en publik bestående av 

förväntansfulla ungdomar från ett glesbygdslän. Artisternas brist på engagemang speglas i deras attityd 

och det sätt som de pratar till publiken. Claras tolkning är att de tagit uppdraget som en ursäkt (och 

finansiering) för att ha möjlighet att åka till Jämtland (Åre?) och turista för sitt eget nöjes skull. Hennes 

känsla är att de som betalat för att komma in och delta i arrangemanget blir respektlöst behandlade av 

artisterna. Enligt Clara är detta ett konkret uttryck för urbaniseringsnormen, det vill säga den 

respektlösa behandlingen av människor från glesbygd.  

Claras förhållningssätt har förändrats.46 Bakgrunden till projekt ”lgh+bil+allt jag har och äger” var att 

syna sitt eget uttalande till systern. När Clara nu är bosatt i Jämtland blir hon mer en del av glesbygden.  

Jag talar inte längre bara om en plats utan också från en plats. Det har förändrat mitt 

behov och min förmåga av att kommentera, både mig själv, platsen och situationer som 

rör den. 

Hon understryker vikten av konstens förmåga att undersöka och forska fram nya sätt att se på världen. 

När konsten är som bäst kan den öppna ögonen för nya insikter. Hon vill visa att hon tar ställning för 

landsbygden, och gör det genom sina bilder från en icke-urban miljö. Det är också viktigt för henne att 

                                                           
46 Intervju med Clara Bodén 14 augusti 2013. 
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kunna stå för det. Med sina filmer vill hon visa erfarenheter, inte råd eller pekpinnar. Filmskapandet är 

mer av en process där olika erfarenheter synliggörs eller skärskådas. 

Claras erfarenheter av samarbetet i Rwanda återspeglas i hennes konstnärskap på så sätt att både 

budskap och mål är tydliga i filmen. Hon tar tag i en fråga som hon själv upplever som ett problem och 

jämför hur andra ser på problemet. Genom att använda sin egen och andras upplevelser samt sina egna 

erfarenheter fångar hon problemet på ett dokumentärt och subjektivt sätt. Som Clara själv påpekar blir 

filmen mer trovärdig av att hon själv valt att flytta tillbaka till Jämtland.  

Min uppfattning är att hela filmen kontrasterar landsbygdens existensberättigande mot storstaden.  Att 

hon använder sig själv som forskningsobjekt är också en styrka i produktionen.  

Filmandet från bilfönstret sätter fingret på glesbygdens långa avstånd, smala krokiga vägar, tät skog och 

kalhyggen. Jag tycker även att det bidrar till att förstärka känslan av urbaniseringen av vårt samhälle. 

Bilen, den moderna människans färdmedel, plöjer genom det öde landskapet. Det är bilisten som har 

makten över landskapet i bilderna.  Att hon sedan varvar dessa bilder med det privata, med vänner i 

festsammanhang eller hemma i någons lägenhet visar också att glesbygden är befolkad och att här, 

precis som i många andra sammanhang finns vardagen.  

Det är intressant att Clara använder sig själv både som objekt och subjekt. Som objekt när hon 

distanserar sig genom kameran och som subjekt, när Clara själv är i bild. Exempelvis utanför ett rött hus i 

ett vintrigt och kallt och öde landskap iklädd en t-shirt fylld med namnet på stora städer. Genom denna 

kontrastering ikläder hon sig bokstavligen storstadsnormen.  

Ytterligare en kontrast mellan landsbygd och stad får Clara fram genom att visa bilder av röda stugor – 

den stereotypa bilden av landsbygdsromantik. Å andra sidan finns det bilder från lägenheter där 

ungdomar umgås. De röda stugorna skildras som kala och ensamma. Lägenheterna, som en del av 

samhällsförtätningen, är fyllda av glada ungdomar. Slutscenen är dock en stuga med ungdomar, men där 

får åskådaren intrycket av att de enbart är på besök. De besöker stugan på landet för att traditionsenligt 

fira in midsommar. Det passar sig bäst att göra på landsbygden för att sedan återvända till det urbana.  

I scenen från nattklubben tolkar jag att Clara, på samma tema, lyfter distansen mellan artisterna och de 

ungdomar som är på dansgolvet. De tittar ned på den dansande publiken. Scenen förmedlar en 

obehaglig känsla av mindervärdeskomplex, vilket inte helt ovanligt ger sig till känna i sammanhanget 

stad – glesbygd. Det är just den bilden som Clara vill ifrågasätta och jag menar att hon sätter fingret på 

ett tema som löper genom hela filmen. Den ställer frågan på sin spets och blir än mer tydlig när en av de 

unga som intervjuades i filmen säger så här: 

Det är bara de dumma tjejerna som stannar kvar. 

5.2 ”STRINDBERG, STRINDBERG OCH SÅ VI” – MANUS & REGI, 
MARTIN JOHANSSON 

År 2012 var det 100 år sedan August Strindberg dog, något som uppmärksammades både nationellt och 

lokalt. Eftersom August Strindbergs farfar, Zacharias Strindberg, var född i Tavnäs, Bräcke kommun, ville 

även kommunen hedra hans minne. Farfar Strindberg hade efterlämnat ett manus till en teaterpjäs, Den 

ädelmodige älskaren - en pjäs som en privatperson, en så kallad eldsjäl, ville sätta upp i Tavnäs 
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bygdegård. Manuset hade visserligen sina brister men med rätt person för uppdraget såg de framför sig 

en bra sommarteater.47  

Parallellt med detta återvänder Martin till Jämtland. Med i bagaget finns många års erfarenhet av 

teaterproduktion, både som skådespelare, som regissör och som producent. Att ha haft alla dessa roller 

ser han som en tillgång i sitt yrkesutövande. Kunskapen om de olika rollerna utgår från det faktum att 

när de utförs så hamnar de ofta i konflikt med varandra. Skådespelaren kan ha en åsikt om sin roll, 

regissören har en åsikt om det konstnärliga uttrycket och producenten har ett ekonomiskt perspektiv. 

Martin säger också att han utvecklat en slags cynism inom ramen för sitt yrke. Det har i sin tur gjort 

honom mer strategisk, något han använt för att få ut som mycket som möjligt av olika situationer och 

individer.  

Martins egna åsikter har vuxit sig starkare genom åren. Han vågar säga vad han tycker, ta plats i 

rummet, i media eller när han vill förmedla ett budskap i de projekt han driver eller sätter upp. Martin 

har en samhällskritisk agenda som han ofta lyfter in i sina produktioner. 

EN SOMMARTEATER – STARTEN PÅ MARTINS ENGAGEMANG I JÄMTLAND 
Resonemanget ovan är också den utgångspunkt som Martin har när han tar på sig uppdraget att ta sig 

an manuset till Den ädelmodige älskaren. Han får också i uppdrag att hitta en ensemble, tillsätta 

producent och andra medverkande. Martin själv ansåg att manuset ”var urdåligt” och hade ”allt för 

många scener och repliker för att fånga en publik”. Trots det såg han en potential och en möjlighet till en 

bra produktion. Han kom att engagera hela byn Tavnäs i projektet. Aktörerna bestod av en blandning av 

amatörer, bybor, och utbildade skådespelare. Tillsammans med ensemblen ägnade Martin många 

timmar till att ta fram essensen i manuset. Resultatet blev en sommarkomedi i två akter - Strindberg, 

Strindberg och så vi. Strindberg, Strindberg och så vi anspelar på Strindbergåret, Strindbergs farfar samt 

att föreställningen uppförs som en metateater där skådespelarna spelar sig själva.  

