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INLEDNING 
När man börjar nysta i vad som till synes tycks vara ’små’, avgränsade frågor, tycker jag mig många 

gånger har funnit mig hamna i ’stora’, fundamentala frågor vars svar inte är entydiga, om det ens finns 

något svar. En av de frågor som dykt upp och återkommit sedan jag startade min ’uppsatskarriär’ vid 

institutionen ska jag försöka ta mig an nu. 

    I B-uppsatsen Utan titel – att klämma på folkhemmets ömmare hemorrojder valde jag och min 

medförfattare, Elin Persson, att granska huruvida Peter Johanssons monumentalverk Utan titel, som 

återfinns på Kvarntorpshögen i närheten av Kumla, var ett lyckat verk. Genom att granska debatten som 

böljade sommaren 2006 då Utan titel restes, och jämföra det mot Johanssons förmodade intention med 

verket, drog vi slutsatsen att det var ett lyckat verk. Det var vår lilla fråga. Den stora frågan som vi fann 

oss snubblande över sprang ur varför vissa människor uttryckte en sådan illa dold antipati över verket 

ifråga? Vår slutsats där var för att de inte förstod verket. Varför har en del människor sådana stora 

problem att möta och ta till sig konst? Det är en stor fråga. Vårt antagande var för att de inte förstår vad 

det är de möter och således slår bort det (Björsson & Persson 2008). 

    I C-uppsatsen Mer än bara konstnär? – att närma sig en triangelkomposition i begrepp, förutsättning 

och realitet, var det några områden till konstnären och dess yrkesroll jag behandlade. En av de små 

frågorna som dök upp under uppsatsen var varför marknaden för konst är så pass snäv. Slutsatsen var 

att det är en marknad med stor konkurrens som har en smal publik. Men varför är marknaden snäv och 

publiken smal? Min tanke var för att många människor inte till fullo ser konstens värde. Varför ser de inte 

värdet i konsten? Antagandet var återigen att det beror på en bristande förståelse gentemot konsten 

(Björsson 2008).  

    Där det inte finns en relation eller en förståelse till ett objekt, försvinner det lätt ur fokus. Objektet 

hamnar i periferin eller kanske helt lämnar intressesfären, och en alienation till objektet är ett faktum. 

Således är det önskvärt att skapa någon form av relation till objektet, för att det ska ha en rimlig chans 

att få en reaktion som inte enbart är sprungen ur alienationens oförståelse. Därmed säger jag inte att 

alla reaktioner skulle vara positiva bara för att betraktaren kan relatera till konsten, det finns fortfarande 

ett personligt tyckte och smak som säger vad jag tycker om, och vad jag ställer mig avog till. Men vem är 

det som jobbar med att skapa den här relationen mellan betraktaren och konsten? Hur gör de det? 

Lyckas det? Den här gången ska jag göra ett försök att ta mig an den stora frågan och sluta i den lilla. 

Det återstår att se om jag hittar några nya stora frågor, eller ännu fler bottnar i dem som jag redan 

kommit i kontakt med. Detta är mitt sökande efter de stora svaren till de små frågorna i Örebro kommun 

med konstens aktörer till min hjälp. 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att behandla aktörerna inom konsten, deras målsättningar och verklighet i 

Örebro kommun, samt ställa detta i relation till betraktaren. Ingången till denna uppsats är av induktiv 

karaktär, inga hypoteser drivs, utan tanken är att samla ihop material och sedan dra slutsatser utifrån 

det. 

    Frågorna som ska behandlas är: 

§ Vilka aktörer jobbar med att nå ut till mottagaren?  

§ Vilka är målsättningarna? 

§ Hur jobbar de för att genomdriva sina mål? 

§ Hur ser framtiden och visionen ut? 

§ Hur kan man ställa detta i förhållande till betraktaren? 

    Valet av Örebro kommer sig an på att det är mina gamla hemtrakter, vilka jag kommer återvända till i 

framtiden. Jag fokuserar på aktörerna som är kopplade till Örebro kommuns kulturpolitiska riktlinjer, 

Örebro Konsthall, Konstfrämjandet Bergslagen och Kulturhuset, mer om mitt urval av aktörer under 

Material och disposition.  

    De kulturpolitiska riktlinjer som finns i Örebro kan läsas i den nationella kulturpolitikens kontext1. Det 

står tydligt uttalat att de som har jobbat med att ta fram det kulturpolitiska programmet för Örebro till stor 

del utgått från de nationella målen, och särskilt målet om att man ska verka för alla människors möjlighet 

till delaktighet i kulturlivet, kulturupplevelser och eget skapande (Örebro kommun 2002, s.2). Idén om 

kulturens tillgänglighet för alla genomsyrar i allra högsta grad lokala och regionala mål, en tydlig 

manifestation på det är namnet på Örebros kulturpolitiska program – Kultur för alla. Med denna tanke 

som ledstjärna styrs verksamhet, målsättningar och i sin förlängning även vårt civila samhälle2 mot att 

skapa tillgänglighet för mottagaren. Tillgängligheten här innebär att man jobbar för att skapa möjligheter 

till förverkligande i det individuella uttrycket, skapa aktiviteter och mötesplatser med mera (reella 

möjligheter), men även att skapa intresse, sprida kunskap, etcetera (teoretiska möjligheter), för mer om 

reella och teoretiska möjligheter se Teori och metod.  

    Lyfter man blicken ännu högre, bortom de lokala och nationella målen, blir kontexten global. Örebros 

kulturpolitiska riktlinjer kan härledas ur FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna: den enskilda 

människans värde och utvecklingsmöjligheter i livet och samhället (Örebro kommun 2002, s.5). Med 

detta som en bakgrund kommer nu fokus att återgå till den lokala kulturpolitiken i Örebro kommun. 

    Betraktaren kommer att tas i beaktande, som en mottagare av kulturen och konsten är han/hon trots 

allt en del av mål och verklighet. Betraktaren kommer främst att beröras i den teoretiska delen, sedan ta 

ett steg tillbaka då aktörerna träder fram, för att återinträda när frågeställningarna behandlas. 

Betraktarens betydelse marginaliseras inte, även om den kan verka osynlig ett tag, snarare kan 

aktörernas verksamhet läsas med betraktaren som bakgrund, på samma sätt som de lokala målen kan 

läsas mot en nationell och global bakgrund. 

                                                 
1 För att läsa mer om Sveriges nationella kulturpolitik hänvisas till Björsson (2008), s.18-24. 
2 Det civila samhället omfattar medborgare, föreningar, privata sammanslutningar och liknande, kan ställas mot sfärerna marknad 
och stat (Björsson, 2008, s.8). 
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Material och disposition 
Materialet till grund för Teori och metod är av akademisk karaktär. Sandström, Sjölin, Gombrich, Wærn, 

Petterson och Svensson har alla högre akademiska titlar och producerat vetenskapligt material. Likaså 

Bourdieu är en sociologisk auktoritet inom området. Aktualiteten i Bourdieu och Darbels studie skulle 

kunna diskuteras då den är utförd under 1960-talet. Dock indikerar statistik från Kulturrådet, publicerad 

2008, att de förhållandena som Bourdieu och Darbel redan under 1960-talet blottade, fortfarande kan 

ses som aktuella. En genomgång av individens förmåga och förutsättning till perception, och hur 

perceptionen av samhälle och utbildning kan präglas, görs för att skapa förståelse för betraktarens 

premisser. Intervjun som metod kommer också att diskuteras. 

    I Tidigare forskning kommer en bild av forskningsområdet inom denna typ av tematik att ges. Som 

avslutning på den inledande delen kommer rubriken Begrepp och förklaringar. Där finns definitioner och 

förklaringar till begrepp och dylikt som förekommer senare i texten. 

    Uppsatsens andra block, RAMEN FÖR VERKLIGHETEN, börjar med rubriken Kulturpengar – vad 

spenderar vi på kultur?. Det är en kortare genomgång av Kulturrådets offentliga publikationer som 

behandlar kulturstatistik. Ämnet finns för att skapa en uppfattning om hur stor del av de offentliga medlen 

som läggs på kultur, och vad ett hushåll, eller betraktaren, spenderar. Det är svårt att komma ifrån 

ekonomins betydelse även inom kulturen, både som en resurs, möjlighet till förverkligande och indikator 

på ett förmodat ekonomiskt värde.  

    I Kultur, konst och aktörer i Örebro kommun presenteras de aktörer som har ställt upp som 

informanter och deras verksamheter. Informationen kring verksamheterna kommer från deras respektive 

officiella hemsidor, en tidningsartikel, samt offentliga dokument, såsom det kulturpolitiska programmet 

för Örebro kommun. 

    Ett problem med att ha mycket information hämtat från webben är att den kan ändras eller i värsta fall 

upphöra att finnas tillgänglig. Således är information från webben daterade till tillfället då den 

inhämtades. Även information hämtad i form av PDF-filer är daterad, där finns dock möjligheten att 

spara ner informationen på ett smidigt sätt. Anledningen till att det blir mycket webbmaterial är att det är 

det överlägset smidigaste sättet att komma åt offentlig information när man inte befinner sig på samma 

fysiska plats. En del publikationer kostar även pengar att ta hem i tryck, men kan läsas gratis på 

webben. 

    I Intervjumaterial får informanterna komma till tals. 

    De som har haft vänligheten att ställa upp på intervju har givit det mest primära bidraget till denna 

uppsats. De har indirekt blivit delaktiga i formandet av denna uppsats syftet och frågeställning. Grunden 

har genom arbetets gång varit densamma, men nyanserna modifieras av det faktum att tillgänglighet till 

material styr. Arbetet med en uppsats som har intervjumaterial blir således ett dynamiskt, flexibelt, 

reviderat och spännande arbete. Sammanlagt utgör materialet som dessa intervjuer gett cirka 268 

minuters inspelning, eller 85 sidor transkriberat material.     

    Det fanns även informanter som tillfrågades, men avböjde medverkan av olika skäl. De som 

tillfrågades utöver de medverkande var konstkonsulenten på Örebro läns museum, som avtackade sig 

medverkan. Kultur och nöjesredaktionen på dagstidningen Nerikes Allehanda tillfrågades också om 

möjligheten att medverka. De var dock underbemannade och hade inte tid för annat än den rullande 

verksamheten. Lärarna inom bild och form på gymnasieskolan Karolinska läroverket har tillfrågats om 
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medverkan, de ställde sig positiva till deltagande men fann sig förhindrade av tidsbrist. En förfrågan till 

ett privat galleri har gått ut, men inget svar erhölls. Ingen särskild, eller medveten, inbördes gradering 

har gjorts i ordningen av tillfrågade informanter. Det finns förstås fler aktörer som hade varit intressanta 

att prata med, Kulturskolan till exempel. Men tanken var att inte ha mer än 5 kvalitativa interjuver, för att 

få ett material som var hanterbart i förhållande till förutsättningarna för denna uppsats. Att 3 av de 5 

informanterna tillhör den kommunala verksamheten kommer sig an på att den kulturpolitik som förs i 

kommunen är av stor vikt, se resonemang i Syfte och frågeställning. Offentliga medel, indirekt 

betraktarens skattemedel, utgör en stor del av finansieringen i kommunala kultur- och 

konstverksamheter, men även föreningar och dylikt får del av medlen genom till exempel bidrag. Det är 

svårt att bortse från en kommuns betydelse, det är en aktör inom många områden och utav vikt i 

skapandet av ett kulturklimat. 

    Det hade varit intressant att försöka sig på ett projekt liknande Bourdieu och Darbels 

museiundersökning. Då hamnar betraktaren verkligen i centrum, eller kanske ha betraktaren som en 

fokusgrupp, men arbetet hade blivit för omfattande för ett projekt av den här kalibern. 

    I Summering och svar – här kommer betraktaren in i bilden sker en summering av det genomgångna 

materialet, den teoretiska och empiriska delen att sammanfogas för att finna svar på denna uppsats 

frågeställningar. 

    Sist kommer AVSLUTNING för att runda av denna uppsats av med Slutsatser och diskussion, där 

finns utrymme för tankar och reflektioner som dykt upp under arbetets gång. 

    Bifogas gör även de underlag som har funnits till respektive intervjuer, se BILAGOR. 

    Fotnoterna som förekommer i den löpande texten tjänar som kommentarer, förklaringar, 

förtydliganden och hänvisningar till vidare läsning. 

Teori och metod 
Uppsatsen har en teoretisk och en empirisk grund. 

   Den teoretiska grunden utgör underlaget till förståelse för på vilka premisser betraktarens perception 

existerar. Den empiriska grunden finns för att skapa en uppfattning om hur man arbetar ute på ’fältet’, 

målsättningar som finns inom området som berör konsten, och hur man ser framtiden an. Detta sker 

genom studier av offentligt material samt kvalitativa intervjuer. I uppsatsen är de två främsta metoderna 

deskriptiv metod och intervju. Deskriptiv metod används för att återge information från genomgånget 

material. Detta omfattar såväl böcker, hemsidor, PDF-filer och intervjuer. Intervjun som metod i sig har 

använts som ett sätt att samla in fakta från informanterna. För mer om intervjun som metod se 

Intervjumetod.  

    Ett sociokulturellt grepp är också taget när begreppet kontext finns med i läsningen, såsom att lokala 

mål kan läsas med nationella och globala mål i bakhuvudet, kulturpengar och att betraktarens 

förutsättningar bygger på vem man är i ett samhälle. För att försöka besvara uppsatsens frågeställningar 

blir även komparativ metod aktuell, verkligheten jämförs med målsättningarna för att försöka utröna svar. 
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Teoretisk ram för betraktarens perception 
Utgångspunkten för den här uppsatsen är att betraktarens perception av konst är något som är kulturellt 

betingat, relaterat till miljö, intresse och bildningsgrad. Vår förmåga till perception står alltså i relation till 

vilka vi är och hur vi har formats/utbildats av vår omgivning. 

 

    Sven Sandström säger att om människan saknar föreställningar eller förväntningar, som berör 

varseblivningen kring till exempel ett föremål, så får hon inget meningsfullt verklighetsintryck. 

Människors föreställningar kan ha relation till omständigheterna under vilka man fått föreställningarna, 

eller hur man har utbildats. 

    Förloppet vid betraktandet av ett föremål kan fortsätta med en lång rad av reaktioner och hanteringar, 

till exempel minnen, tankar och funderingar som dyker upp. Den process som börjar med intrycket och 

tar slut när aktiviteten upphör, eller övergår i en ny sådan, bör snarare kallas för upplevelse än 

varseblivning. Varseblivningen, eller perceptionen, är alltså en del i upplevelsen. När vi är i en situation 

där vår korrekta tolkning och uppmärksamhet är något vi anser viktigt, fungerar vår perception 

annorlunda än när vi bara betraktar något utan några särskilda uppgifter. Konsten har i stor utsträckning 

tillkommit med den direkta avsikten att ge människor en upplevelse.  

    Vad som utmärker upplevelsen är att den ständigt bildar förbindelser mellan den yttre världen och en 

själv. Upplevelsen binder ihop de nya intrycken med det som man redan samlat in och begrundat. 

Perception kräver att vi använder våra tidigare erfarenheter för att förstå de nya intrycken. Människan 

behöver således verktyg, exempelvis minnen och bilder, för att orientera sig och kritisk bedöma ett 

ständigt växande utbud av upplevelseföremål (1983, s.14-17, 30).   

    Processen kring vilket vi skapar en betydelsebildning har professor Jan-Gunnar Sjölin illustrerat med 

ett exempel inom språkets område. Ponera att du hör någon prata ett språk du inte själv talar. Du kan 

konstatera att du inte förstår innebörden av vad som sägs, även om du kan få en uppfattning av 

framställningen; är den lugn, upprörd, arg, glad och så vidare. Du kanske uppfattar en språkmelodi? 

Intrycken du får är dock ytliga. Om du skulle få möjlighet att lära dig språket kommer din uppfattning att 

förändras, du har dechiffrerat en kod som nu ger dig helt nya kunskaper och sammanhang. Inlärningen 

av det nya språket har skapat förutsättningar för en djupare betydelsebildning och en mur av okunskap 

har raserats (1993, s.21).  

 

    Vår perception är selektiv, i många fall klarar vi helt enkelt inte av att ta in allt som finns i vår 

omgivning. Förväntningarna på vad vi ska se kan både hjälpa och hindra oss, vi blir kanske låsta i en 

uppfattning om vad det är vi varseblivit som vi inte kan lösgöra oss från. Förväntningarna i sin tur bygger 

på våra erfarenheter och kulturella betingelser (Wærn, Petterson & Svensson 2004, s.20-21). E.H. 

Gombrich berättar att när en person genomgår ett Rorschachtest kommer denne att se olika saker i de 

symmetriska bläckfläckarna. Vad vi läser in i de slumpmässiga bläckfläckarnas former beror på vår 

kapacitet att i dem känna igen saker som finns i vår minnesbank (1960, s.153).  

    Kulturens påverkan av vår perception kan både ha rationella och emotionella grunder: de rationella 

grunderna handlar om att vi är vana att se vissa saker i ett sammanhang, eller uppträda tillsammans, 

med i den rationella beräkningen får man även ta att vissa bilder tolkas på ett visst sätt (Wærn Petterson 

& Svensson 2004, s.22). Det finns de aspekter av en bildupplevelse som är helt kulturberoende, där 
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bara människor från samma uppväxtförhållanden, kultur eller dylikt delar en uppfattning (Sjölin 1993, 

s.132). En bild av Kristus på korset kommer väcka olika reaktioner beroende på vem betraktaren är. En 

buddhist kommer med stor sannolikhet inte få samma upplevelse av Kristusbilden som en kristen. 

Ateisten kanske skulle passera förbi utan att ta någon notis alls av avbildningen. Sandström menar att 

begreppssystemen som figurerar i en gemensam kultur kan man se som en uppslagsbok: alla med en 

viss gemensam kultur kommer att läsa samma betydelser. Summan av dessa betydelser är små 

kodsystem som finns av både en mer särskild särart och mer allmängiltiga (1983, s.43).  

    Större delar av vår föreställningsvärld vilar på grunder som finns i våra barndomsintryck, fortsätter 

Sandström. Dessa intryck är till större del laddade med känslor från situationer då vi fick dem, än de vi 

inhämtat senare i livet. Intrycken är förbundna med den egna personen och mycket stoff finns från vår 

levnadshistoria. När vi upplever, lever även vårt förflutna upp. Händelser i livet blir unika när de är nya 

för den som upplever. Varje gång det sker ett gränsöverskridande, en ny upplevelse, är det under 

förutsättning att man känt den tidigare gränsen. I en ’ny’ erfarenhet har man alltså hämtat mycket av det 

man redan kände till, men också något man tidigare inte visste. Den unika upplevelsen förändrar oss 

och vår bild av världen. Människan är ett med sina kunskaper och föreställningar, hon är sina 

föreställningar (1983, s.31, 32, 35). 

    Sandström menar att det finns ett visst samband mellan upplevelsen och tillgången till begrepp. 

Frånvaron av tidigare erfarenheter kan i vissa situationer förhindra/försvåra en fullständig varseblivning. 

Sällan talar man om kunskap som en förutsättning för konstupplevelsen. Det är inte ovanligt att det 

istället framhävs att konstupplevelsen är något för känslan och förmågan att förstå estetiska uttryck och 

nyanser är en medfödd färdighet, det ska hänga ihop med själens medfödda resurser och känslighet. 

Detta resonemang innebär att om man inte förstår ett konstverk saknar man antingen den nödvändiga 

förfiningen av själen, eller så var det ett falskt och dåligt verk. Blir det en konflikt mellan ens egna system 

och verket finns förutsättningar för att en misstämning skapas, denna olust kan tillta och nära på bli 

ångestrelaterat. Sandström hänvisar till L. Festinger som kallar denna typ av uppkommen situation för 

kognitiv dissonans. När man som betraktare hamnar i en sådan här låst position kan man antingen 

försöka slå ned på det som vållar obehaget, eller skaffa sig verktygen för att försöka förstå det nya 

(1983. s.54, 96).3  

Pierre Bourdieu 
Den franske sociologen Pierre Bourdieu argumenterade att estetisk smak var relaterad till en persons 

sociala position, bland annat i Distinktionen som publicerades under 1970-talet. Distinktionen behandlar 

sambandet mellan socialstruktur, kultur och smak. Bourdieu konstaterar där att konsumenten bidrar till 

att producera produkten som han konsumerar, det handlar om att tillägna sig produkten genom 

identifiering och dechiffrering. Med andra ord att veta vad man ser och hur man ska tolka det, för att få 

en upplevelse. Bourdieu tittar på de primära skillnader kring klassindelning och livsbetingelser som finns 

i kapitalets totalvolym4. Han färdigställer ett överlappande schema där förhållandena stor kapitalvolym 

                                                 
3 Denna uppsats författare anser också att det finns ett tredje alternativ: ignorans eller nonchalering. Istället för att konfrontera 
något som vållar obehag, genom att slå ned på det eller försöka förstå det, så kan man välja att bara passera förbi utan att bry sig 
om det. Jämför s.10, tredje stycket. 
4 Med kapitalets totalvolym menar Bourdieu de resurser och den makt som går att utnyttja ekonomiskt, kulturellt och socialt. 
Exempelvis hur mycket pengakapital man har för att kunna göra saker, som att gå på museum; hur kulturellt bildad man är, en 
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och liten kapitalvolym ställs mot varandra, samt förhållandena stort kulturellt kapital/litet ekonomiskt 

kapital ställs mot stort ekonomiskt kapital/litet kulturellt kapital. Ett exempel på en slutsats som man kan 

dra av Bourdieus schema är att ’på medelklassens nivå’ kan man se att det kulturella kapitalet minskar 

och det ekonomiska ökar när man rör sig från folkskollärare till ledare för medelstora företag inom 

industri och handel (1979, s.248, 281, 290, 291). Schemat är komplext och en närmare genomgång 

kommer inte att göras av det här.5 

    1966 publicerade Bourdieu tillsammans med Alain Darbel, även han sociolog, den empiriska 

undersökningen Museerna och deras publik. Det var ett försök att definiera vad som främst utmärker 

publiken som besökte utvalda museer i Frankrike. För denna uppsats kommer relevanta delar att 

refereras i sin korthet.6  

 

Den karismatiska ideologin betraktar upplevelsen av konstverket som en ’känslosak’, en omedelbar intuitiv 

förståelse och inte som resultatet av mödosam analys och kyligt registrerande. Den förbigår under tystnad 

de sociala och kulturella villkor som möjliggör en dylik upplevelse och betraktar som medfödd en förmåga 

som förvärvats genom lång förtrogenhet med konstverken eller genom metodisk inlärning. Sociologin 

däremot fastställer på både logisk och experimentell väg att en rätt förståelse av en kulturprodukt och 

alldeles speciellt produktion av en lång kulturtradition, förutsätter att vederbörande är i besittning av nyckeln 

till det chiffer enligt vilket kulturprodukten är kodad. […] I de fall då det gäller manifestationer av en lång 

kulturtradition kan man inte lära sig bemästra koden fullständigt genom att tillgodogöra sig spridda lärdomar 

ur vardagslivet, utan därtill behövs metodisk träning som måste organiseras av en för ändamålet särskilt 

inrättad institution. 

   Förhållandet mellan åskådaren och konstverket – vilket ju är en art av kommunikation – beror alltså till sin 

intensitet, sin beskaffenhet ja, tom. till sin existens av åskådarens förmåga att bemästra konstverkets 

allmänna och speciella kod (dvs. av hans kultur i ordets subjektiva bemärkelse), en förmåga som han delvis 

har skolundervisningen att tacka för. På samma sätt är det med den pedagogiska kommunikationen, som 

bl.a. har till uppgift att lära ut koden till kulturtraditionens manifestationer (och samtidigt den kod enligt vilken 

inlärandet sker), så att intensiteten i och beskaffenheten av kommunikation också här (som handlings- och 

tankemönster) är en funktion av den kultur som mottagaren har sin hemmiljö att tacka för. Denna kultur står 

både till sitt innehåll och i fråga om attityden till kulturtraditionens manifestationer eller metoder att tillägna 

sig kunskapsstoffet, mer eller mindre nära de kulturtraditioner som skolan förmedlar och de lingvistiska och 

kulturella modeller enligt vilka skolundervisningen bedrivs 

   Om det är riktigt att förmågan att förstå kulturtraditionens manifestationer och den institutionaliserade 

kulturdistributionen lyder samma lagar, eftersom det i bägge fallen är fråga om kommunikation, så förstår 

man hur svårt det är att bryta det kretslopp som tenderar till att vidmakthålla olikheterna i fråga om kulturell 

standard (Bourdieu & Darbel 1966, s.94). 

 

Statistiken avslöjade att kulturens värld var ett privilegium för de bildade klasserna, även om ingen 

behövde känna sig utestängd från ett museum av till exempel ekonomiska skäl. Men om samhället 

erbjöd alla den teoretiska möjligheten att gå på museum, återstod det faktum att bara några få hade den 

reella möjligheten att tillgodogöra sig det som erbjöds. 

    Det som verkade sällsynt var inte föremålen för vår längtan, utan längtan som man kände efter dem. 

Behovet av kultur, som en del tycktes ha, skiljde sig från primära behov då de var en produkt av 

                                                                                                                                                            
professor i humaniora kan tänkas ha större kulturellt kapital än en lantbrukare; har man ett stort nätverk av kontakter som kan vara 
till gagn? 
5 För vidare läsning hänvisas till Distinktionen, se referenser. 
6 För vidare läsning hänvisas till Museerna och deras publik, se referenser. 
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uppfostran. Olikheten i inställningen till kulturvärdena var således en aspekt av olikheten i skolbildning. 

Det var skolan som skapade behovet samtidigt som det försåg dem med medel att tillfredsställa det. 

    Varje individ hade en bestämd och begränsad fattningsförmåga att förstå den information som 

konstverket kunde ge. Budskapet var oändligt och vad betraktaren förmådde att tillgodogöra sig berodde 

framförallt på hans ’kultur’, alltså möjligheterna att tyda koden. När budskapet översteg betraktarens 

fattningsresurser, förstod inte denne ’avsikten’ med konstverket. Betraktaren förlorade intresse och 

konstverket kunde förefalla honom som ett brokigt virrvarr utan sammanhang, en meningslös lek med 

färgfläckar på en duk. Informationsteoretiskt kan man uttrycka detta som att betraktaren blev 

överväldigad av budskapet, kände sig drunknad i det och således vände sig bort från det. Kultiverade 

besökare hade skolan att tacka för en förtrogenhet med konstens värld, där man kunde känna sig 

’hemma’ och ’bland bekanta’. Man var utvald, kunde ta till sig budskapet som konstverket förmedlade 

och som inte kunde uppfattas av första bäste förbipasserande 

    Sinne för konst och god smak, som en del ville se som en medfödd begåvning, handlade egentligen 

om en mer eller mindre fördjupad förtrogenhet med konsten. En förtrogenhet som förvärvades genom ett 

umgänge med konsten, en produkt av uppfostran. 

    Informationen som den bildade besökaren hade med sig var fackkunskaper upphängda på ord. Dessa 

kunskaper var förvärvade genom en direkt undervisning eller genom en förtrogenhet som han hade 

skaffat sig genom självinsyn. Den som saknade fackkunskaper uppfattade konstverket i kategorier som 

han lånat från sin vardagstillvaro, dessa tillät honom inte att gå längre än att känna igen det återgiva 

föremålet. Alternativt kunde han sträcka sig till emotionella upplevelser som var kopplade till 

konstverkets kvaliteter, exempelvis färger. När betraktaren lyssnade till vad för honom var ett 

främmande språk, överförde han det till sin egen kulturs kategorier och de värderingar som var 

utmärkande för hans socialgrupp.  

    De kulturellt mindre bemedlade besökarna7 var beroende av de hjälpmedel som museet kunde förse 

dem med, de blev villrådiga i museer som vände sig till den bildade publiken. Bristen på anvisningar 

kunde ibland uppfattas som en önskan om att utesluta de icke invigda. Även om inte pilar, skyltar, guider 

och föredragshållare skulle kunna väga upp okunskapen, kunde deras blotta existens förkunna rätten att 

vara okunnig. Det mildrade mindervärdeskomplexet. 