Under arbetet med manuset bjöd Martin och ensemblen in allmänheten till öppna teater- och 

musikworkshops. På detta sätt kunde de närma sig publiken och skapa delaktighet och ett engagemang i 

bygden för teaterprojektet. I det låg även en önskan att projektet skulle ge ringar på vattnet, att fler 

byar och föreningar skulle dra igång liknande projekt. Teaterprojektet fick en hel del uppmärksamhet i 

lokalpressen genom artiklar och recensioner.  

 

Under arbetet med föreställningen skapade Martin också tillsammans med producenten ett manifest 

där de sammanfattade sin vision med teatern och vad de ville att den ska åstadkomma – där det bland 

annat står så här: 

Vi tror att hela världen ryms i en by och vi tror att det livet är lika allmängiltigt och värt 

att berätta om som till exempel livet på Solsidan eller Hammarkullen.48 

Uppsättningen av pjäsen vägleddes av några principer. För att skapa delaktighet och närhet mellan 

publik och skådespelare används hela rummet. Publiken är placerad på två sidor i lokalen. Genom 

Martins regi genomförs föreställningen på golvet mellan publiken, på scenen och på balkongen. Publiken 

blir därmed en del av föreställningen; detta var grundtanken. 

                                                           
47 Intervju med Martin Johansson 4 juni 2013. 
48 ”Strindberg, Strindberg (och så vi) – en lärorik sommarkomedi”, blogg (a)http://strindberg strindberg.se/manifest/ 2013-06-11. 
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Teaterföreställningen uppförs delvis som en metateater, en teaterform där en pjäs spelas i en pjäs.49 

Skådespelarna spelar sig själva och ser på sig själva som skådespelare. Den första akten handlar om hur 

skådespelarna möts i Tavnäs för att sätta upp manuset Den ädelmodige älskaren. Det handlar också om 

vad som händer under repetitionerna och i kaffe- och lunchpauserna mellan dessa. De agerande 

repeterar scener och sångnummer och publiken får se hur de kämpar med att få till något av det 

bristfälliga manus som Strindbergs farfar har skrivit. På den blogg som följer arbetet med pjäsen skriver 

de så här: 

Samtalen under luncherna blir ibland inte riktigt vad man skulle kunna tänka sig, 

kommer regissören kunna hålla ihop det hela, vem sätter på kaffet och vem är det som 

hemsöker föreningshuset i Tavnäs och tar över skådespelarnas kroppar och vill säga sitt 

om vad som är bra och inte?50 

Skådespelarnas dialog rör både samhällsfrågor och privata ämnen – allt med en regionalpolitisk 

underton.51 Resonemangen handlar både om varför vissa valt att bo i Jämtland, och varför andra lämnat 

regionen. Syftet är att återkoppla till manifestet och också fungera som ett inlägg i den regionalpolitik 

som rör glesbygdsfrågor och dess problematik. Manifestet handlar i stort om att kunna arbeta och leva i 

glesbygd, något som jag tolkar är kärnan i glesbygdspolitiken.   

I pjäsens andra akt förverkligas manuset. Handlingen i ursprungstexten rör sig om en herr Strömsköld 

som fått en dödsdom när han olyckligtvis råkat döda sin morbror. Strömsköld sitter i fängelse och väntar 

på att bli avrättad. Detta sätter hans fru Sophie och deras dotter Inga i en ekonomiskt svår situation, en 

situation de försöker lösa. Plötsligt knackar det på dörren och dramat får en oväntad vändning. Det hela 

utvecklar sig till en förvecklingskomedi av buskiskaraktär.  

 

Martin har valt att förstärka känslan av buskis eftersom han är övertygad om att det tilltalar den 

jämtländska publiken – något som också tycktes stämma när jag såg pjäsen och tog del av 

publikreaktionerna. Genom att använda skrattet menar Martin att han får en ingång till det politiskt 

viktiga med teatern. Med föreställningen vill Martin enligt egen utsago driva frågan om kulturens roll i 

glesbygden. Han vill visa att det är möjligt att genomföra teaterprojekt i en by likaväl som i en stad. 

Martins val av metateater i akt ett för tankarna till Bertold Brechts estetik. Brecht väljer att placera 

salongen och scenen i historien, istället för att publiken ser en historia som utspelas på scenen. 52 Brecht 

förde på så sätt in en ny dialektik (samtalskonst) mellan scen, salong och historia. Precis som Brecht 

upprättar Martin nya relationer mellan scen och publik i sin uppsättning. Det är inte heller självklart om 

sanningen finns i salongen och lögnen på scen. Det finns alltså många paralleller mellan det sätt som 

Martin väljer att arbeta på och hur Brecht hänvisar åskådaren till en form av teaterspel där scenen är 

decentraliserad. I Brecht perspektiv levererar inte scenen någon lösning, utan hänvisar publiken till att 

lösningen ligger i våra historiska förutsättningar. 

                                                           
49 Lionel Abel, Metatheatre, A new view of dramatic form. Hill and Wang. New York, 1996. 
50 ”Strindberg, Strindberg (och så vi) – en lärorik sommarkomedi”, blogg (a)http://strindberg strindberg.se/manifest/ 2013-06-11  
51 Teaterföreställningen Strindberg, Strindberg och så vi, augusti 2012. 
52 Ingvar Holm, Teater. Polemik, Teorier, Manifest. En antologi. Studentlitteratur, Lund. 1970, s 245-247. 
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Martin väljer inte att ge publiken några lösningar utan lyfter istället frågeställningar som manar till 

fortsatt diskussion och medvetenhet. Genom Manifestet ger Martin uttryck för hur han önskar att 

föreställningen ska påverka både publiken och glesbygden i stort: 

Vår önskan är att göra dig berörd, vår förhoppning är att när du lämnar vår föreställning 

så har någon ny tanke slagit rot. Vår dröm är att sommarens arbete ska vara 

inledningen på den jämtländska våren, där länets alla bygdegårdar och föreningshus 

sjuder av kultur och bygden av liv. 

5.3 ”URSÄKTA, MEN HERRN MÅSTE DÖ” – UTSTÄLLNING, HELENE 
GEDDA   

För Helenes del blev återkomsten till Östersund en omstart i yrkeslivet.53 När hon återvände hem 

hamnade hon i en ny kulturell kontext och fick nya kontakter, flera som liksom hon valt att återvända till 

Jämtland. Med omstarten såg hon också nya möjligheter till det fria konstnärliga uttrycket. Det negativa 

med återflytten var som nämnts att hon förlorade sina kunder och det nätverk hon byggt upp i 

Stockholm.  

Konsekvensen av att förlora kunder och arbetstillfällen i Stockholm, påverkade Helenes egen självkänsla. 

Det utvecklades till ett beteende som störde henne varje dag. Hon blev besatt av att hela tiden ha koll 

på vad andra framgångsrika kvinnliga illustratörer gjorde. Hon blev avundsjuk på deras skicklighet, 

talang, fallenhet och på allt som de företog sig. Helene ville gå på djupet med denna avundsjuka och lät 

därför en journalist intervjua henne under två timmar kring hennes avundsjuka, vad hon kände – och 

varför. Helene berättar också att hon förde statistik över hur många gånger hon tänkte tankar som var 

förknippade med denna avundsjuka. Det här tog upp mycket av hennes tid och till slut fanns bara en 

utväg – att försöka bli av med beteendet.  

Helene valde därför att genomföra en utställning där hon genom olika konstnärliga uttrycksformer ville 

visa upp sin avundsjuka. Utställningen fick namnet ”Ursäkta men herrn måste dö” och genomfördes i 

lokalen Exercishallen Norr i Östersund.54  

Produktionen inspirerades bland annat av sengångaren, ett pälsklätt däggdjur som lever i Amerikas 

regnskogar. Helene tyckte att sengångaren påminde om en liten gubbe och denna lilla gubbe kom sedan 

att gestaltas som hennes avundsjuka, därav namnet ”herrn” i hennes utställning.  

Utställningen bestod av animationer, illustrationer, ljudinstallationer, statistik och en tre meter hög 

skulptur som föreställde ”herrn”.  

Jag upplevde en övergripande obehagskänsla när jag besökte utställningen. Det blev väldigt personligt. 

Ville jag veta det här om Helene Gedda och ville jag tänka de här tankarna själv? För att komma åt 

utställningens effekt vill jag analysera dess delar.  

När jag besökte Helenes utställning möttes jag redan i entrén av en animation av ”herrn” som med en 

mansröst reciterade intervjun med Helene. ”Herrn” försökte förklara vad Helenes avundsjuka bestod av. 

Därefter kom jag in i utställningens första sektion. Här satt två skådespelare och samtalade med 

                                                           
53 Intervju med Helene Gedda 4 juni 2013. 
54 Utställningen genomfördes 24 april – 5 maj 2013. 
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besökare om vad avundsjuka kan vara. Alla samtal bandades och kommer sedan att användas av Helene 

för att följa upp utställningen. I den här sektionen tog jag också del av Helenes dagboksanteckningar, 

hennes nedskrivna tankar om sin avundsjuka.  

I den andra sektionen kunde jag lyssna på intervjun med Helene – nu med hennes egen röst. På 

väggarna hängde foton av henne. I den tredje sektionen visade Helene illustrationer av de kvinnliga 

illustratörer som hon var så avundsjuk på. Illustrationerna visades tillsammans med en sammanställning 

av den statistik som Helene förde under några månader. Statistiken visade hur många gånger per dag 

hon tänkte en avundsjuk tanke, vilken karaktär det var på tanken etc. Det fanns även andra illustrationer 

som visade sammanhang som Helene gärna velat uppleva själv eller personer hon velat vara. Hon valde 

att rita in sig själv i bilderna för att få den plats hon har drömt om.  Slutligen kom jag till den sektion där 

herrn tornade upp sig som en gigantisk vit fallossymbol. Tillsammans med ”herrn” spelade ett band 

suggestiv musik. Här uppmanades besökaren att själv skriva av sig om sin egen avundsjuka – på stora 

vita ark eller direkt på den vitmålade herrn.  

Min tolkning är att Helenes utställning hade fokus på att få besökaren delaktig. Besökaren kunde bli 

intervjuad på plats eller skriva av sig om sin egen avundsjuka. Intervjun blev ett samtal och en reflektion 

om vad avundsjuka kan vara. Jag upplevde också att man som mottagare kom nära Helenes egna 

tillkortakommanden – vilket i sig skapade en känsla av delaktighet.  

 

Helenes sätt att använda flera konstformer för att nå fram med sitt budskap måste ur alla aspekter 

bedömas som effektivt. Besökaren blev berörd genom flera sinnen. Dessutom hade hon anlitat en 

psykolog som tittade på utställningen utifrån sitt perspektiv – genom projektet; ”Psykologer ser på 

konst”.55 Utställningen hade sammantaget ett brett angreppssätt. Det gav en helhetsupplevelse som 

berörde flera av mina sinnen. Känslan av att personligen också blotta sig inför de andra besökarna var 

samtidigt stark och närvarande. 

 

Helheten i utställningen som konstupplevelse via olika medier fick mig att tänka till om mitt eget 

beteende som gav en reflektion, och en insikt.  Helenes ambition var enligt intervjuerna att bli av med 

sin avundsjuka, och att få andra människor att uppmärksamma sina egna tillkortakommanden. Hon 

utlämnade sig själv och önskade att det skulle beröra andra för att skapa en förändring av ett beteende. 

Här handlade det om att påverka människors normer och attityder.  

Genom att Helene blev av med avundsjukan gjorde hon ett val att vända det misslyckade till något 

lyckosamt. Hon accepterade med det sitt val att återvända till Jämtland. Det som händer med Helene 

under tiden jag intervjuar henne och skriver denna uppsats är att platsen blir alltmer viktig för henne. 

Genom samarbetet med Clara Bodén får dessutom Östersund en allt viktigare roll för Helenes eget 

skapande.  

                                                           
55 Psykologer ser på konst vill undersöka förhållandet mellan psykologer och konstnärer. www.psykkonst.se. 
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6 EN KULTURPOLITISK REFERENSRAM ELLER HUR 
FUNGERAR KULTURPOLITIK I PRAKTIKEN? 

Clara, Martin och Helene ger alla tre exempel på hur den förda kulturpolitiken ger olika förutsättningar 

för möjligheten att skapa och var verksamma som kulturarbetare i Jämtland, där såväl nationell som 

lokal politik påverkar deras arbete.  

Sveriges riksdag fattade beslut om nya nationella kulturpolitiska mål i december 2009. 56  Målsättningen 

är att kulturpolitiken ska främja kulturen som en dynamisk, utmanande och obunden kraft, där 

yttrandefriheten utgör grunden. Beslutet innebar bland annat att mål som i princip varit oförändrade 

sedan 1970-talet kom att revideras. De nya målen ska vara vägledande för kulturpolitik på alla nivåer i 

samhället. Ett verktyg för att nå dessa mål uttrycks i beslutet om den nya samverkansmodellen. Syftet 

med den är att de statliga medel som ska bidra till att utveckla kulturen fördelas genom de regionala 

strukturer som finns i varje län.  

I Jämtlands län är det Regionförbundet som ansvarar för att de statliga kulturpolitiska medlen används 

på rätt sätt. 57 Med det regionala ansvaret för kulturpolitiken ökar möjligheten att rikta de statliga 

medlen till de områden som politiken pekat ut eller prioriterat i regionen. Regionens kulturinstitutioner 

har också bara en part att förhålla sig till. Samverkansmodellen gör det möjligt för regionala politiker att 

fördela medlen mellan de institutioner som är berättigade till statligt stöd. Stödet går till professionell 

teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet, konst- och 

kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och främjande 

av hemslöjd.  

De regionala politikerna kan också omprioritera kulturbudgeten. Det vill säga att de kan ge mer medel 

till konstområdet eller till det regionala biblioteksuppdraget.   

Den regionala kulturpolitiken hänger också samman med den statliga eftersom de nationella målen är 

vägledande för de regionala målen. Den vision som antagits för kulturen i Jämtland är följande:58 

Jämtlands län är en livskraftig region, där kulturen är en drivkraft för utveckling och 

hållbar tillväxt och där alla har tillgång till kulturella upplevelser och möjlighet att själva 

skapa och uttrycka sig. 

Visionen ligger till grund för den regionala kulturplanen som, förutom att stämma med de nationella 

målen, ska samspela med de strategier som tagits fram inom ramen för Regionförbundet i Jämtlands 

län. I den regionala utvecklingsstrategin anges tre övergripande fokusområden som har särskild 

betydelse för kulturens utveckling i länet – kulturella och kreativa näringar, det livslånga lärandet och 

interkulturell dialog.  

Den regionala kulturplanen styr sedan de offentliga medel som är avsatta för kulturutveckling. En 

enskild kulturarbetare som vill ta del av de statliga medlen möter en tjänsteman eller handläggare. 

Handläggaren har att följa de planer och strategier som finns, och utifrån dessa ge den enskilda 

personen en utvecklingsmöjlighet. Ett av regelverken är statsstödsreglerna som syftar till att säkerställa 

                                                           
56 Regeringens proposition 2009/10:3 
57 Kort om samverkansmodellen http://www.regeringen.se/sb/d/14028/a/158282 
58 Kulturpolicy för Jämtlands län, s 4. 
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att inte en kommun eller region gynnar ett särskilt företag eller viss produktion. Detta för att inte 

snedvrida konkurrensen mellan EU:s medlemsstater.59  

Ansökan om stöd eller medel sker ofta i ett sammanhang där flera personer går samman, exempelvis en 

förening. Det handlingsutrymme som finns för handläggaren är relativt begränsat. Å ena sidan ska 

regelverket följas, å andra sidan underlätta för de som är verksamma i kultursektorn. I slutänden ska 

ändå de nationella och regionala målen uppnås.  