    Besökarna som tillhörde den mer bildade klassen tog avstånd från de olika typerna av hjälp. Istället 

föredrog de en sakkunnig vän, framför en föreläsare, och en föreläsare framför en guide. De mindre 

kulturellt bemedlade hade däremot inget emot de lite mer skolmässiga arrangemangen, utan ansåg att 

ju fler förklaringar som gavs, desto bättre. Det kändes inte oberättigat att anta att den känslan av egen 

ovärdighet (okunnighet) som de kulturellt mindre bemedlade besökarna upplevde, skapade en alltför stor 

vördnad inför ’kulturens heliga universum’, vilket bidrog till att hålla dem borta från museum. 

    Förvirring inför utställda verk avtog när betraktaren var utrustad med kunskaper, även om de var 

vaga. Ett första steg mot förtrogenhet var att utrusta sig med ord, vilket gjorde det möjligt att uttrycka och 

uppfatta skillnader. Detta kunde till exempel mer konkret innebära att en person kände till namnen på de 

stora konstnärerna och hade det som en utgångspunkt för jämförelser och observationer. 

                                                 
7 Åsyftar någon som av olika anledningar inte har någon större kulturell bildning, alltså grad av fackkunskap. Eller med Bourdieus 
definiering: någon med ett litet kulturellt kapital. 
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   Det lilla utrymme som konsthistorian hade på schemat; den av hierarki präglade undervisningen som 

erkänts av administrativa myndigheter, lärare, elever och föräldrar, och som medfört att ämnen som 

teckning och musik stod lägst i rang; motståndet man mötte hos föräldrar som månade om att studier 

skulle löna sig; mot alla försök stimulera de konstnärliga intressena och så vidare - detta kunde vara 

tillräckligt för att avskräcka även de mest entusiastiska lärarna. Den traditionella 

universitetsundervisningen offrade den aktiva konstutövningen och det direkta umgänget med 

konstverken för diskussion om dem8. Detta gjorde lärarna illa förberedda att stimulera elevernas aktiva 

kulturintresse. Men skolan kunde dock utöva ett avgörande inflytande genom att konstintresset skapade 

ett allmänt kulturintresse, och öppnade sinnet för de kulturyttringar som låg utanför skolans räckvidd. 

Skolan formade attityden till kulturen och försåg dem med kunskaper som möjliggjorde förtrogenhet med 

kulturens värld. Attityden till konst var bara en aspekt av den mer allmänna attityden till kultur. Det vore 

felaktigt att tro att en hastig konfrontation med konst skulle vara nog för att framkalla ett djupt och 

varaktigt intresse för konst. 

    Den bildades kulturattityd hade karaktären av en allmän beredskap gentemot kulturens alla yttringar. 

Detta tenderade till att konstruera ett system med vilket man förhöll sig till andra kulturyttringar med 

samma attityd, det vill säga att den som gick flitigt på museum gick också flitigt på teater och konserter. 

Allting pekade även på att det fanns ett nära samband mellan kunskaper, smak och bildningsnivå: 

förkärleken hos en viss typ av måleri motsvarade sannolikt förkärleken för en viss typ av musik som 

hade vissa besläktade drag (Bourdieu & Darbel 1966, s.65-113). 

 

    Ingen nyare forskning finns som har varit så pass omfattande som Bourdieus och Darbels. Men 

Kulturrådet tillhandahåller statistik av det mer allmänna slaget, där deras slutsatser ännu tycks ha 

relevans.     

    Kulturrådet har gett ut en rapport där svenskarnas besöks-, konsumtions- och utövandevanor 

redovisas inom olika delar av kulturlivet, över ett 30-årsperspektiv. Undersökningarna som gjordes 

bekräftade stora skillnader i kulturvanor mellan män och kvinnor, unga och gamla, infödda svenskar och 

invandrare, arbetare och tjänstemän, storstadsbor och glesbygdsbor och så vidare. I vissa aspekter 

fanns det dock indikationer på att mönstren höll på att brytas. Skillnaderna höll på att jämnas ut, 

exempelvis gällande sociala klasskillnader, könsskillnader och generationsskillnader. Men inom andra 

aspekter konstaterades att skillnaderna snarare hade ökat, vilket främst gällde bokläsandet som 

omfattade kvinnor i allt högre grad, och män i allt lägre. Besökarna på konstmuseum och 

konstutställningar hade sedan 1980- och 1990-talets ökade intresse, gått tillbaka något. Konstintresset 

hos yngre män hade sedan 1980-talet stagnerat och föreföll ha minskat på sista tiden. Även hos unga 

kvinnor tycktes en neråtgående trend setts. 

§ De frekventa besökarna (mer än 5 gånger på ett år) som var flitigast, var kvinnor i åldern 65-74 

år, med motsvarande ålder hos männen.  

§ Bland besökarna där frekvensen var lägre än 5 gånger per år, var den flitigaste gruppen kvinnor 

i åldern 45-64 år med motsvarande ålder hos männen. 

                                                 
8 Här bör man ha i beaktande att de rent tekniska möjligheterna att visa bilder sen 1970-talet har förbättrats avsevärt. Idag är det 
möjligt att betrakta en reproduktion av bilden utan att befinna sig på plats, även om det fortfarande inte är detsamma som att 
betrakta den i original. 



 12

§ Det konstaterades att det rådde avsevärda skillnader mellan ej facklärda arbetare och högre 

tjänstemän gällande besök av museum, för båda könen. 

§ Konstmuseerna attraherade alltfler män och kvinnor i Stockholmsområdet, även om det inte 

hade skett någon förändring i besöksfrekvensen (Kulturrådet 2008, s.9, 55-579). 

 

    Gällande kulturaktiviteterna i ett socioekonomiskt perspektiv konstaterade Kulturrådets rapport att 

deltagandet i samhällslivet och det kulturella utbudet skiljde sig åt mellan samhällsklasserna. Vilket var 

problematiskt för demokratin, kulturen är ett sätt att uttrycka sig och få ta del av andras uttryck. 

Framgång i skolan och framtida val var starkt beroende av föräldrarna, deras utbildning och yrke. En stor 

begåvningspotential riskerade således att inte få chansen till full utveckling. Den socioekonomiska 

indelningen gjordes utifrån utbildningsnivå och yrke, inte inkomstförhållanden (2008, s.123).  

Intervjumetod 
Ändamålet med en intervju är att få fram information som är träffande och beskrivande i hur människor 

upplever olika sidor av sin livssituation. En kvalitativ intervju är särskilt lämpad för att få insikt om 

informantens egna erfarenheter, tankar och känslor10. Denna uppsats kommer att tillämpa kvalitativa 

intervjuer. Intervjuerna kommer vara halvstrukturerade, det innebär att det till samtalet kommer att finnas 

ett underlag med frågor och möjlighet till fritt samtal kommer att ges då ett samtal kan belysa aspekter 

som inte var medräknade (Dalen 2007, s.9,10,30,31, Andersson 2006, s.77).  

    En halvstrukturerad intervju är lämplig då ämnet är givet, vilket deklarerats i uppsatsens syfte och 

frågeställning, och det finns specifika frågor som ska dryftas. Samtidigt finns möjligheten för samtal som 

kan ta oväntade vändningar, ventilera tankar och funderingar som är intressanta och relevanta, etcetera. 

I beaktande bör också tas att intervjuaren blir en del av materialet under ett samtal med informanten, 

oavsett hur ’neutral’ man försöker ställa sig. Jag har hos mig själv noterat att jag kunde bli ’engagerad’ i 

samtalet om jag fann mig ha liknande erfarenheter, samma utgångspunkt, något jag tycker var viktigt 

belyses etcetera. Risken är att man ställer ledande frågor eller indirekt uppmuntrar en viss typ av 

tankegång. Således försöker jag även återge mina kommentarer och frågor för att ge en så ärlig bild 

som möjligt. Jag som intervjuare blir också mer eller mindre framträdande i samtalet med min informant, 

beroende på hur aktiv informanten själv är i samtalet. Jag är medveten om jag som intervjuare kan bli en 

del av materialet, men har försökt sträva efter att hålla en så låg profil som möjligt. För frågeunderlag se 

BILAGOR 1A-E 

   Alla informanter har delgetts uppsatsens syfte. De har blivit informerade om att deltagandet är frivilligt 

och en möjlighet till att dra sig ur under uppsatsens gång finns, eller att i uppsatsen delta med fingerat 

namn. Urvalet av informanter har skett baserad på kopplingarna som de har till de kulturpolitiska målen 

uppsatta för Örebro kommun, då inom konstens område, eller att de på annat sätt jobbar med 

tillgängliggörande och spridning av kultur. Alla informanter har personligen intervjuats av mig. 

Informanterna har även haft möjlighet att läsa igenom avsnittet som berör dem själva, innan publicering. 

Detta för möjligheten till eventuell revidering eller korrigering av missförstånd.  

                                                 
9 För fullständiga siffror, se diagram 4.3 A-F. 
10 En kvantitativ intervjumetod ger ett större underlag, men inte samma tillgång till djupare frågor med mer utvecklade svar. 
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    Mats Nilsson är chef för Örebro konsthall (ÖBKHL). Konsthallen är en av de aktörer som omnämns i 

Örebro kommuns kulturpolitiska program. Det finns riktlinjer upptecknade för vad konsthallen ska arbeta 

med och vad målsättningen är.  

    Jan Rindar jobbar som planerare för kulturfrågorna på Kultur och Medborgarförvaltningen i Örebro. 

Han är en av dem som kommunalt jobbar med att genomföra och förbereda ärenden för Kultur och 

Medborgarnämnden. Rindar handlägger till stor del ansökningar om ekonomiska bidrag till olika 

kulturprojekt och föreningar. 

    Behcet Barsom, kristdemokrat (KD), sitter som ordförande i Kultur och Medborgarnämnden. Det är 

nämnden som tar alla beslut på vad som ska verkställas och genomföras i kommunen. Kultur och 

Medborgarförvaltningen verkställer vad nämnden beslutar. Kultur och Medborgarnämnden är en politisk 

konstellation av de olika politiska partierna som har mandat. För närvarande består majoriteten av en 

kollation mellan Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna. 

    Anna-Karin Andersson jobbar som verksamhetsledare på Konstfrämjandet Bergslagen. Deras 

uttalade mål är bland annat att sprida intresset för konst, och föra ut den i människors vardag. De har sitt 

säte i Örebro, men jobbar mot hela länet. 

    Frida Renberg är verksamhetsledare på Kulturhuset i Örebro. Deras mål är att vara en mötesplats för 

alla som gillar kultur och nöjen. De kan hjälpa till med arrangemang, bidrag, vägledning och lokaler.  

Tidigare forskning 
Inget tidigare forskningsmaterial har påträffats som rör det område denna uppsats behandlar. Men det 

finns skrifter med en liknande tematik. 

    Karolina Thierfelder har skrivit C-uppsatsen Konst och politik – konstlivet och politisk styrning i Malmö 

stad för Sektionen för Hälsa och Samhälle vid Högskolan i Halmstad. Thierfelder har närmare granskat 

förhållandet mellan Malmö stad och konstutövarna. Fokus var på styrinstrumenten som fanns för den 

lokala kulturpolitiken, att belysa och problematisera styrningsfrågorna, samt att genom intervjuer få en 

uppfattning vad involverade aktörer ansåg. Nedläggningen av konstinstitutionen Rooseum i Malmö 

vållade debatt och figurerade som exempel på hur kommunikation kan te sig. I sitt resultat drar 

Thierfelder slutsatsen att det finns delade meningar om hur det konstpolitiska klimatet i Malmö stad ser 

ut. De tillfrågade utövarna inom konstområdet ansåg att kommunikationen mellan dem och politikerna 

var bristfällig och de kände sig negligerade. De intervjuade politikerna ansåg däremot att 

kommunikationen fungerade bra. Det framgick även att kommunen undvek att ha en direkt kontakt med 

utövarna själva, utan valde istället att gå genom konstutövarnas intresseorganisationer. 

Kultursekreterarens uppfattning var att i hennes arbete fungerade dialogen bra, även om 

kommunikationen i fallet Rooseum från politikens sida varit dålig (2006). 

    Svenska Kommunförbundet gav 1993 ut en bok som heter Kommunerna och konsten. Syftet med den 

var tjäna som en grundläggande handledning i konsten att arbeta med konst i kommunerna och att 

stimulera och stödja kommunerna i arbetet. Den vände sig främst till förtroendevalda och 

förvaltningstjänstemän som inte var sakkunniga inom området, men som ändå hade till uppgift att jobba 

med konstfrågorna. Boken är i dessa dagars finanskris rätt aktuell då den om konsten säger:  
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Är då detta meningsfullt idag när nästan allting i kommunerna handlar om kriser och nedskärningar? 

Självklart är det det. Visserligen befinner sig kommunerna i en mycket besvärlig situation […]. Samtidigt 

finns i samhället ett ökande intresse för såväl bildkonst som kulturfrågor. Kulturfrågornas betydelse för 

kreativitet och framtidstro lyfts fram allt oftare, liksom värdet av lokal identitet (Svenska Kommunförbundet 

1993, s.3). 

 

Det skrivs att hos många människor kom konstintresset till uttryck genom att man själv sysslade med 

bildkonst eller konsthantverk på fritiden. Att konstintresserade främst återfanns i storstadsregionerna, 

eller i större städer och att kvinnor generellt var flitigare utställningsbesökare än män. På mindre ställen 

där möjligheterna att gå på en utställning var mer begränsade kunde konstintresset ta sig lite mer 

nyanserade uttryck, såsom medlemskap i konstföreningar (Svenska Kommunförbundet 1993). 

    Materialet har varit nyttigt på så vis att Thierfelder till exempel gav inspiration till möjligheter att jobba 

med en frågeställning, där tematiken är liknande. Svenska Kommunförbundets handbok är bra för en 

förståelse för problematiken man kan drabbas av när politik, konst och pengar möts och hur 

rådgivningen kan se ut. 

    De författare som ligger till grund för den teoretiska delen har också var inspirerande läsning, som 

Sandström, Sjölin, Gombrich med flera. Särskilt intressant är Pierre Bourdieus arbete, de kan konfirmera 

den tidigare presenterade perceptionsteorin och ge en förståelse för varför tillgängligheten är viktig. 