Utöver regionala och nationella mål finns också kopplingar till EU. Den 23 november 2011 lade 

Europeiska kommissionen fram ett förslag om ett nytt program; Kreativa Europa.60 Syftet är bland annat 

att stödja de kulturella och kreativa näringarna inom EU. Programmet ska börja gälla från och med 2014. 

Grundtanken är ökat anslag och ökade satsningar i kulturprogrammet. Satsningarna bygger på insikten 

om att kreativa och kulturella näringar rymmer branscher som inte påverkats nämnvärt av den 

ekonomiska nedgången i Europa. Branscherna tycks stå stadigt eller är växande. Vidare framgår att 

kultursektorn bidrar till ekonomisk tillväxt, sysselsättning, innovation och social sammanhållning – vilket 

rimmar väl med EU:s tillväxt och utvecklingsmål för åren 2014-2020. Därmed skapas förutsättningar och 

instrument för politiker och tjänstemän på lokal nivå. Rätt argumentation kan bidra till förbättrade 

möjligheter för kreativa människor, exempelvis att välja att etablera sig i just deras kommun.   

7 KULTURPOLITIK I PRAKTIKEN  

Följande avsnitt har för avsikt att svara på frågan om kulturpolitiken påverkar de tre kulturarbetarnas 

konstnärliga uttryck och därmed koppla individ, plats och politik. 

Clara, Martin och Helene befinner sig i en situation där samhället påverkar dem både positivt och 

negativt. Det gäller i synnerhet den politik som förs nationellt och lokalt och som skapar referensramar 

som de har att förhålla sig till. De politiska beslut som tas ger förutsättningar för deras skapande. Det 

handlar om strukturer i samhället som i sin tur ger upphov till attityder och normer och som gör att 

deras ambitioner med konsten tar olika riktningar. Exempelvis att spetsutbildningar inom kulturområdet 

är etablerade i de större städerna. För Martins del fanns inga spets- eller högre utbildningar inom 

kulturområdet att tillgå i länet.61 Det var scenskolan som räknades och det var också den utbildning som 

skulle kunna ge honom en viss status:   

Det var det som var själva poängen med allt slit. 

Konkurrensen vid scenskolan var hård och Martin kom därför att förkovra sig på annat sätt – genom 

folkhögskolor och kortare utbildningar.  

 

Alla tre valde, ofrivilligt eller ej, att utbilda sig på andra orter i landet. Umeå, Stockholm, Göteborg, 

Öland och Ystad var de platser som erbjöd utbildningar som de efterfrågade. Utbildningsstrukturen i 

landet är en bidragande orsak till att Martin, Clara och Helene valde att flytta från Jämtland. Ytterligare 

bidragande faktorer var de normer som gjorde det negativt att stanna kvar. Clara uttrycker det så här: 

                                                           
59 Konkurrensverket. Statsstöd. http://www.kkv.se/t/Page____5108.aspx 
60 http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm 
61 Intervju med Martin Johansson 4 juni 2013. 
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Landsbygden får fortfarande representera en slags motbild till det lyckade, vilket i sin tur 

ofta är i relation till det centraliserade. De som väljer att bo här blir sedda som några 

som inte har förstått spelregler för händelsernas centrum, som ställt sig utanför det. Och 

de som flyttar får ge bilden av glesbygden att nedvärdera eller exotifiera.62 

När de återvände till Jämtland var alla tre medvetna om detta normativa synsätt och beslutsamma att 

försöka förändra situation och tankesätt. Både Clara och Helene beskriver situationer där de fortfarande 

möter en negativ attityd till kulturarbetare och deras förmåga att leva på sin konst. Clara menar att:  

Det är en negativ attityd som sätter krokben för mig som egen företagare och 

kulturskapare. 

Helene har även mötts av förväntningar på att hon ska ha gått vissa utbildningar som ”räknas”.63 Helene 

beskriver skillnaden mellan Östersund och Stockholm: 

I Stockholm var människor intresserade av vad jag producerade, av bilden. De gjorde 

bedömningen efter vad de såg och upplevde. 

Samtidigt menar de att närheten till andra kulturarbetare förenklar möjligheten till samarbeten. 

Närheten till ”publiken” och ett intresse för deras konst ger dem en unik påverkansmöjlighet – Martin 

har exempelvis som mål att påverka eller provocera politiska ställningstaganden.64 

Mycket av Jämtlands kulturliv bygger på ideella krafter och att då komma och ta betalt, 

det är en förändringsprocess. 

Att leva på kulturskapande ger ingen möjlighet att utföra uppdrag utan ersättning. Det innebär också ett 

arbetssätt som kan involvera andra branscher. Martin menar att många inom kultursektorn är negativt 

inställda till samverkan med företag och näringsliv. Han själv ser inte problemet, i synnerhet inte om det 

sker en samverkan som dessutom genererar resurser så att han kan genomföra en produktion och med 

den nå det syfte han har.  

Clara, Martin och Helene kommer ofta i kontakt med offentliga kulturinstitutioner. Beskrivningen av 

dessa kontakter är både negativa och positiva. Martin uttrycker det så här och då menar han 

kulturinstitutioner generellt – inte enbart i Jämtlands län: 

Min upplevelse är att institutionerna präglas av ointresse för samhällsfrågor, vilket 

bidrar till att de hamnar efter i utvecklingen. De som arbetar utanför institutionen ligger 

ofta flera steg före. 

Han menar vidare att institutionerna ofta saknar ett syfte med sin verksamhet, vilket får konsekvensen 

att de som arbetar som tjänstemän - 

Verkar sakna insikt om sin egen makt och vad de faktiskt kan göra med den. 

Alla tre beskriver möten och situationer som styrker Martins bild. Clara menar att det finns en 

ineffektivitet hos vissa av de offentliga organisationerna och som blir ett problem. Som egen företagare 

har hon varken tid eller energi att lägga på möten som inte leder till något konkret. Hon upplever att det 

                                                           
62 Intervju med Clara Bodén 4 juni 2013. 
63 Intervju med Helene Gedda 3 juni 2013. 
64 Intervju med Martin Johansson 4 juni 2013. 
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saknas engagemang och att beslut tar lång tid. Det är svårt att veta vilket stöd hon kan få, vilka kriterier 

som gäller och vem hon ska prata med. Hon efterfrågar rak och ärlig kommunikation som bidrar till ett 

bättre samarbete mellan institutionen och kulturföretagaren.   

Allt är dock inte negativt.65 Det offentliga stöd som alla tre fått ta del av, har haft betydelse för deras 

utveckling och på sätt och vis även påverkat deras val av plats att bo på. Genom de nationella 

kulturpolitiska medlen som matchats med regionala skattemedel skapas förutsättningar att stödja 

kulturskapare i Jämtlands län. Både Helene och Clara har som unga fått både ekonomiskt och rådgivande 

stöd från regionala organisationer i Jämtlands län. Båda menar att det varit centralt för valet att 

fortsätta inom film- och konstområdet. Claras bild är att stödet präglats av en enkelhet och avsaknad av 

hierarki, vilket varit mycket positivt.  

 

För Clara och Helene var Filmpool Jämtland (ett regionalt resurscentrum för film) en inträdesbiljett till 

filmskapandet. Det stöd de erhållit som unga filmskapare har genererat filmer men även en tacksamhet 

till institutionen, vilket bidrar till ett väl fungerande samarbete mellan dem och Filmpool Jämtland än 

idag. Claras filmskapande har även rönt uppmärksamhet och genererat resurser från Svenska 

Filminstitutet. Clara ser ingen skillnad på hur hon har blivit bemött regionalt eller nationellt. När det 

handlar om hennes filmproduktioner har de kulturpolitiskt genererade resurserna varit viktiga för 

henne.  