Begrepp och förklaringar 
Enprocentregeln 

Enprocentregeln kom till vid ett riksdagsbeslut 1937 och innebär att ett anslag om 1 % av 

byggkostnaderna ska användas till utsmyckning av statlig ägda byggnader (Svenska Kommunförbundet 

1993, s.11). 30– 40 % av kommunerna tillämpar enprocentregeln i någon form när inköp av konst sker. 

Kommunen har ett principbeslut om att en viss del av byggkostnaden (vanligen 1 %) går till konstnärlig 

utsmyckning. Detta gäller främst vid nybyggnationer, men i en del kommuner tillämpas det även vid 

ombyggnationer (SKL 2008, s.4). 

Konsthall  

En definition likt den för museum finns inte, men huvudsyftet är att ha en permanent lokal i vilken konst 

för allmänheten ställs ut. En konsthall ska, till skillnad från ett museum, inte ägna sig åt insamlig och 

bevarande av föremål (Konstrådet 2008b, s.10). De flesta kommuner har någon form av 

konstutställningsverksamhet som antingen drivs i egen regi eller på ideell basis med kommunalt stöd 

(SKL 2008, s.4). I Kulturrådets officiella museistatistik från 2008 finns 48 konsthallar redovisade. Det är 

konsthallar som har yrkesutbildad personal med en sammanlagd arbetstid om minst ett årsverke (2008b, 

s.10, 82, 83). 

Kulturskolan (i Örebro) 

En kommunal verksamhet för barn och ungdomar mellan 9 och 19 år, som erbjuder kurser i musik, dans, 

bild och teater mot en avgift. 

Museum 

Ett museum är en institution som jobbar med förvärv, bevarande, forskning, dokumentation, samt 

förmedling och undervisning som ska främja förståelsen av det kulturella arvet och fördjupa kunskaperna 

om samhällets framväxt och situationen idag (Konstrådet 2008b, s.10). Huvudansvaret för de regionala 
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museerna/länsmuseerna har landstinget, men även statliga bidrag erhålls. Den vanligaste 

organisationsformen har varit ett delat huvudmannaskap mellan landsting och kommun, men det finns 

en tendens till att landstinget/regionen tar över ansvaret. Länsmuseerna är organiserade i 

Länsmuseernas samarbetsråd (SKL 2008, s.3). 

SKL 

”Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en arbetsgivar- och intresseorganisation. SKL är också 

medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 18 landsting samt regionerna Skåne och Västra 

Götaland.” (SKL 2009). 

Stadsdelar i Örebro stad 

Det finns 21 stycken stadsdelar i Örebro stad: Adolfsberg, Baronbackarna, Björkhaga, Brickebacken, 

Hjärsta, Hovsta, Ladugårdsängen, Lillån, Lundby, Markbacken, Mellringe, Oxhagen, Rosta, Rynninge, 

Solhaga, Sörbyängen, Tybble, Varberga, Vivalla, Västhaga, Örnsro. 

Svenska Kommunförbundet 

En intresseorganisation och arbetsgivarrepresentant för Sveriges kommuner, har från 2007 gått 

samman med Landstingsförbundet och verkar nu under namnet Sveriges Kommuner och Landsting, 

SKL (se ovan). 

Offentlig sektor 

Omfattar verksamhet driven av stat, landsting/region eller kommun. 

OpenART 

OpenART gick för första gången av stapeln i Örebro 2008. Det var till största del en utomhusutställning 

med temporära konstverk utplacerade i Örebro från juli till augusti under sammanlagt 10 veckor (Örebro 

Konsthall u.å.) Planeras återkomma till 2009.
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RAMEN FÖR VERKLIGHETEN 

Kulturpengar – vad spenderar vi på kultur? 
Kulturrådet säger att stat, landsting/region och kultur har ett gemensamt ansvar för att stödja och 

utveckla kulturverksamheten i Sverige. Detta härrör från 1974 års kulturpolitik (2008c, s.40). 

    Följande statistik från Kulturrådet som redovisas är från 2007, publicerad 2008. 

    Den offentliga sektorn gör årligen satsningar på kultur. Under 2007 avsattes sammanlagt cirka 21,7 

miljarder kronor. Sedan mitten av 1990-talet är staten den största offentliga finansiären av kultur. 

Landstingen/regionerna har ökat sina insatser genom årens lopp. Kommunerna hör till de offentliga 

aktörerna som procentuellt i minst utsträckning ökat sina insatser. Att landstingen/regionerna har ökat 

kulturutgifterna hänger delvis ihop med en förändring i huvudmannaskapet mellan landsting och 

kommun, en förskjutning av kulturansvaret har skett där landsting/region har fått en starkare roll. Statens 

kulturutgifter utgör knappt 1 % av statsbudgeten, likaså landstingens/regionernas. Kommunernas 

kulturutgifter utgör cirka 2,5 % av den totala nettokostnaden. 

    Hushållen är de enskilt största kulturfinansiärerna. Under 2007 uppgick kulturutgifterna till cirka 45 

miljarder kronor, inklusive investeringsutgifter11. I siffror ser utgifterna ut på följande sätt: 

 

STAT  9 963 830 000 15 % 

LANDSTING/REGIONER 2 800 484 000 4 % 

KOMMUNER 8 978 482 000 13 % 

HUSHÅLLEN (inkl. investeringsuppgifter) 45 080 000 000 68 % 

SUMMA I KRONOR 55 807 796 000 100 % 

  

Privat finansiering, som sponsring och donationer, står för en mycket liten andel av den totala 

finansieringen. År 2007 beräknades företagen sponsra kulturorganisationerna med cirka 90 miljoner 

kronor och donationer uppgick till cirka 21 miljoner. Detta motsvarar mindre än 1 % av den totala 

finansieringen. 

    Statens sammanlagda utgifter för kulturen 2007 uppgick till knappt 10 miljarder kronor, knappt 1 % av 

statsbudgetens totala utgifter. Räknat per invånare blir det 1 085 kronor. Av de pengar som läggs på 

kulturen går ungefär 25 %, cirka 2, 5 miljarder kronor, till konstrelaterad verksamhet12.     

    Örebro län spenderade 270 kronor per invånare i kulturutgifter (riksgenomsnitt 267 kronor)13.    

 Kommunerna14 inom Örebro län spenderade 1 054 kronor per invånare i kulturutgifter (riksgenomsnitt 

978 kronor)15. 

                                                 
11 Exakt vad Statens Kulturråd definierar som investeringsutgifter är oklart, men det tycks handla om hushållens samtliga utgifter 
för ’kultur’, där till exempel tv-licensen kan räknas in. Jag har valt att gå efter de siffror som inkluderar denna utgift då de mer 
utförliga tabeller inkluderar den.  
12 Områdena innefattar allmän kulturell verksamhet (består bland annat av stöd för försöksverksamhet med regional fördelning av 
kulturpolitiska medel, bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet och bidrag till nationella uppdrag); bild och form samt 
konsthantverk; ersättning och bidrag till konstnärer, museer och utställningar. Ej inräknat är forskning och folkbildning  
 (folkskolor och studieförbund). 
13 För en närmare redogörelse av de regionala kulturutgifterna, se Kulturrådet (2008c) s. 21-31. 
14 Örebro län består av 12 kommuner: Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, 
Ljusnarsberg, Nora och Örebro. 
15 För en närmare redogörelse av de kommunala kulturutgifterna, se Kulturrådet (2008c) s. 32-35. 
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    Hushållens samlade utgifter var beräknade till cirka 45,1 miljarder kronor (11 330 kronor per hushåll), 

med ett osäkerhetsintervall på 2,1 miljarder kronor. Osäkerhetsintervallen innebär att det verkliga värdet 

torde ligga någonstans mellan 43 och 47,2 miljarder kronor. Summan på 45,1 miljarder utgör ungefär 4 

% av hushållens totala utgifter.  

    Några exempel ges på hur mycket hushållen spenderar av dessa cirka 45 miljarder (11 330 kronor 

per hushåll) på konstrelaterade varor (tidskrifter ej inräknade) och tjänster under ett år: 

§ Inträde museum: 202 miljoner kronor (50 kronor per hushåll). 

§ Tavlor: 1 225 miljoner kronor (ingen summa uppgavs). 

§ Avgift för utövande av musik och teckning med mera: 411 miljoner kronor (100 kronor per 

hushåll). 

§ Skriv- och ritmaterial: 1 220 miljoner kronor (310 kronor per hushåll). 

    Andra kulturutgifter som hushållen lade pengar på var varor och tjänster som TV-avgift, skivor, bio, 

konserter, elektronik, böcker, TV-spel, dagstidningar, teater med mera (Kulturrådet 2008c, s.12, 14, 16-

18, 22, 33, 36, 38). 

 

Kultur, konst och aktörer i Örebro kommun 

Örebro kommuns kulturpolitiska målsättningar och Örebro konsthall 
I Örebro kommun finns det tre programnämnder med olika ansvarsområden; Barn och utbildning, 

Samhällsbyggnad och Social välfärd. Under dessa tre programnämnder finns 25 olika nämnder med mer 

specifika arbetsområden. Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad 

de ansvarar för. Varje nämnd har en förvaltning som har hand om den verksamhet som ligger inom 

nämndens ansvarsområde. Förvaltningarna bereder ärenden och verkställer beslut fattade av nämnden 

(Örebro kommun 2008). 

    Under programnämnden Samhällsbyggnad finns Kultur och Medborgarnämnden. De ansvarar bland 

annat för att förverkliga kommunens kulturpolitik, konsthallen, kulturbidrag, Kulturskolan, 

konsumentrådgivning och medborgarkontor (Örebro kommun 2008b, s.19). 

    Under 2002 fastslogs kommunens första kulturpolitiska program, Kultur för alla, av 

kommunfullmäktige. I programmet står skrivet att innebörden av ett kulturpolitiskt program är att stå som 

uttryck för de politiska partiernas syn på kultur, det kulturpolitiska uppdraget och nödvändiga 

prioriteringar för att nå de formulerade visionerna och målen. Programmet riktar sig till, och ska vara 

styrande för, de kommunala verksamheterna (Örebro kommun 2002, s.4). Följande text under denna 

rubrik är referat ur det kulturpolitiska programmet, som gäller än idag.  

    I inledning skrivs att de utgår från de nationella målen om allas möjlighet till delaktighet i kulturlivet, 

kulturupplevelser och eget skapande. Värdegrunden bygger på kulturens egenvärden, både för den som 

skapar och för den som upplever. Kultur kan stimulera till känslomässiga upplevelser som öppnar för 

eftertanke, reflektion och utveckling. Det kan också vara en kraft eller ett verktyg i förändringarna av ett 

samhälle.  

    Visionen i programmet är att fler örebroare ska uppleva och delta, speciellt viktigt är det att satsa på 

barnen. För att barnen och ungdomarna ska ses och höras måste förskolans, skolans och kulturlivets 

arenor förändras. Det uttrycks att konstnärlig gestaltning och demokratiska arbetsformer hör ihop, att ju 
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fler uttrycksformer som barn och ungdomar behärskar desto större möjlighet har de att förmedla vad de 

känner, tycker och tänker. Möjligheten till påverkan, både gällande sitt eget och andras liv, ökar. 

Strategin är att nå barn och ungdomar i förskolor och skolor, kulturen ska bli en viktig del av deras liv. 

    Inledningen avslutas med att ju fler som blir engagerade och känner sig delaktiga desto villigare 

kommer man att bli att ta ett ökat ansvar för den gemensamma kulturen. Synen på människan och 

kulturen är humanistiskt, en tro på det egna ansvarstagandet och allmänintresset istället för egoism. 

Värderingar som dessa bör genomsyra det gemensamma arbetet kring kultur i kommunen (Örebro 

kommun 2002, s.2). 

    Örebro kommuns kulturpolitik knyter även an till områden som demokrati, miljö, tillväxt och folkhälsa. 

Kultur är en skapande verksamhet, den ska ses som en grundläggande företeelse vilket genomsyrar alla 

samhällets områden. Visionen är att var medborgare ”har rätt att leva och utvecklas under goda 

kulturella omständigheter oberoende av ekonomiska, geografiska eller sociala villkor. Kulturen som 

arena utvecklar demokratin och det goda samhället. Det gör Örebro till en attraktiv kommun för både 

boende och besökare.” (Örebro kommun 2002. s.5). 

    Målen för den kommunala kulturpolitiken är att främja en vital och angelägen kultur för alla örebroare. 

Man ska möjliggöra för den enskilde individen att tillägna sig kulturell kunskap och kompetens och 

därigenom växa som människa. Detta uppnås genom att: 

§ Hjälpa till att ombesörja en god uppväxtmiljö för barn och ungdomar. Estetiska uttrycksformer 

ska vara en integrerad del i undervisningen, både som kunskap, upplevelse och pedagogiskt 

verktyg i förskola och skola. 

§ Barn- och ungdomskultur ska stödjas på deras egna villkor. 

§ Funktionshindrade möjligheter att uppleva och delta ska särskilt beaktas (Örebro kommun 2002, 

s.7). 

    Oberoende var man bor och vilka ekonomiska medel man har ska kulturen finnas tillgänglig för alla 

kommunens invånare. Detta uppnås genom: 

§ I områden där deltagandet i kulturaktiviteter är lågt, ska kommunens egna verksamheter 

prioritera utveckling av lokal kultur. 

§ I samarbete med föreningsliv och folkbildning ska kommunen verka för jämlika kulturella villkor 

och bryta barriärer mellan olika generationer och kulturer. 

§ De institutioner och aktörer, till vilka det utgår offentligt stöd, ska ges tydliga uppdrag vars syfte 

är nå en ny publik och nya grupper (Örebro kommun 2002, s.7). 

    Kulturen ska vara ett bidrag till att göra Örebro till en attraktiv kommun för boende och besökare, och 

en god samhällelig utveckling. Detta uppnås genom att: 

§ Lokal kulturproduktion ska stödjas och en kulturell infrastruktur med goda villkor ska kunna 

erbjudas för den professionella kulturen. 

§ För en bredd och en kulturell mångfald ska den professionella kulturen kompletteras med stora 

och små arenor för ideella föreningar och amatörer. 