 

Martin har också skapat projekt som erhållit offentligt stöd, bland annat genom EU-medel till projektet 

Strindberg Strindberg och så vi.66 I det här fallet har EU-stödet en tydlig målsättning att stödja 

landsbygdsutveckling. Teaterproduktionen får i och med det ytterligare en dimension – den som Martin 

vill uppnå; att genom kulturen utveckla glesbygden. Martin jämför det med det kulturpolitiska stöd man 

som fri teatergrupp kan söka från Kulturrådet.67 Han menar att de sätt som offentliga regionala 

organisationer och EU uppmärksammar hans arbete på, kan göra att Kulturrådet också uppmärksammar 

hans insatser för kultur i glesbygden. Det har funnits exempel på frigrupper som fått stöd både från 

Kulturrådet och Länskulturen tidigare. Det har dock inte gått så bra för dem och Martin hoppas på att 

hans nybildade Jämtlands Kulturkompani ska bli den grupp som etablerar sig på riktigt. Ett stöd från 

Kulturrådet är eftersträvansvärt men inte så stort ekonomiskt. Kulturrådets bidrag blir dock ett slags 

”erkännande” på nationell nivå. 

8 EN FÖRDJUPAD ANALYS AV RESULTATEN 

Att platsen är central för de personer jag intervjuat är tydlig. Trion har beslutat att återvända (från 

större städer) till platsen och dessutom tagit ställning för något som Clara sätter ord på; mot en 

urbaniseringsnorm. Min tolkning är dock att det är platsens förutsättningar och därmed också de 

möjligheter att uttrycka sin konstnärlighet som utmärker platsens betydelse för Clara, Martin och 

                                                           
65 Intervjuer med Clara Bodén 4 juni 2013 och Helene Gedda 3 juni 2013. 
66 Intervju med Martin Johansson 4 juni 2013. 
67Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet och har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, 
verkar för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder. 
http://kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/ 
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Helene. Studien pekar på att det finns samma, kanske till och med bättre, förutsättningar att verka som 

kulturarbetare i glesbygd eller i en liten stad som i större städer. En del av förutsättningarna kan kopplas 

till såväl närings- som kulturpolitik. 

8.1 PLATSENS BETYDELSE 
Även om de stora städerna beskrivs som möjliggörare för kulturarbetare så visar resultaten att den 

kreativa klassen också återfinns på mindre orter och i mindre städer. Hansen förklarar det med den 

skandinaviska kontexten, det vill säga den kulturpolitik som genomsyrar det svenska samhället och som 

ger kulturarbetare viktiga förutsättningar att kunna skapa sina egna arbetstillfällen, oavsett bostadsort. 

Vilket också beläggs i min studie. Detta kan ställas i kontrast till Floridas studier som pekar på att den 

kreativa klassen trivs bäst i storstäder, vilket kan förklaras av att hans studier är genomförda i en 

amerikansk kontext. 

Clara och Helene visar hur den regionala kulturpolitiken varit en väg in i det kreativa skapandet. Exempel 

på detta är Filmpool Jämtland, en regional kulturverksamhet vars syfte är att främja intresse för film och 

att bidra till att skapa goda förutsättningar för filmproduktion. Även om denna kulturpolitiska struktur 

finns över hela landet finns också specifika förutsättningar i Jämtland och Östersund. Min studie visar att 

en region med relativt få invånare skapar en närhet till det offentliga systemet och därmed till politiker 

och tjänstemän på bland annat kulturinstitutioner.  I mindre samhällen är det enklare att komma i 

kontakt med den som beslutar om stöd. Dörrarna är öppna – det finns inga lås eller fysiska hinder att 

komma fram. Du kanske träffar din politiker eller tjänsteman i närbutiken, eller ni sitter med i samma 

förening vilket skapar en kontakt. Stödet kan vara exempelvis ekonomiskt bidrag. Det kan även handla 

om coachning som gör att en person vågar ta steget till att förverkliga sina idéer. Ett stöd som sedan kan 

leda till att personen startar ett företag och därmed ges möjlighet att tjäna pengar på sin idé. Att 

Östersund, som en liten kommun, har dessa förutsättningar har framgått i min undersökning.  

Den entreprenörskapstradition som råder i regionen är ytterligare ett motiv för val av plats. Den positiva 

syn på entreprenörer som genomsyrar såväl offentlig som privat sfär är, enligt mina resultat, en viktig 

förutsättning för att Clara, Martin och Helene valde att återvända till Jämtland. Även här belägger min 

studie de kreativa förutsättningar som Hansen lyfter som en viktig ingrediens för att locka den kreativa 

klassen. Han använder entreprenörskap som ett ”skandinaviskt alternativ” till det högteknologiindex 

som i Floridas termer utgår från teknologisk utveckling. (Den teknologiska utvecklingen i Jämtland kan i 

jämförelse med de flesta andra län anses som relativt låg). 

Val av plats för att etablera ett företag hänger samman med en inbjudande attityd till att testa nya idéer 

och att kunna förverkliga dessa i ett företag. Det stödjer även Karlsson och Lönnbring som menar att det 

finns specifika förutsättningar för entreprenörskap i glesbygden. Exempelvis finns en tradition av mindre 

lant- och skogsbruk som skapat förutsättningar för att driva sin egen verksamhet, vilket medför att 

människor vågar satsa på sin egen idé. Det framkommer i intervjuerna att mina informanter upplever att 

det finns plats för deras idéer och det kan hänga samman med denna tradition.   

Ytterligare en aspekt på en plats där den kreativa klassen trivs är enligt Florida; tolerans. Även Hansen 

lyfter fram detta. Enligt Hansen hamnar Östersund högt på listan över toleranta städer (måttet är här 

integration på arbetsmarknaden). Samtidigt visar mina resultat på en tudelning när det gäller tolerans. Å 

ena sidan lyfter intervjupersonerna olika grupper som välkomnar nyinflyttade och drar in dem i sin 

gemenskap.  Å andra sidan finns en viss avoghet när det handlar om mottagandet av deras 
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konstnärskap. Främst bland andra kulturarbetare men även vid vissa offentliga organisationer. Det 

senare tolkar jag som ett resultat av den begränsade kritiska massa som finns på små orter. Det kan 

också vara ett uttryck för konkurrens om arbetstillfällen och uppdrag. Detta gör att den toleranta miljön 

kan komma i gungning och till och med slå över och ta sig uttryck i missunnsamhet. Samtidigt innebär 

också konkurrens att det finns en öppenhet för fler aktörer på en marknad.   

Florida framhåller även talang som en viktig motor för den kreativa klassen.  Talang är enligt honom 

kopplat till antalet högutbildade på en ort. Där hamnar såväl Östersund som hela Jämtland långt ned på 

den nationella kartan – även i Hansens ranking. I kontrast till den generella utbildningsnivån visar 

resultaten att kulturarbetarna har både hög utbildning och även flera olika utbildningar. Detta bekräftas 

också av Jonssons studie. Utbildningsbredd kan också ge andra möjligheter att livnära sig på i glesbygd. 

Min studie visar att kulturarbetarna är öppna för olika möjligheter och arbetstillfällen. Detta kan i sin tur 

ses som en tillgång för företag och offentliga organisationer som har behov av arbetskraft under kortare 

och längre perioder. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är dessa personer viktiga just med tanke på 

sin kompetens, sina erfarenheter och sin vilja av att delta i samhällsbyggandet. Det blir dock viktigt att 

synliggöra detta för politiker och andra beslutsfattare.   

Enligt Florida drivs personer inom den kreativa klassen av att engagera sig i lokalsamhället, det vill säga 

att de har ett tydligt samhällsengagemang. Något som överensstämmer med min studie. Resultaten av 

intervjuerna visar på en vilja att påverka samhällets utveckling, normer och attityder genom det 

konstnärliga uttrycket och det egna företagandet. Claras film anknyter till ett av glesbygdens problem; 

att en rådande urbaniseringsnorm gör att främst unga personer väljer att flytta från glesbygden vare sig 

de vill eller inte. Martins sommarteater hade som syfte att aktivt involvera lokalsamhället och att 

fokusera frågor som är av vikt för glesbygdens utveckling. Deras arbete får en positiv respons från det 

omkringliggande samhället vilket bidrar till en god samverkansspiral.  

Florida menar vidare att platsen alltmer blir en statussymbol. Aronsson beskriver detta i termer av 

platsen som ett varumärke. Den kreativa klassen vill etablera sin egen identitet på platsen och samtidigt 

aktivt delta i arbetet med att bygga upp platsen så att den bekräftar deras identitet. Denna process är 

tydlig i min studie, en process som underlättas av det mindre formatet som en stad som Östersund har. 

Formatet gör att en kulturarbetare som vill skapa något och som vill synas också kan få den möjligheten.  

Exempelvis är det relativt ”enkelt” att synas i lokala media, det är också enkelt att hitta samarbeten med 

andra kulturarbetare eftersom många befinner sig på samma arenor. 

Sammanfattningsvis har platsen positiva förutsättningar, som närheten till offentliga institutioner, 

entreprenörskapstraditionen och nätverken vilket bidrar till att personer som Clara, Martin och Helene 

återvänder till Östersund/Jämtland. 

Det finns även hinder för deras ambition att skapa jobb och att aktivt delta i samhällets utveckling.  Det 

finns en paradox i Jämtland som kan kopplas till utbildningar inom kultursektorn. Å ena sidan finns inga 

högre utbildningar inom kulturområdet, vilket leder till att de som vill utbilda sig måste flytta till en 

annan ort. Detta styrs främst av nationell nivå, då inom ramen för utbildningsväsendet. Å andra sidan 

finns en förväntan bland beställare av kultur – exempelvis att en kulturarbetare ska ha ”rätt” utbildning 

för att räknas. Detta dilemma framgår i min undersökning och kan vara hämmande för återvändande 

kulturarbetare som har erfarenheter av en annan inställning till konstnärlig utbildning på andra orter.  
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Unga personer med kulturintresse som väljer att flytta på grund av att det inte finns några högre 

utbildningar inom området blir självklart en förlust för samhället. Det ger dock en möjlighet för 

individen. Det är inte bara utbildningssituationen i sig som är central, – nya idéer kommer ofta från 

universitetet eller högskola, här byggs också nätverk och kontakter för framtida arbeten och så vidare. 

Det centrala är att det ska finnas förutsättningar för att få personer att återvända.  

8.2 NÄRING KONTRA KULTUR 
Enligt mina studier präglas det lilla samhället av en attityd att det är nästan omöjligt att leva som 

kulturarbetare på en mindre ort. Denna attityd finns på flera nivåer i samhället; allt från etablerade 

företagare till tjänstemän vid offentliga organisationer.  Samtidigt visar resultaten på det motsatta, att 

det är möjligt att leva på sitt kulturföretagande i en mindre ort. En bidragande orsak till svårigheten att 

tjäna pengar på kulturföretagande är synen på professionellt arbete – då i termer av att ta relevant 

betalt för tjänster och produktioner. Det är inte en självklarhet för varken kulturarbetaren eller den som 

beställer en kulturtjänst. En förklaring kan ses i den tudelning som finns mellan kulturpolitik och 

näringspolitik, vilket även framgår i Jonssons rapport. I kulturpolitiska termer ska kultur vara gratis och 

tillgängligt för alla medan företagande ska skapa tillväxt på specifika marknader. Konsekvensen blir en 

obalans för kulturarbetaren som är egenföretagare.  

Ett exempel på det är att det offentliga stödsystemet inte är anpassat för personer som kommer från en 

sådan ”blandkultur”.  Även i mindre kommuner finns en politisk vilja att få fler personer att starta egna 

företag – ett tillväxtmål. Samma kommun har knappa resurser, bland annat på grund av minskat 

skatteunderlag vilket medför en försiktighet att anställa kulturarbetare eller att köpa kulturtjänster. 

Förväntningarna på vad kulturföretagens produkter och tjänster ”ska kosta” är också starkt nedtonad. I 

det omkringliggande samhället finns också uttryck för att det är ”fult” att tjäna pengar på kultur. 

Kulturarbetare förväntas vara glada och tacksamma för att få visa upp sig, även mot en mycket ringa 

ersättning. En rimlig timkostnad kan till och med anses vara för hög.  

Inom kultursektorn finns en tendens att man köper tjänster av varandra och till olika produktioner 

istället för att anställa personer – detta är visserligen förståeligt, många gånger handlar det om tillfälliga 

projekt. En annan sida av myntet är viljan att växa och att utveckla sitt företag – kanske kan två 

kulturarbetare gå samman, som i fallet med Clara och Helene, för att sprida risken och bredda utbudet? 

Ytterligare ett dilemma är att offentliga tjänster begränsas av de så kallade statsstödsreglerna, det vill 

säga att statliga stöd inte kan gå till enskilda företagare. Kulturarbetare med eget företag kan därför inte 

komma i fråga vid vissa kulturpolitiska stöd. En annan problematik återfinns i de skilda verkligheter som 

företagare respektive offentliga organisationer verkar inom. En företagare kan vara beroende av att 

snabbt fatta beslut – det gäller även kulturföretagare. I vissa situationer kan beslut på offentlig nivå vara 

avgörande för exempelvis ett event, en utställning eller liknande. Den offentliga nivån präglas ofta av 

långsamma och långa beslutsvägar. 

Trots dessa avigsidor visar resultaten flera positiva sidor av kulturpolitiken; exempelvis har stöd 

förmedlats utan hierarkier och långsamma beslutsprocesser. I min studie framgår att en relativt liten 

insats får stor betydelse, både för den enskilda individen och i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Både 

Clara och Helene känner en tacksamhet för det stöd de erhållit som unga kulturintresserade. Detta har 

genererat ett engagemang i samhället Östersund/Jämtland. Valet att återvända ger också skatteintäkter 

som når långt över det ekonomiska stöd som de tagit del av.  
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8.3 KULTURARBETAREN SOM SAMHÄLLSFÖRÄNDRARE 
Intervjuerna lyfter en stark önskan om att genom konstnärliga uttryck både delta i och påverka det 

offentliga rummet men även att förändra lokalsamhällets utformning. Enligt Florida, Aronsson, Gren och 

Hallin är detta dels utmärkande för den kreativa klassen, dels lyfts det faktum att en plats förändras 

utifrån att olika människor bosätter sig där och arbetar med olika verksamheter. En plats som lockar och 

välkomnar olikheter blir mer dynamisk än en plats som präglas av en alltför homogen befolkning.  

Ett exempel på det är att två av intervjupersonerna utrycker en önskan om att förändra stadsbilden av 

Östersund. Det är Clara som sätter ord på det: att skapa fler mötesplatser som kan erbjuda kulturella 

aktiviteter. Den potentiella förändringen skulle kunna bli ett resultat av att Clara och Helene beslutat sig 

för att hyra en lokal utanför gängse kommersiella rörelse- och etableringsmönster och med den 

förändra människors rörelse i staden. Att lokalens placering innebär att människor måste förflytta sig 

ytterligare några kvarter skulle på sikt kunna innebära att de själva är med och förändrar den fysiska 

platsen.  