§ Gällande Örebros kulturella traditioner ska de tas tillvara och bygga vidare på, men även skapa 

förutsättningar för det som är nytt, ungt, oprövat, utmanande och inte etablerat. 

§ Kreativitet och nytänkande ska främjas inom andra områden, såsom utbildning och näringsliv 

(Örebro kommun 2002, s.7). 
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Om Örebro konsthall som aktör i det kulturpolitiska programmet, står det att i konsthallen: 

 

[…] ska den samtida konsten visas och konsthallen ska utgöra en länk mellan konstnärer och allmänhet. 

 

§ Konsthallen ska verka för att ge konstupplevelser, sprida information och kunskap 

om konst, göra konsten tillgänglig för barn, ungdomar och vuxna. 

§ Konsthallen ansvarar för kommunens konstinköp och för registrering, kontroll och 

vård. 

§ Kommunens anslag för inköp av konst, ska vara ett sätt att stödja bildkonstnärernas 

villkor och bildkonstens utveckling i Örebro. 

§ Samverkan med förskolor och skolor ska vara ett prioriterat utvecklingsområde. 

§ Konsthallen skall vara en resurs för lokala konstnärer (Örebro kommun 2002, s.12). 

 

Konstfrämjandet Bergslagen 
Konstfrämjandet grundades 1947 och är en del av folkrörelsen i Sverige. Det var engagerade författare 

och konstnärer som startade en rörelse mot de ’nasar’ som sålde ’Hötorgskonst’. ’Nasarna’ ville sälja 

billiga reproduktioner i stora upplagor. Det fanns då en folkbildarambition i bildandet av Kulturfrämjandet 

och tanken var att kunna erbjuda ’god’ konst till alla. Det skulle gå att köpa bra konst till ett överkomligt 

pris. En annan ambition var också att ge konstnärerna drägliga villkor. Stödet har hela tiden varit starkt 

från konstnärer, institutionen, organisationer och enskilda personer (Konstfrämjande u.å.). 

    Man började så småningom även att sälja konst från egna lokaler för att undersöka om bildkonsten 

kunde göras självbärande. I slutet av 1960-talet startade således ett så kallat Konstvaruhus vid 

Mynttorget i Stockholm, och ett i Gamla Teatern i Örebro. Samarbetet med Örebro kommun och Örebro 

läns landsting var gott (Konstfrämjandet u.å.). I början av 1990-talet var ekonomin ’snårig’ och styrelsen 

för Konstfrämjandets riksförbund begärde organisationen i konkurs. Organisationen omarbetades då, 

och idag jobbar man ännu vidare med att sprida konst till allmänheten. Under 2000-talet har man särskilt 

satsat på samarbetsprojekt och turnerande utställningar (Konstfrämjandet u.å.). 

    Den nuvarande förbundsordföranden Eva Arvidsson skriver: 

 

Konstfrämjandets uppgift är att nå alla människor med konst och konstbildning. Samma 

uppdrag som vid starten 1947, men för att klara uppdraget krävs ett Konstfrämjande i tiden. 

Idag söker vi upp människor i deras bostadsområden, på arbetsplatser och i skolan istället för 

tvärtom. Att vara ett Konstfrämjande i tiden betyder också att frågor som hör hemma i samtiden 

och samtidskonsten ställs och diskuteras. Konsten och Konstnärernas arena vidgas och blir en 

naturlig del av människors vardag (Konstfrämjandet u.å. b). 

 

Konstfrämjandets verksamhet i Örebro län drog igång 1969. Sedan starten har man arbetat för att föra ut 

konsten i människors vardag och sprida ett intresse för den. Sedan 2007 är deras galleri, lager och 

expedition beläget i Wadköping16 i Örebro. Där visas kontinuerligt samtidskonst i deras utställningar. Det 

finns även en stor grafikbank med försäljning av nutida grafik (Kostfrämjandet Bergslagen u.å.).  

                                                 
16 Ett friluftsmuseum i centrala Örebro, konceptet liknar till exempel Skansen i Stockholm och Gamla Linköping i Linköping. 
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    Örebro är basen men konstprojekt pågår i hela länet, såsom vandringsutställningar och pedagogisk 

verksamhet för barn och ungdom. De arbetar även med utsmyckningsförslag till kontor och offentliga 

rum, samt hyr ut utställningar. Som privatperson och medlem i deras konstklubb ges rabatter i vissa 

affärer och vid kontanta köp av konst, guidade turer på konstutställningar och andra olika typer av 

aktiviteter (Konstfrämjandet Bergslagen u.å.). 

    Konstfrämjandet arbetar alltmer med projekt och verksamhet utanför galleriets väggar. De aktuella 

projekten som drivs just nu är: 

§ SKISS: samtidskonstnärer i samtidssamhället. En konstnär arbetar med personalen på en 

arbetsplats för att främja arbetslust, kreativitet och effektivitet (Konstfrämjandet Bergslagen u.å. 

b). 

§ Sculptour: att öppna dörren till det offentliga rummet. Hur kan de som arbetar med konst visa 

konst utanför ”vita väggar och höga trösklar”, i ett pågående samtal (Konstfrämjandet 

Bergslagen u.å. c). 

§ Lilla Europa: en konstbiennal som startar i Örebro och kommer att turnera runt i Mellansverige. 

Öppet för konstnärer i Europa att delta (Konstfrämjandet Bergslagen u.å. d). 

§ Öppna konsten: visningar och pedagogisk verksamhet för skolor och förskolor, med möjlighet till 

att prova på med praktiska övningar (Konstfrämjandet Bergslagen u.å. e). 

§ Det saknas en bok: det finns ingen bok om konstlivet och historia i länet. Arbete pågår för att 

försöka skapa en (Konstfrämjandet Bergslagen u.å. f).  

Kulturhuset i Örebro     
I maj 2006 bildades föreningen Kulturhuset. Föreningen består av både privatpersoner och föreningar 

som vill delta i att öka Örebros kulturutbud. Är man medlem i föreningen får man möjlighet att träffa 

likasinnade människor, hjälp och stöd att genomföra arrangemang, samt synas på hemsidan och 

figurera i kalendariet. Målet med Kulturhuset är att vara en mötesplats för alla de som gillar kultur och 

nöjen (Kulturhuset Örebro 2009). 

    Under 2008 hade man nästan 200 arrangemang, med allt från spelningar till utställningar. 

Verksamheten är evenemangsbaserad då det inte finns möjlighet till verksamhet på dagtid. Dock gör 

den evenemangsbaserade formen att det är många olika typer av publik som kommer till lokalerna. Det 

är även en arena för ungdomar som vill skapa, prova att arrangera och ta del av kulturen. En del väljer 

att gå vidare med att skapa större arrangemang på andra platser, deras verksamhet kan vara ett sätt att 

hjälpa personer att växa (Johansson & Nyström 2009). 



 21

Intervjumaterial 

Mats Nilsson, chef för Örebro Konsthall 
Följande intervju med Mats Nilsson tog plats i Örebro Konsthall 2009-03-30. 

 

    Mats Nilsson inleder med att lite allmänt berätta om styrningen av konsthallen. Han förklarar att det är 

kommunen och politikerna som styr den kommunala verksamheten, men inte genom detaljstyrning utan 

genom målbeskrivningar. Styrningen är således väldigt övergripande och rubricerande, inte på 

detaljnivå.  

    Nilsson menar att man kan säga att Örebro konsthall är synonymt med Örebro kommuns 

konstverksamhet. Exempelvis har de ansvar för konsten ute i det offentliga rummet, verkar för 

kommunens konstinköp, registrering, kontroll och vård. Det finns omkring 7 300 konstverk i kommunen, 

och de är alla införda i en databas. Idag ligger notan för konsthallens inköp på 200 000 – 250 000 

kronor, vilket Nilsson säger inte är mycket. Konsten man köper pryder till exempel foajéer, konferensrum 

och publika ytor i den kommunala verksamheten. Nilsson menar att han själv brukar säga att deras 

uppgift är att göra de tråkigare miljöerna mer rika på upplevelser. 

   Nilsson fortsätter med att kommunens anslag för konstinköpen också är ett sätt att stödja 

bildkonstnärerna, kulturens aktörer, samt bildkonstens villkor och utveckling i Örebro. Han har inte tolkat 

riktlinjerna som att det innebär att man bara ska köpa konst av Örebrokonstnärer. Nilsson ser det 

snarare i ett större perspektiv och anser att oavsett varifrån konstnären kommer så förbättrar man 

dennes villkor genom köpet av konst. Att vara en resurs för lokala konstnärer anser han inte bara 

innebär att man ställer ut de lokala konstnärerna, utan att konsthallen även kan ta in internationella och 

nationella utställningar. Det är en resurs för de lokala konstnärerna att ha möjlighet till att se den typen 

av utställningar också 

    Vad gäller tillgängliggörandet av konsten för barn, ungdomar och vuxna i samhället, jobbar man 

mycket med visningar riktade till just barn. Nilsson kan nästan se en utveckling där mindre barn är där 

oftare än äldre barn, det är väldigt många dagisgrupper som det tar emot. 

   På min förfrågan om det är någon mer verksamhet än katalogisering av konstverk, arbetet mot 

barngrupper och den rena utställningsverksamheten som konsthallen sysslar med svarar Nilsson att 

man har en fot med i enprocentrekommendationen17. Nilsson inflikar att Örebro kommun följer den 

väldigt bra, och att han dessutom har lyckats få igenom en utvidgning av verksamheten som omfattar 

även de kommunala bolagen, som Örebro Bostäder, dock ska det vara kommunal verksamhet i 

lokalerna, så vid uppförandet av ett nytt bostadsområde skulle inte enprocentsregeln gälla, men om en 

ny skola skulle byggas upp skulle regeln träda i kraft. Nilsson fortsätter med att om något år ska det upp 

till beslut ett förslag som innebär att gator, torg, parker och liknande ska omfattas av regeln. Dessutom, 

tillägger han, har några socialdemokratiska ledamöter väckt förslaget att vid försäljning av kommunal 

mark ska 1 % av intäkterna läggas i en fond för inköp av konst till det offentliga rummet. I regel brukar 

den typen av konst endast tillkomma genom att extraordinära pengar skjuts till av någon särskild 

anledning. 

                                                 
17 Enprocentregeln åsyftas. 
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    Nilsson fortsätter med att han även är adjungerad i styrelsen för Örebro Trädgårdsaktiebolag, ett 

kommunalt bolag som har hand om Stadsparken. Kommunen avsätter 100 000 kronor om året så att 

man vart tredje år kan försöka utöka skulptursamlingen i Stadsparken.  

    Nilsson berättar också att det var för ungefär 3 år sedan som de fick ett uppdrag av politikerna att 

försöka anordna okonventionella möten med konsten. Till följd av detta ’snickrade’ man ihop OpenART, 

vilket man då även fick extrapengar till. Jag frågar om reaktionerna på utställningen och Nilsson svarar 

att de var överväldigande positiva. Det gick hem hos örebroarna, förutom de containrarna som fanns 

placerade på Olof Palmes torg och tjänande som utställningsutrymme. De som bodde i området 

upplevde dem störande då de förändrade stadsbilden. Nilsson säger att de antagligen kommer att vara 

lite försiktigare med det konceptet, även om konceptet jobbmässigt är lätt att erbjuda en konstnär. 

    Samtalet kommer in på den offentliga konstverksamheten. Det blir en diskussion om läget och 

tillgängligheten. Nilsson uttrycker att:  

 

[…] varför pratar man inte om tillgänglighetsfaktorn när det gäller konst? McDonalds gör det. Dom lägger 

sina restauranger i AA-läge inne i stan. Och ändå har dom hungern till hjälp som gör sig påmind var fjärde 

timma. Medan vi som håller på med konst, vi kan lägga konsthallar och konstutställningar på väldigt 

underliga områden. Folk måste liksom veta att jag ska söka upp det. Jag tycker då, och det har varit positivt 

med vår placering. Jag brukar säga så här att Örebro konsthall är inte den största konsthallen i Sverige, 

men kanske en av de mest tillgängliga18.  

 

Jag säger att läget är föredömligt, människor passerar dagligen, och även om kanske inte ett 

konstintresse finns så borde det hända att människor kikar in genom fönstret och undrar vad som finns 

där. Nilsson replikerar med att om man är missnöjd med antalet besökare går det att gå ut och ställa sig 

på trappan och fråga förbipasserande om de har sett utställningen. Jag kommenterar att det måste vara 

effektivt. Nilsson svarar: 

 

[…] vi som har det här intresset, vi är så besjälade utav det här med konsten, så att vi förstår inte att för den 

stora allmänheten så är det inte lika intressant. Och då nöjer vi oss att det kommer 23 stycken och besöker 

en utställning en eftermiddag. Och jag tycker att det känns jätte tråkigt att gå hem en dag när det är få 

besökare. Antalet besökare tycker jag har ett värde i sig. 

 

Jag håller med och säger att besökare skapar grunden till att man finns som verksamhet, och kommer 

det inga besökare… Nilsson fyller i med att då kan det bli svårt att legitimera verksamheten. Han 

fortsätter på det inslagna spåret och berättar om en ’drive’ de gjorde i samband med en utställning för 

några år sedan. På en dag hade då konsthallen 925 besökare (Nilsson uppskattar att man årligen har 

kanske 25 000 besökare). Vad man gjorde var att i samband med en lördag då handlarna i staden hade 

förlängda öppettider, hade gymnasieungdomar som gick runt och delade ut små inbjudningskort till 

allmänheten. På de små inbjudningskorten stod det om utställningen och att kortet även gällde som en 

biljett vid utlottningen av ett konstverk som man kunde vinna. En barometer hade även byggts som stod 

vi ingången, där fick golfbollar bli en synlig måttstock på hur många personer som besökte utställningen. 

                                                 
18 Örebro konsthall är centralt belägen i Örebro stad. Lokalen ligger inte långt ifrån Järntorget och man har utsikt över Örebro slott. 
Det finns restauranger och affärer belägna runtomkring, det är dagligen kommers och folk som passerar förbi. I närheten ligger 
även Karolinska läroverket, en gymnasieskola där en tredjedel av eleverna utgörs av estetiska programmet. Skolan har även 
profilerat sig med en kulturell prägel. 
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Det hela hade startat tidigt på morgonen med en konstfrukost, en förmiddagskonsert och en 

eftermiddagskonsert, samt ett längre öppethållande än vanligt under dagen. Nilsson säger att om han 

hade lagt 20 000 kronor på annonser hade det inte påverkat besöksflödet lika mycket. Han tycker det är 

intressant att det går att göra aktiviteter som lockar folk.  