Deras produkter handlar även om att förändra attityder. Genom målsättningen att arrangera spännande 

utställningar, filmvisningar etcetera i sin lokal kan de påverka innehållet i stadens kulturutbud. Deras val 

att lyfta fram sådant som för dem har ett värde; exempelvis att visa lokala designers och konstnärer 

påverkar i sin tur det som syns och hörs i det offentliga rummet. Deras arrangemang syns och 

uppmärksammas redan på kultursidorna i lokalpressen – något som sker parallellt med etablerade 

gallerier och arrangörer. Min tolkning är att de, genom att själva kunna välja vad som visas och inte visas 

i lokalen, kan bidra till ett förändrat utbud. Deras egna alster och lokalens placering kan bidra till både 

attitydförändringar och en påverkan av stadsbilden. Ett tydligt uttryck för Floridas tes att den kreativa 

klassen vill engagera sig i lokalsamhället för att skapa något som de själva kan bli bärare av.   

En intressant paradox är att dessa personer (för en tid) valde att lämna Jämtland. Orsaken var att de 

saknade utbildningsmöjligheter, men framför allt att det fanns en norm eller attityd som styrde dem att 

lämna länet. De valde de större städerna som erbjöd utbildning, kontakter och spännande upplevelser. 

Clara, Martin och Helene kom under den här tiden, genom sina storstadsvistelser att utvecklas och bli en 

del av det som Florida beskriver som den innersta kärnan av den kreativa klassen. Floridas teorier 

stödjer visserligen storstaden som det lyckosamma projektet för den kreativa klassen – samtidigt som 

han inte problematiserar den potential som den innersta kärnan kan föra med sig in i andra 

sammanhang och miljöer. I Floridas termer tycks den innersta kärnan vara konstant. 

Trion beskriver att det var bara ”losers” som stannade kvar. Denna norm, är som Svensson skriver i sin 

avhandling, något som hela samhället driver. Det gör också att många ungdomar flyttar. Detta bidrar till 

att de som väljer att stanna kvar får en stämpel av att ha misslyckats. Det gör det dessutom svårt för de 

som väljer att återvända. Det kan betyda att de har misslyckats – eller att kravet på att de ska lyckas 

(med det de har i bagaget) kanske blir än starkare.  

9 KULTURPOLITIKEN SOM POTENTIAL FÖR DET 
KONSTNÄRLIGA UTTRYCKET  

Tre kulturarbetare stod i fokus för detta arbete. Ett syfte var att klarlägga deras intentioner och deras 

syn på regionalt konstnärligt arbete. Ett annat syfte var att få en bild av deras konstnärliga och kulturella 
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uttryck och slutligen, och också det mest centrala, att få en bild av hur kulturutövandet kan få utrymme 

eller begränsas av en plats. Ytterligare ett syfte var att förmedla hur dessa kulturarbetares verk och 

verksamhet kan ge avtryck i det omgivande samhället och även hur det omgivande samhället begränsar 

eller möjliggör deras arbete. Kort och gott sökte arbetet svar på följande frågor: 

• Finns det förutsättningar för den kreativa klassen i glesbygden? 

• Vad betyder platsen för det konstnärliga uttrycket? 

• Hur ser kulturarbetare på om det konstnärliga uttrycket påverkar attityder, normer och 

värderingar på en plats?   

• Finns det en relation mellan förd kulturpolitik, det konstnärliga uttrycket och platsens betydelse? 

Mina studier visar att det finns förutsättningar för den kreativa klassen i glesbygd, och i det här fallet i 

Jämtlands län. De tre kulturarbetarna är alla del av den kreativa klassen och de har goda förutsättningar 

för att vara verksamma i Jämtlands län. Detta styrks av Hansens forskning där Östersund/Jämtland 

hamnar relativt högt bland de svenska städerna gällande förutsättningar som avgör den kreativa 

klassens val av plats.   

Resultaten visar att platsen är väldigt betydelsefull för kulturarbetare. Det är framför allt platsens 

förutsättningar som har betydelse för möjligheten att uttrycka sin konstnärlighet. I resultaten lyfts även 

begreppet urbaniseringsnorm, vilket anges som ett skäl till både val av plats och konstnärliga uttryck. 

Studien pekar på att det finns samma, kanske till och med bättre, förutsättningar att vara kulturarbetare 

i glesbygd eller en liten stad som i större städer. 

Platsen Östersund/Jämtlands förutsättningar gör det möjligt för Clara, Martin och Helene att vara 

verksamma i regionen. Enligt Florida drivs personer inom den kreativa klassen av att engagera sig i 

lokalsamhället, det vill säga att de har ett tydligt samhällsengagemang. Enligt resultaten av intervjuerna 

med de tre informanterna har de en vilja att påverka samhällets utveckling, normer och attityder. De 

väljer att uttrycka sig genom film, teater och illustrationer för att lyfta frågeställningar, samt engagera 

en publik i syfte att skapa en reaktion hos medborgarna.   

Den svenska kulturpolitikens målsättning är, som diskuterats inledningsvis, att alla ska få tillgång till ett 

kulturutbud och möjlighet att vara aktiva inom kulturområdet oavsett var du bor i landet. Detta bidrar 

till en kulturell infrastruktur som gör det möjligt att leva och bo i större och mindre städer likaväl som på 

landsbygden. I kulturpolitiken ingår även olika slags stöd för att främja kulturens utveckling. Detta är 

ekonomiska men även andra typer av främjande stöd och insatser. Clara, Martin och Helene har haft 

möjlighet att ta del av dessa stöd vilket utvecklat deras möjlighet till konstnärligt uttryck. De har genom 

sin återflytt betalat tillbaka med skattemedel och med egna insatser. De egna insatserna är framförallt 

det engagemang de har för glesbygdens överlevnad och status. Clara beskriver platsen som en 

accessoar, vilket stöds av viss forskning om en plats betydelse. För att öka glesbygdens betydelse vill 

Martin och Clara ”ladda” begreppet glesbygd med positiva värden. Den insats som alla tre gör för att 

bryta urbaniseringstrenden är av stort värde, enligt mig. De skapar en diskussion runt temat, de blir 

förebilder för andra ungdomar som funderar över sin identitet och val av plats.  
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9.1 SLUTSATS 
Det är inte platsen som avgör vem du vill vara, utan snarare kan platsens förutsättningar avgöra om du 

vill vara del av en plats. Med rätt förutsättningar kan den som är engagerad, kreativ och 

samhällsförändrare påverka platsen så att den blir som hen vill att den ska vara. Avgörande för platsens 

förutsättningar tycks också handla om förd politik. Det är viktigt att platsen har en bra kulturpolitisk bas 

för att attrahera kulturarbetare. Ett dilemma är det som uttrycks i den här studien, det vill säga 

urbaniseringsnormen som medför risken för kulturell dubbelförlust. Med det menar jag att regionen 

riskerar att förlora så väl en individs kompetens som individens kulturella och konstnärliga uttryck. 

Kulturpolitiken måste anpassas för att motverka denna risk. 

Det faktum att trion valde att återvända ger utrymme för frågan om vilken ”förlust” det jämtländska 

samhället kunde gjort om Clara, Helene och Martin fortfarande såg sig själva som ”losers” och därför 

valt att inte återvända. Alla tre pekar på den urbaniseringsnorm som råder i hela samhället vilket i sin tur 

bör ses som ett av de avgörande och största problemen för glesbygdens framtid.  

Indirekt påverkas alla människor av politiska beslut. I det här specifika fallet handlar det om hur 

kulturarbetare påverkas – inte minst när det gäller de ramar som styr kultur- och näringspolitik. Det 

handlar om hur man som kulturarbetare kan bedriva sin verksamhet, söka stöd för olika produktioner, 

sälja tjänster och produkter och delta aktivt i lokalsamhället.  