    Nilsson menar också att det första besöket är det viktigaste. Jag håller med och kommenterar att det 

borde vara det som avgör om man kommer tillbaka eller inte. Nilsson säger att det handlar om att man 

vågar komma tillbaka. Han anser att bilden av den samtida konsten är rätt tråkig, folk har överdriven 

respekt och många uttrycker att de inte kan. Nilsson säger att det är något han inte ställer upp på, nog 

måste man kunna titta på ett verk och själv känna om det ger en upplevelse eller ej, blir du berörd? 

Förvisso hjälper det ju mer konst man ser, attityden blir öppnare och läsa av blir lättare tillägger han. Jag 

uttrycker att frekvent kontakt med konst hjälper till att skapa en form av bas man kan stå på, och utifrån 

den, om inte annat, kunna jämföra med vad man tidigare sett och säga om man tycker det är bra eller 

dåligt. Nilsson svarar att han brukar skoja och säga att det där med samtida konst är som att äta 

surströmming eller ostron, man blir inte ’ostrondiggare’ första gången. Det krävs ett antal gånger och 

således anser han att barngrupperna de har är väldigt viktiga. Jag håller med och menar att mycket 

tyder på att grunden för dina framtida kulturkonsumtionsvanor läggs i ungdomsåren. Nilsson reflekterar 

över människor som pratar om sitt konstintresse i Stockholm och hur de har haft minnen av besök på 

Moderna Museet, i storstäderna tycks vi uppfostra kulturkonsumenter. Han tror att ju mindre en ort är, 

desto mindre träning i att uppleva kultur får man. Jag nickar och svarar att det inte går att komma ifrån 

att Stockholm har andra förutsättningar. 

    För att följa det tidigare upptagna spåret om barngrupper ber jag honom utveckla det hela lite. Nilsson 

berättar att man i regel har barngrupper på förmiddagar när konsthallen är stängd för allmänheten:  

 

Då sitter dom på små gula stjärtlappar här och äter frukt och så där. […] Men det här säger ju någonting om 

oss människor, varför är det så att när en människa i min ålder kliver över tröskeln, så är den människan 

väldigt snabb med att avgöra, är det här någonting för mig eller är det något som inte är för mig. De 

bestämmer sig nästan inom loppet av några sekunder, medan dom här små barnen stormar in, och så sitter 

dom, har en massa åsikter och fantasier om den konst dom möter. Då kan man undra, jamen vad händer 

under resans gång när en människa växer upp. Från en total öppenhet att läsa in och försöka […]. 

 

Nilsson berättar om tillfället då en pappa hade berättat att han var ditkommenderad av den 5-åriga 

flickan som hade varit på konsthallen och väl hemma sagt att de måste gå dit! Hon hade alltså fått sina 

föräldrar att besöka konsthallen. Han säger att de i anslutningar till visningar för barnen skämtsamt 

brukar ge dem en ’hemläxa’. Det är att ta föräldrarna till utställningen, eftersom de nu vet så mycket om 

den, och sedan kan de berätta om utställningen för föräldrarna. Ibland funkar det, säger Nilsson. 

    Jag frågar om hur han gör för att försöka skapa intresse hos en grupp som kanske inte har 

uppfattningen om att det är ’kulturmänniskor’. Nilsson funderar och svarar att när man kommer till den 

ekonomiska frågan märks det att vi lever i ett samhälle där pengar kanske är den största 

attraktionskraften. Vill man få öronen på människor, som normalt inte går på en utställning, att växa 

säger man att ett konstverk är värt 10 miljoner. Då ökar uppmärksamheten. Dock tycker Nilsson det är 

synd att människor inte är mer öppna för innehållet i konsten, men konstaterar att vi inte är där riktigt. 

Fast å andra sidan, säger han, konstintresset har aldrig varit större än vad det är. Titta på våra 
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ungdomar som upplåter sina kroppar åt bildkonsten, tatueringar, människor målar tåg om nätterna och 

skapar bilder. Det är ett trots allt ett uttryck för något, menar Nilsson och inflikar att han därmed inte 

legitimerar att man målar överallt. 

   Han berättar om att det finns tankar om att vidga verksamheten på konsthallen. Ett litet espressokafé 

har byggts, och ett rum för tidskrifter ska tillkomma där det även ska rymmas konstböcker. Mening är att 

man ska kunna fika där. Nilsson är av åsikten att pedagogiska motiv finns om man kan få människor att 

stanna längre på en konstutställning, de borde få ett starkare intryck ju längre de vistas i lokalen. Han 

drar parallellen till biblioteken som idag nästan är som ett torg med massa aktiviteter som pågår. Nilsson 

tror även att konsthallar och konstmuseum är på väg åt det hållet. Jag kommenterar att jag tror det kan 

vara bra, att det kan hjälpa till att öppna upp verksamheten och göra människor mindre avskräckta. 

Nilsson svarar ja, han anser att konsten är satt på en ganska hög piedestal, en piedestal som han vill 

göra lägre. Deras främsta uppgift, menar han på, är att visa konst och ge människor konstupplevelser. 

Men, säger han, vi säljer ju även konst här, med ganska dålig resultat. Nilsson har dock en idé som han 

vill prova, att köpa konst på avbetalning. Även om konsten är på en kostnadsmässigt rimligt nivå så 

anser han att det är naivt att tro att en familj lägger upp 20 000-22 000 kronor på ’ett bräde’. Nilsson 

tycker det ska bli spännande att se hur hypotesen om konstens säljbarhet utfaller. 

    Samtalet går vidare.  

    Jag frågar om han kan se någon tendens bland besökarna, hur den genomsnittlige ser ut? 

    Nilsson tänker en stund och svarar sedan att det är svårt att säga, han tror det har med konsthallens 

läge att göra. Men han menar att de har ovanligt många ungdomar, folk under 25 år, en större andel än 

andra konsthallar. Jag kommenterar att de även har gymnasieskolan Karolinska Läroverket i närheten. 

Nilsson håller med att det också påverkar. Han funderar lite över öppettidernas betydelse. För 

närvarande är det öppet 12.00- 18.00 under vardagar, med förlängt till 20.00 på torsdagar, och 12.00- 

16.00 på helger. Han funderar på om man under den mörka årstiden skulle ha 12.00- 17.00 och under 

den ljusa årstiden 12.00- 20.00, av den anledningen att det är då folk är ute och rör på sig. Nilsson 

menar att perspektivet medborgaren och vad dennes önskemål kan tänkas vara måste has i åtanke. De 

har haft pappersenkäter, men resultatet av dem menar han var svårt att utläsa. Nilsson tror att de känner 

besökarna och vad de vill ha och uppskattar. Man försöker vara medveten om att mixa konstnärer, 

uttryck och så vidare, för att i det långa loppet ha olika aspekter tillgodosedda.  

    Jag frågar om han är nöjd med hur konsthallen jobbar eller om man skulle vilja göra något 

annorlunda. 

     Nilsson berättar att det har funnits en diskussion huruvida Örebro skulle ha ett konstmuseum, men 

han ställer sig negativ till det. Dels för att man inte har en samling som är intressant nog att visa, och 

dels för de cirka 10 miljonerna det kostar att driva ett museum skulle man kunna göra annat med. Han 

menar att om man tog 1- 2 miljoner och lade det på skulptur i det offentliga rummet skulle man så 

småningom ha en väldigt intressant skulptursamling som antagligen skulle vara ganska unik i Sverige. 

Nilsson fortsätter med att nämna ett av projekten som fanns under OpenART 2008, och som har fått 

möjligheten att vara kvar. I affärsgallerian Kompassen har för närvarande konstnären James Bates sin 

ateljé mitt i gallerian. Människor kan se hur han jobbar och de kommer i kontakt med den konstnärliga 

kreativiteten, människor har visat nyfikenhet gentemot det hela. Till årets upplaga av OpenART 
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garanterar man att inga affärslokaler kommer stå tomma under besöksmånaderna, de kommer att fyllas 

med konst på ett eller annat sätt. 

     En annan önskan hos Nilsson är att det skulle finnas mer produktionsmedel för utställningar, så 

möjligheten att jobba mer tematiskt och internationellt fanns. Målet för närvarande är att försöka ha en 

internationell utställning om året, men det är inte alltid man kunnat uppfylla det. Han nämner att ett 

nätverk för konsthallar och konstmuseer i Mellansverige har startats. Man träffas 2 gånger om året och 

försöker samarbeta kring utställningar. Nilsson menar på att intresset hos en större svensk konstnär kan 

vara ganska svalt att ställa ur i Örebro, men finns möjligheten att erbjuda en rad utställning även i 

Eskilstuna, Skövde och Norrtälje, är det inte många som säger nej. I framtiden tror han det är mer på det 

viset man kommer att jobba, genom samarbete. Men den största utmaningen, konstaterar han, ligger i 

att få människor som inte kommit i kontakt med konsten och inte är intresserade, att höja på ögonbrynen 

och komma in i konsthallen. 

    Gällande kulturutredningen som presenterade i februari funderar han på om det kommer bli 

möjligheter till resursförstärkning. Idag finansieras man av kommunen. Örebro har en omsättning på 2 ½ 

miljard, Nilsson gör ett överslag i huvudet och kommer fram till att en halv promille utgör konsthallens 

verksamhet. Men även om verksamheten inte är betydelsefull ekonomiskt sett menar han att ingen 

annan kommunal verksamhet har den uppmärksamheten räknat i spaltmetrar (uppmärksamhet från 

media) som konsthallen har. 

    Inför framtiden tror han på att man får jobba mer okonventionellt, man har i dagsläget upplåtit 

lokalerna till andra aktiviteter för att få folk att komma dit av andra skäl än konsten primärt. Nilsson 

avslutar med att man kan göra mer på den punkten, allt handlar om hårt arbete, ingenting kommer 

gratis. 

 

Jan Rindar, planerare för kulturfrågor på Kultur och 
Medborgarförvaltningen i Örebro kommun 
Följande intervju med Jan Rindar tog plats på Kultur och Medborgarförvaltningen 2009-04-01. 

 

Jan Rindar började jobba inom Kultur och Medborgarförvaltningen 2003 under vad han kallar en 

brytningstid. När Rindar började jobbade på Kultur och Medborgarförvaltningen var hans beteckning 

kultursekreterare. Men förvaltningen fick då en ny inriktning, det skulle inte längre handla om att jobba 

operativt (producera och arrangera egna program), som den tidigare kultursekreteraren hade gjort, utan 

nu skulle det mer handla om att stödja olika verksamheter i det civila samhället. Detta är ett spår man 

fortfarande är inne på och en tendens som i princip har slagit igenom i hela Sverige, enligt Rindar. 

Således har Rindars beteckning nu blivit planerare för att understryka att man inte jobbar särskilt 

praktiskt längre. Han jobbar i huvudsak mot föreningar, där bidragshandläggning är hans huvudsakliga 

uppgift. Övriga uppgifter han jobbar med är att förbereda ärenden eller göra utredningar till nämnden och 

vara behjälplig vid andra enheter. 

    Tillsammans med enheten för Stadsutveckling, får Rindar ta beslut om bidragsmedel på upp till 

40 000 kronor. Större belopp än det är Kultur och Medborgarnämnden med och beslutar om. De 3 

typerna av bidrag som han sysslar med är föreningsbidrag, kulturprojektsmedel samt ateljébidrag till 
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yrkesverksamma konstnärer. Ytterligare ett bidrag som finns, men som hanteras av Fritid och Ungdom 

som också ligger under Kultur och Medborgarförvaltningen, heter Ung Peng. Det riktar sig till ungdomar 

mellan 14– 24 år från kommunen, och delar ut max 5000 kronor per projekt. 

    När en ansökan hamnar på Rindars skrivbord jobbar han med att kolla upp om till exempel budgeten 

verkar bra. Även efterarbete i form av en slags utvärdering tillsammans med de som har gjort projektet 

sker. Han beskriver det som att det är mycket dialog mellan parterna. Något man tittar på är 

spridningseffekten, en grund är att kulturprojekten som görs ska komma invånarna till godo. Det finns 

jättebra projekt, menar han, där spridningseffekten är väldigt liten, men intressant för ett fåtal människor. 

Man ska inte bortse från att alla projekt är viktiga, mångfalden är viktig, ibland handlar det om lite 

fingertoppskänsla när man ska ta beslut om projekt. 

    Jag frågar lite om det kulturpolitiska programmet, är det de existerande riktlinjerna och visionerna däri 

som man jobbar efter? 

    Rindar förklarar att just nu jobbar man efter 2 stora prioriteringar: barn och ungdomar, samt något som 

kallas prioriterade områden (särskilda bostadsområden i kommunen). Men det betyder inte att man inte 

jobbar med andra typer av projekt som inte riktar sig mot dessa prioriterade grupper. Är det något som 

man upplever spännande och utvecklade för Örebro försöker man stödja den verksamheten. Rindar 

förklarar att man har stöttat mycket nytt, såsom entreprenörskap och arrangörskap. Med bidraget Ung 

Peng har han sett unga arrangörer ta nästa steg och komma hit (förvaltningen) där kulturprojektmedlena 

finns, söker större saker och tar på sig mer ansvar. Han menar att då vill man liksom vara med och 

stötta dem i deras växande. Vad man eftersträvar är ett levande kulturliv, och Rindar tycker att det 

händer väldigt mycket i Örebro, även om man får acceptera att storleken på stad medför vissa 

begränsningar, det går inte att jämföra sig med Stockholm.  

    Jag frågar om man tittar något på hur andra städer jobbar, eller om man kör sitt ’race’. 

    Rindar tycker nog att man mest kör sitt ’race’, samtidigt är det svårt att styra riktningen det tar:  

 

 Jag menar jag satt och snackade med killen som sysslar med Ung Peng igår och vi pratade om 

musikarrangemang, det är väldigt många såna musikarrangemang som ungdomarna gör, och då kom vi 

fram till att i Örebro görs det jätte mycket sån här hard core musik, hur sjutton kan Örebro bli en hard… ja, 

en fattar inte varför så va. Men det är just det, arrangörerna som har trätt fram och engagerat sig i 

arrangörskap har varit såna som kommer från den musikinriktningen. 

 

Sedan berättar Rindar att det även kan finnas verksamheter kommunen stöttar som inte riktigt tar fart. 

Ibland kan det bero på att eldsjälarna flyttar och ibland kan föreningen inte vara intresserad av att växa 

sig alltför stor. Att styra från förvaltningen kan vara svårt, även om man kanske försöker med 

bidragsgivning. 

    Jag frågar hur pass styrd förvaltningen är av nämnden. Rindar svarar: 

 

Politikerna styr ju, politiken bestämmer och vi utför, och vi får ju… i alla såna här beslut som nämnden tar 

så finns det ju ett visst spelrum för förvaltningen. […] kanske inte så tydliga avgränsningar, var de går, men 

det finns ett spelrum så att säga, där en känner att man kan agera. Men ibland kan en va osäker, för 

nämnden är väldigt känslig. […] Så såna saker händer, inte så ofta, det har hänt 5-6 gånger, där en har 

fått… en gång har jag fått ta tillbaka ett beslut så att säga.  
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Men […] politiken skulle kunna göra mer. Absolut, om politiken kunde enas om någon slags plan så att 

säga, en slags mission som är… som alla kunde stå bakom. Nu har vi gjort ett kulturpolitisk program, som 

kanske inte är riktigt aktuellt fortfarande, men många bra saker står det i det. Men alltså, vad en behöver ha 

när en har ett sånt program, det är ju att sätta upp delmål i det här. […] delmål, och mer praktiska och 

konkreta målsättningar för varje konstområde, försöker verkligen att hålla det här området inom, vad ska en 

säga, konstområdet, det är alltså musik, dans, litteratur, teater, och kulturarv. 

 

Jag frågar om han har noterat några tendenser eller skiftningar under åren som han har jobbat med de 

här frågorna. 

    Rindar menar att tendensen man kan se nu är att det handlar väldigt mycket om att skapa kreativa 

näringar, att närma sig näringslivet, samt lokal och regional utveckling. Dessa saker tar mer och mer 

plats. En annan effekt som han har märkt av i samband med det rådande ekonomiska krisen är att 

ansökningarna för medel till kulturprojekt har ökat kraftigt. Alla håller i sina pengar nu, säger Rindar, och 

Sparbanksstiftelsen som var en stor stöttare av kulturarrangemang har gått i konkurs. Han har sett att 

konsthallen som jobbar med att få pengar till OpenART har det ’segt’, och att de får göra ett stort jobb 

gentemot näringslivet. 

    Jag går vidare med att fråga hur man jobbar mot fokusområdet barn och ungdomar, vad man gör och 

vilken verksamhet man ägnar sig åt? 

   Verksamheten inom förvaltningen utgörs av Kulturskolan, svarar Rindar, den enheten är riktad mot 

barn och ungdomar. Kulturföreningsbidragen har även en rangordning i hur man prioriterar dem, i första 

rummet kommer föreningar som jobbar med barn och ungdomar, eller barn och ungdomar med egen 

verksamhet, följt av föreningar riktade mot vuxna som själva utför saker, som slöjdans eller 

blåsorkestrar, exemplifierar han. Tredje prioritet på listan är föreningar som är inriktade på 

kulturarrangemang, i fjärde hand kommer stödet till yrkesverksamma konstnärer och den femte och sista 

prioriteringen rör länsövergripande stiftelser och föreningar. Den större delen av stödet som utgår från 

Kultur och Medborgarförvaltningen är till verksamhet mot barn och ungdom. 

   Samtalet kommer in på hur skolornas situation ser ut idag. 

   Rindar berättar att tidigare jobbade förvaltningen mot skolan (förskola, grundskola, gymnasium) och 

gjorde program som man erbjöd dem. Men från och med 2004 har det förändrats, förklarar han, numera 

tar man inte den kostnaden åt skolan, utan skolan själv får uppmärksamma sitt behov och bekosta det. 

Nu är det mera upp till varje skola att ta för sig av vad som finns.  

    Är skolorna flitiga med att utnyttja dessa möjligheter frågar jag. 

    Rindar tror att även om kulturaktiviteterna inte är lika många nu, så håller de nog en högre kvalitet. 

Lärarna själva har nu fått välja vad de vill se, istället för att kommunen kanske har köpt in en 

föreställning som alla får åka och titta på. Han understryker att det inte är något han har belägg för, men 

att det är vad han tror. Rindar berättar också att det nu finns en kulturpeng som skolan kan äska i 

högstadiet av staten om man motiverar varför man vill ha pengar till verksamheten. Det blir ett krav på 

skolan att formulera sin idé, och kanske inte bara se det som ett avbrott i den sedvanliga verksamheten. 

Han går vidare och tar upp ett annat exempel, inom äldreomsorgen. För några år sedan hade de en 

kvinna som jobbade med dem och som var intresserad av att göra en frivillig insats inom åldringsvården. 

Hon jobbade mycket med kulturprogram då för dagcentraler och servicehus. Sedan försvann hennes 

tjänst, men Vård och Omsorgsförvaltningen beslutade att själva anställa en kulturadministratör inom sin 



 28

förvaltning, som bara jobbar med kultur. Han menar att det är positivt att det är en verksamhet som då 

finns inom förvaltningen. Nu pratas det även mycket om kulturens betydelse för hälsan och fortbildningar 

finns för personalen som jobbar inom vården. Rindar berättar att det finns ett stort intresse från 

personalens sida. Kultur och Medborgarförvaltningen sitter då bara med som en styrgrupp för projektet, 

och han tycker att det är lite så det borde vara, att de inte ska komma och lägga på saker på andra som 

de inte vill ha. Man tänker att det är något som borde finnas i varje enhet på något sätt, menar han, att 

kulturtanken är viktig. Friskvårdsplanen på hans arbetsplats, fortsätter Rindar, innehållet 

kulturupplevelser, och även om de kanske inte har mycket med det hela att göra, annat än att de ibland 

hanterar räkningarna från de institutionerna de besöker, menar han att det ändå är viktigt, och han anser 

att det är så det ska vara. 

    Rindar reflekterar även över det friskvårdstänket som man nu har kopplat ihop med kulturen, och 

menar på att när det öppnar sig möjligheter för att få pengar, så är det mycket verksamhet som vrids åt 

det hållet. Kultur för hälsa är något som har lösgjort nationella projektmedel. Han funderar och säger att 

det kanske är det, att kulturen alltid behövt motivera sig på något sätt, och att det är lite besvärligt. 

Rindar jämför med Gatukontoret som inte behöver motivera sig på samma sätt som en förvaltning. Jag 

kommenterar med att behovet är konkret på ett helt annat sätt, vägar behövs. Men att jag håller med om 

att man tycks behöva peka på någon nyttofunktion för att kunna rättfärdiga sin verksamhet. Den 

nyttofunktionen kanske inte är lika enkel eller uppenbar, fortsätter jag, människor tycks även ha olika 

stora behov av den. Jag yppar också att det kanske är svårt att få loss pengar när det ställs mot 

områden som skola, vård och omsorg, trots att delen som utgör kulturpengarna är en väldigt liten del av 

den totala budgeten i kommunen. Vi pratar om att kulturen sällan får stå ensam, utan att den alltid tycks 

hänga ihop med något annat. Samtalet glider in på kulturutredningen och jag frågar om han har fått 

några känningar om vad det kommer att innebära. 

    Rindar vet inte riktigt vad konsekvenserna kommer att bli av det, förslagen är fortfarande ute på 

remiss. Men han har reflekterat över att det faktum att det verkar handla om en mer central fördelning av 

pengarna, en regional portfölj, och att det snarare verkar kallas regionutveckling än kulturutveckling.  

    När regioner kommer på tal frågar jag om förvaltningen har något samarbete med Regionförbundet 

Örebro, eller om de är skilda. Rindar svarar att de är två ekonomiskt skilda enheter. Men att de 

samarbetar med olika saker, till exempel om det ibland är kulturprojekt som kanske även ligger inom 

deras intressesfär att stödja. Den stora skillnaden är att Regionförbundet ser till hela länet, där staden 

Örebro omfattas, medan Örebro kommun bara ser till staden. Gällande konsulenterna som finns, såsom 

konstkonsulenten som Regionförbundet bekostar, säger Rindar att han mest vänder sig till dem rörande 

specifika faktafrågor, han använder dem mer som en resurs från vilken han kan hämta information. Men 

över lag har det nog varit, och är ett ganska litet samarbeta mellan länsinstitutionerna och Örebro 

kommun, konstaterar han. 

    Samtalet går vidare och jag frågar om kulturprojekt som ska komma medborgarna till gagn för att öka 

möjligheten att beviljas bidrag, hur ser kriterierna ut? 

    Rindar svarar att man dels gör en uppskattning av kvalitén hos projektet, och även rent siffermässigt 

hur många som får del av projektet. Men även vad som händer efter projektet, om någon vill fortsätta, 

eller vidareutveckla till exempel. Jag frågar om han har något exempel på ett projekt som gått riktigt bra.  
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   Rindar tar upp hur han tycker att ett projekt ska fungera. Han berättar om ’en kille’ ur dansbandet 

Sven-Ingvars som hade en konstutställning på Örebro slott. Denne hade ringt på chans och frågat om 

det var möjligt att få loss lite pengar för att ta dit musiker också. Det blev starten. ’Killen’ fick loss en stor 

summa pengar från Sparbanksstiftelsen och det resulterade även i en skiva som kom ut och nu används 

i ’gästsammanhang’, Rindar tror även att någon låt därifrån låg på Svensktoppen. Han kommenterar att 

’killen’ ifråga nog inte riktigt hade tänkt sig den vändningen, men det rullade på av sig självt och blev 

jättebra och resulterade i en stor konsert i Stadsparken som hade 5 000 – 6 000 åhörare. Rindar berättar 

också om ett annat projekt:  

 

[…] det roligt när saker och kopplar in, det är också en annan sak när en pratar om spridning. Att det 

öppnar nya, alltså på något sätt mötesplatser, […] ger plats åt nya möten. Det kan vara liksom olika 

organisationer som går in i samma projekt, eller ett projekt som drar till sig andra organisationer.  

Som vi gav stöd nu till Fotograficentrum som ville ta hit en dokumentärfilmare från Brasilien. Och det var en 

kille, en äldre man här, svensk, som har bott där nere. Och han har filmat ett område där de har dumpat 

såna här röntgenapparater, så det låg liksom slängt i ett bostadsområde på en ödetomt så här. […] Det var 

en sån dokumentärfilm som inte var färdig som dokumentärfilm, men som var liksom bara grovklippt. Den 

ville de visa på Roxy19, och sen så hände det jättemycket. […] Konstfrämjandet tog dit en fotoutställning om 

Tjernobylbarn och det blev en slags diskussion om kärnkraften och det blev folk från Sydnärke som blev 

engagerade i de här uranbrytningarna. Så helt plötsligt så hände det jätte mycket där under fredag, lördag, 

söndag, så… 

Och det var liksom starten, den där filmen då.  

Sånt är roligt alltså, då är det andra, vad ska en säga, organisatörer som också möts så att säga. Ger 

varandra saker liksom. 

 

Jag kommenterar att det måste vara det optimala när det blir så, en slags ’snöbollseffekt’. Rindar håller 

med och menar att det är väl en av uppgifterna, en stor uppgift, att skapa mötesplatser. Han 

kommenterar att kanske är biblioteket den bästa mötesplatsen, där kan man gå in utan att något 

förväntas av en. Går man in på en konstutställning förväntas man vara konstintresserad och kanske 

förväntas man säga något innan man går därifrån, kanske sitter det någon vakt och kollar på en. Men på 

ett bibliotek kan man bara finnas, menar han. Rindar skulle gärna se mer sådana platser, de behöver 

inte vara stora, men att de finns. 

    Jag går vidare och frågar hur konstens situation ser ut i kommunen, förutom då konsthallen, 

verksamheten på länsmuseet och främjandet av konstnärer, hur jobbar de med den?  

    Rindar berättar att Kulturskolan har en bildavdelning, de stödjer Örebro konstskola, föreningar som 

Konstnärernas Kollektivverkstad, men att man kan säga att konsthallen har ett visst ansvar för konstlivet 

i Örebro. Han säger att man även behöver titta på infrastrukturen för kulturen. Finns vägarna, vad 

händer? Man har barnkonstgrupper, Kulturskolan, grundskolan kanske har undervisning i bild, sedan 

kommer de eftergymnasiala utbildningarna, gallerier, köpare, konsten måste omsättas poängterar han. 

Man behöver tänka på att de här sakerna finns, och att de är avhängiga av varandra, en plan skulle vara 

smidigt att ha, något man kan handla efter som säger vad man behöver, för att kunna få omsättning på 

konsten och göra den uppmärksammad. Rindar kommenterar att man behöver bryta in mycket mer i det 

                                                 
19 Örebros kommunala biograf Bio Roxy. 
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offentliga rummet med konst, något som OpenART lyckades ganska bra med. Samtalet fortsätter, vi 

diskuterar stöd och institutioner. Rindar säger:  

 

[…] det är en så liten del av den stora ekonomin det här. Det är många som är beroenden av den, många 

som jobbar inom kultur, som är kulturarbetare tjänar otroligt jävla dåligt och får verkligen slita för att få plats, 

så det är liksom tufft.  […] jag menar det är svårt för dom att organisera sig, för de är samtidigt konkurrenter 

med varandra. Bildkonstnärer till exempel. Så det är liksom en tuff situation. 

[…] 

Det gjordes ett försök här där vi var liksom huvudman för… och det var alltså ta ut konstnärer i 

bostadsområdena, ett projekt som hette Sökarna, då var det, jag tror det var 6 konstnärer som var anställda 

här under 3 år, som jobbade ute i bostadsområdena. Bara gick ut och tittade, vad kan vi göra, prata med 

folk vad skulle ni vilja göra och så vidare. Det är en sån sak, där skulle konsten komma in som en slags 

funktion så att säga, eller som en slags hjälp i liksom demokratiseringsarbetet.  