Den politik som förs i Sverige (och EU) är att antalet företag ska öka. Det innebär att det med tiden blivit 

enklare för kulturarbetare att starta ett eget företag som ett komplement till att bli anställd. Den 

demografiska situationen och det knappa skatteunderlag som finns i Jämtlands län medför samtidigt en 

försiktighet hos offentliga myndigheter att anställa personer. Det är lättare att köpa en tjänst eftersom 

en anställning ofta innebär större åtaganden och mer kostnader. Denna politik krockar dock med 

statsstödsreglerna som försvårar offentliga stöd till enskilda företagare.  

I denna studie finns dock flera exempel på hur EU:medel och statliga kulturpolitiska stöd genom 

exempelvis Filmpool Jämtland har gynnat informanternas möjlighet till konstnärlig utveckling men även 

till genomförande av projekt i lokalsamhället. Dessa stöd har varit möjliga att söka som ung 

kulturutövare eller på grund av att en förening stått bakom ansökningen. Detta har också fått effekter 

på kulturföretagandet. 

Detta indikerar att det finns möjligheter att styra utvecklingen ytterligare. Den nationella 

samverkansmodellen möjliggör för regionala politiker att styra de offentliga medel som läggs på 

kulturområdet utifrån den utveckling man vill ha.  

Det offentliga kulturstödsystemet är till för de som vill ta en aktiv roll i kulturlivet (stöds av de nationella 

kulturpolitiska målen). Med det som utgångspunkt bör tjänstemännens roll ha fokus på att vara lyhörda 

och effektiva – de både finansieras av skattemedel och styrs av folkvalda beslut. En aktiv och anpassad 

offentlig verksamhet kan hindra det som resultaten så tydligt pekar på; risken att regionen förlorar såväl 

humankapital som kulturellt kapital. Att värna personer som har ett driv och en vilja att ”betala tillbaka” 

om de får ett stöd i en tidig utveckling tycks som ett gott exempel på en positiv samverkansspiral. Även 

om de försvinner från länet en tid kan de, när de återvänder, bidra med mycket positivt för länets 

utveckling.  
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I tillväxtpolitiska sammanhang finns det därför inget som hindrar ett tydligt mål med att ge fler unga 

människor med ambitioner att utvecklas genom konstnärliga uttryck möjligheten att kunna utbilda sig 

och verka i länet. Detta kräver dock en insats från politiskt håll, att påverka utbildningsutbudet – eller i 

vart fall undersöka möjligheten att påverka utbudet. Även om universitet och högskolor till viss del styrs 

nationellt och därmed är svårare att påverka bör denna väg provas. Det finns också möjligheten att via 

exempelvis folkhögskolorna skapa en mer flexibel utbildningsform. Det finns även andra möjligheter 

som kortare kurser eller yrkeshögskolor. 

En annan möjlighet skulle vara att prioritera satsningar som stödjer ungdomar oavsett vilket konstnärligt 

uttryck de använder. Det kan vara ekonomiska likaväl som coachande stöd – till och med företagsstöd 

för unga kulturföretagare. Här krävs dock en översyn av statsstödsreglerna. Det offentliga stödets 

största utmaning stavas flexibilitet – att möta ungas behov här och nu – precis när den unga 

kulturutövaren efterfrågar stödet. Det kan exempelvis röra ett stöd som primärt finns i en 

övergångsperiod, innan kulturutövaren står på egna ben. Även i en fortsättning ska det kulturpolitiska 

systemet finnas på plats, och då kan det handla om att köpa tjänster av de professionella kulturskaparna 

eller bidra till att skapa förutsättningar för dem att vara verksamma i regionen.  

Det som saknas, som jag ser det, är politisk acceptans på regional och lokal nivå för att 

kulturföretagandet och den kreativa klassen har betydelse för den ekonomiska tillväxten. Dess 

tillväxtpotential stöds av Florida och Hansen som lyfter den kreativa klassen som en viktig tillgång för 

den ekonomiska utvecklingen. Även denna studie är ett argument för det. 

Ett annat hinder är att kulturpolitiken i sig är stuprörsformad, där bland annat samverkansmodellen 

utgår från sju konstområden. Som mina resultat visar, arbetar sällan en kulturarbetare inom enbart ett 

område och sällan helt ensam. Det är ofta flera konstnärliga uttryck som gestaltas för att uppnå sitt 

syfte. Här skulle, enligt min mening, kulturpolitiken vara mer gränsöverskridande och därmed 

uppmuntra till ett än mer flexibelt arbetssätt. Det skulle gagna den konstnärliga utvecklingen och 

kulturarbetarens vardag. 

I mina resultat framgår också att bilden av politiskt styrda organisationer och myndigheter är att de är 

ineffektiva och i vissa fall snarare tar energi från skapandet än ger - ett uttryck som känns igen från 

många offentliga områden. Energitjuvarna får därmed också indirekt effekt på kulturföretagandet – 

vilket kan exemplifieras med att beslutsvägarna är långa, stöttning till företag finns vid andra 

institutioner eller enheter. Myndighetsutövandet kan ibland vara rigoröst.  

Resultaten visar även myndigheter som har lyckats förmedla stöd utan hierarkier och långsamma beslut 

vilket gett positiv effekt.  Min studie visar exempel på att en relativt liten insats ger samhällsekonomiska 

vinster genom att kulturarbetare kan försörja sig i regionen och därmed generera skatteintäkter. Utöver 

det visar resultaten att dessa personer också bidrar till att lyfta viktiga samhälleliga frågeställningar och 

drivs av ett samhällsengagemang.  

I mina resultat är det framförallt bilden av glesbygden som är den centrala frågan – då kopplad till den 

rådande urbaniseringsnormen. Om kulturpolitiken, i samspel med näringslivspolitiken, bidrar till att 

möjliggöra för kulturarbetare att leva och verka på mindre orter, så kan det få positiva effekter dels på 

bilden av glesbygd, dels på samhällsutveckling på mindre orter och i mindre städer.  
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I ett sådant politiskt samspel handlar det också om modet att ta ansvar för att motverka den 

urbaniseringsnorm som genomsyrar resultaten – inte minst när det gäller val av plats. Ett första steg är 

att synliggöra de normer som råder och lyfta dem på agendan. Frågan är viktig att lyfta på nationell nivå, 

inte minst på departementsnivå – annars får den heller inte den tyngd den behöver på regional nivå. Det 

handlar sedan om att arbeta med en attitydförändring på lång sikt. Det kan vara allt från de bilder som 

sprids mellan lärare och elev, hur vuxna pratar med unga människor om hur det är att leva i glesbygd 

kontra i en stad, till hur media väljer att presentera olika delar av landet.   

Floridas teorier används ofta av lokala och regionala politiker som en nyckel till tillväxt i sin region. Ur 

det perspektivet är Florida bra, dock tror jag att många regioner skulle tjäna på att komplettera Florida 

med den studie som Hansen redovisar i sin avhandling. Hansens skandinaviska kontext är mer anpassad 

till svenska städer och regioner. Det är samtidigt lätt att ta till sig Florida eftersom han skriver mer 

populärvetenskapligt och föreslår konkreta lösningar. Det finns all anledning att fortsatt fördjupa sig i 

detta forskningsfält, både för den kulturella och för den samhälleliga utvecklingen i glesare bygder och 

mindre städer. 

Det viktigaste, som jag ser det, är att få grepp om en plats förutsättningar – och vidare om det finns 

väsentliga skillnader, exempelvis kopplad till lokal eller regional kontext. Dessa förutsättningar kan 

indikera politiska satsningar som ger de offentliga institutionerna en flexibilitet när det gäller att skapa 

möjligheter för kulturarbetarna att uttrycka sitt konstnärskap. Från offentligt håll ges då möjligheter att 

bättre tillvarata dessa människors vilja att delta i samhällsbygget. De har ett engagemang, de har en 

entreprenörsanda, de har nätverk, de har en vilja av att förändra och de har talang.   
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