[…] alltså få en dialog med vanligt folk om konst och vad de vill liksom här i livet eller samhället eller… 

Men det projektet var ett sånt här arbetsmarknadsprojekt så det blev ingen fortsättning på det här. Vi ville 

då anställa två av de här konstnärerna för att de skulle kunna fortsätta att jobba med det här, så att de 

skulle bli kommunanställda. Men nämnden var väldigt bestämd på att det inte skulle…  

[…] nej, det ska inte vara kommunanställda konstnärer, konstnärer som konstnärer. Det är inte bra, varken 

för dom eller för oss… 

Men, ja det är också då, synen på konst och konstnären i samhället. 

Jag menar, en äldre… det kanske är så att det finns nya funktioner för konstnärer i samhället som skulle 

kunna vara det här som inte liksom riktigt funkar just nu, eller än. 

 

Jag rundar av samtalet med att fråga om hur de ideala omständigheterna att jobba under skulle se ut för 

honom. Rindar funderar och svarar att det skulle vara om politikerna säger att nu ska vi satsa ordentligt, 

göra så mycket vi kan för att Örebro ska bli en kulturstad! Han tycker det skulle vara väldigt skönt att 

jobba i ett sånt klimat. Politikerna har möjligheten att trycka på knappen och ge förvaltningen uppdrag. 

Det skulle vara skönt om man bestämde sig för att göra en kraftansamling, eller åtminstone ha någon 

idé om hur man ska utvecklas. Rindar menar att man behöver ha det i det här jobbet, så det inte blir som 

att man sitter och håller på sitt, ovillig att lämna ut något, för det är lite så kommunen fungera, alla håller 

på sitt och vad en förvaltning ger ut tar en annan tillbaka. 

 

Behcet Barsom (KD), ordförande i Kultur och Medborgarnämnden i Örebro 
Följande intervju med Behcet Barsom tog plats på Kultur och Medborgarförvaltningen 2009-04-01. 

 

Behcet Barsom har varit örebroare sedan 1976, då han kom till Sverige. Han bor i ett av de prioriterade 

områden, ett så kallat utanförskapsområde där andelen människor med utländsk bakgrund är hög, han 

stortrivs där. Intresset för samhällsengagemang har alltid funnits. 

    Barsom började i restaurangbranschen, har även jobbat som redaktör på en tidning som riktade sig 

mot den syrianska folkgruppen och varit en ombudsman för Syrianska Riksförbundet i Sverige. Som 

ombudsman kom han i kontakt med politiken och intresset växte. Han kom på allvar in i politiken valet 

1998. Barsom satt i kommundelsnämnden tills kommundelarna försvann, då gick han till Skolnämnden. 
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Under majoritetsskiftet i valet 2006 förhandlade de 5 nu styrande partierna20 om posterna. Barsom ville 

helst gå mot Vuxen och Arbetsmarknadsnämnden, men blev erbjuden Kultur och Medborgarnämnden. 

Han tackade ja då han tyckte det lät spännande, kultur- och medborgarfrågor ligger honom också varmt 

om hjärtat. 

    Jag konstaterar att begreppen kultur och medborgare hänger starkt ihop, och frågar hur de hänger 

ihop för nämnden. 

    Barsom menar att kulturen är som ett cement för det andra, i hans bakhuvud finns mångfaldsfrågorna 

och utanförskapsfrågorna. Kulturen kan vara en ingång till det gemensamma i vårat samhälle, det kan 

vara ett instrument för andra stora frågor. Jag kommenterar att det kan bli en plattform för en mötesplats, 

och ett tillfälle för många olika människor att mötas. Barsom svarar att vi har mycket gemensamt när det 

gäller kulturen, det behöver inte handla om den specifika musiksmaken, men att det i grunden är 

gemensamma uttryckssätt som finns i alla länder: ”Det där mötet får man aldrig förringa, det där lilla 

mötet kan göra väldigt mycket, så ser jag på det att man kan använda kulturen, skapa som du nämnde, 

en plattform där människor kan mötas…”. 

    Jag frågar vad han mer har för syn på kulturen, förutom att vara ett sätt för människor att mötas och 

dess funktion som brobyggare. 

    Barsom svarar att han tror kulturen är en själens krydda för varje enskild individ. Oavsett om man 

tänker på det, är engagerad eller inte, så är det en stor och viktig del av våra liv. För honom själv är 

kulturen en livets krydda, och han tror det är det för alla människor. Att föreställa sig en värld utan kultur 

vore en grå och trist värld. Han fortsätter med att vi idag också pratar om kulturen som marknadsförare, 

ett kulturrikt samhälle är ett intressant samhälle. En annan dimension i det hela anser Barsom är 

kulturföreningarna. Han tycker föreningslivet är väldigt intressant och den föreningstraditionen som finns. 

I hela den strukturen finns det en demokratisk process som är väldigt viktig, med tanke på hur många 

människor som är engagerade eller sitter i styrelser.  

    Jag frågar om hans syn på kulturpolitik, vad han känner och anser att den ska ha för syfte och mål. 

    Kulturen ska finnas för alla i vår kommun, säger Barsom. Men vid ekonomiska kriser kan följden bli 

nedskärningar, som den senaste stora nedskärningen i Örebro 2003, då man till följd av detta gjorde en 

prioritering. Verksamheter som var relaterade till barn och ungdomar skulle prioriteras. Barsom menar 

att han själv har lite svårt att tänka i de banorna, även om det är en viktig kategori så har alla människor 

ett behov av kultur. Resonemanget hade varit att vuxna har råd att köpa till sig kultur och dylikt. Barsom 

anser att tillgängligheten, att skapa förutsättningar så att alla människor kan ta del av det existerande 

kulturutbudet och uppleva kultur, det är en viktig del. 

    En annan del, fortsätter han, är att ge bidrag till kulturföreningar och kulturprojekt. Dock är han inte 

riktigt nöjd med att ansökningskriterierna i dagens läge inte är klara och tydliga. Idag, berättar Barsom, 

finns det ett godtycke från både tjänsteman och politiker, så får det inte vara. Vi får inte ta ställning på 

något sätt, understryker han, för om det skulle vara hans kultursmak som gällde skulle Örebro se 

annorlunda ut. Därför vill man nu ha instrument för att kunna göra en rättvis bedömning och kunna 

tillmötesgå kulturföreningarna. Vidare säger Barsom att han är av åsikten att kommunen ska stödja, och 

inte handla. Men han tror ibland att kommunen också måste ha en strategi för hur man ska kunna lyfta 

fram olika verksamheter, om man nu ska profilera sig som en kulturstad till exempel. Det vimlar av 
                                                 
20 Centern, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna. 
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kulturaktiviteter i Örebro stad, men det kanske inte är alla som upplever att det är så, och om det finns 

ett marknadsföringsvärde i att Örebro är en levande kulturstad måste kulturen lyftas upp, så det blir en 

allmän uppfattning, inte bara hos örebroarna. 

    Barsom skulle även vilja se att kulturen kom ut lite mer, att kulturutövare och föreningar öppnade upp 

sig mer och visade att de fanns, så de kan skapa nyfikenhet, intresse och komma medborgarna till gagn. 

Barsom berättar att när han blev ordförande gick han till konsthallen:  

 

[…] så sa jag att det är jättefint att ni har konst här, men jag tror att många mer människor är intresserade 

av konst, men dom tänker inte på att gå till konsthallen, vad kan vi göra för att föra ut konsten till örebroarna 

sa jag. Så skissade vi på en idé som resulterade i OpenART. Då gav vi dom medel och så under hela den 

ljusa sommartiden, från vår till hösten, så hade vi 63 konstverk ute i stan på olika håll i stan. Och det 

skapade enorm nyfikenhet, och den konsten kom många fler örebroare till del, och det kanske är lite så vi 

måste tänka också. 

 

Något han kan uppleva som ett problem dock är att det finns många olika institutioner i Örebro som 

jobbar med medel till kulturyttringar, eller är en institution för kulturyttringar exempelvis länsmusiken, 

som inte direkt har något med varandra att göra. Att det är många olika aktörer på området, det är inte 

bara nämnden som jobbar med dessa frågor. 

    Samtalet går vidare och jag frågar hur han ser på sitt uppdrag som ordförande. 

    Barsom svarar att bara för att han är ordförande betyder det inte att han styr själv, utan det blir mycket 

diskussioner och argumentationer där man får förklara sitt synsätt och argumentera för sitt syfte för att 

nå någon form av förståelse. Han påpekar också att det är en Kultur OCH Medborgarnämnd, en 

svårighet kan vara att det i båda lägren finns ledamöter som anser sig enbart vara en Kulturnämnd, eller 

enbart en Medborgarnämnd. De ser inte riktigt sammanhanget och frågor kan värderas olika högt, ibland 

kan det finnas en liten kamp där. Barsoms uppgift är att med ledamöterna ta en diskussion och kunna 

skapa enighet, antingen i nämnden som helhet, eller om det inte går att samlas runt en idé, skapa en 

majoritet. 

    Jag frågar hur likriktad nämnden är, eftersom det är en sammansättning av olika politiska partier. 

    Barsom förklarar att man inledningsvis kan ha väldigt olika uppfattningar, men när ett ärende tas upp 

till nämnd ska det råda enighet. Inledningsvis kan det finnas de som tycker annorlunda, och då får man 

lyssna på dem och ta en diskussion. För en del kan det vara en principfråga, en ideologisk fråga eller 

bara en fråga om vem den enskilda personen är. Ibland får man bearbeta och ibland får man 

kompromissa, ibland kanske det inte är det ursprungliga som sades som blir slutresultatet. Med det är 

politikens pris, konstaterar han. Han berättar om hur man placerade personer som resurser ute i de 

prioriterade områden som hade till uppdrag att jobba med området ifråga att hjälpa till med organisation 

och skapa aktiviteter. Barsom tycket själv att det var fel sätt att jobba, att det fick en motsatt effekt 

istället. Det blev en mentalitet av ’kom hit och gör något i vårat området’ och ’kolla vad som händer i vårt 

område’. 

 

Men jag ville ha det som en helhet. Kan inte medborgarna i mitt bostadsområde Varberga ta sig till 

biografen på stan, då är det ett problem, då är det problemet vi ska jobba med. Då hjälper det inte att vi 

skapar en biograf i bostadsområdet Varberga. Och det är dom problemen vi ska jobba med, dels det, dels 

är det ju så att det finns så olika behov i staden, vi måste se hela staden som en stad, vi får inte skapa små 
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städer i staden. Och därför måste vi lyfta upp oss lite grann. Så jag ville ha en förändring av det här sättet 

att arbeta […] 

 

Man ska fokusera på behoven, vad man vill åstadkomma och vilka kompetenser man behöver för att 

kunna arbeta med detta. Barsom har fått gehör för det nu så en omorganisering pågår. 

    Jag tar upp det kulturpolitiska programmet från 2002 som finns för kommunen och frågar om det 

funnits några tankar på att kanske revidera och uppdatera, eller om de känner att det är fullt tillräckligt? 

    Nej, svarar Barsom bestämt och syftar på att det inte är tillräckligt i sin nuvarande utformning. Han 

berättar att det pratats om att man skulle vilja ha ett nytt program, tiderna förändras och vi med dem. 

Man får bygga på det som finns och ta hänsyn till de förändringar som skett, han tycker att alla program 

bör revideras med 4-5 års mellanrum, om inte annat för att behålla aktualiteten i dem. Det innebär också 

att det kommer att ställas krav på oss att titta på våra egna program, säger Barsom. 

    Finns det några tankar som spontant dyker upp om vad som skulle behöva läggas till, undrar jag. 

    Någonting med aktiviteter, mer åldersintegrerade aktiviteter skulle jag vilja se, svarar Barsom. Man 

bör inte katalogisera barn-, ungdom- och äldreverksamhet. Återigen är det mötet mellan olika kulturer 

och människor av olika sorter, åldrar, färger som är viktigt. Vidare skulle han vilja ta tillvara mer på 

mångfalden i Örebro. Örebro har vänorter, som många andra städer, men få eller inga, av vänorterna 

har någon direkt anknytning till Sverige. Däremot finns det stora grupper av invånare i staden som 

kommer från särskilda länder, fortsätter han, och att knyta an till de länderna och deras kultur, få ett 

kulturutbyte, vore att berika både dem och oss. Han tror också att dessa människor skulle känna att de 

och deras kultur blev sedda. 

    Jag frågar om medborgarperspektivet som är omnämnt i programmet, hur jobbar man för att det ska 

finnas möjligheter för alla att fördjupa sina erfarenheter och få ett vidgat perspektiv genom ett 

deltagande i olika kulturyttringar? 

    Barsom svarar att man försöker tillmötesgå de föreningar som söker medel hos dem i största möjliga 

mån, att pengarna ska kunna komma medlemmarna till godo. Synliggörande är också något de försöker 

jobba med, för att skapa intresse och nyfikenhet som förhoppningsvis leder till att man tar sig an något 

man inte gjort förut. Sedan har man försökt bryta upp fritidsgårdens gamla traditionella och sociala 

verksamhet. De har funnits en social stämpel på fritidsgårdarna där de fungerat som något slags 

omhändertagande. Det vill nämnden förändra och har bett studieförbunden att gå in i fritidsgårdarna och 

starta upp studiecirklar där, för att ungdomar ska kunna delta i någon form av kulturyttring på 

fritidsgården. Det har gett jättebra resultat säger Barsom. Han fortsätter med att berätta att de försöker 

få föreningar att verka där de vet att avståndet till kulturen är långt. Men Barsom tror också att det finns 

ett enormt utbud av kulturyttringar som man inte känner till, ifall man inte är medveten om deras 

existens. Han tar upp ett exempel från att den hemstad han ursprungligen kommer från i sydöstra 

Turkiet:  

 

[…] deras specialitet var keramik till exempel. En stor del av den befolkningen från den staden finns idag i 

Örebro, ingen av dom håller på med keramik. Och dom visste hur man betedde sig där, man åkte ut till 

åkern bara och hämtade lite jord, och så man trampade man jorden och gjorde någonting av det… och så 

fungerar det inte i Sverige. Och ingen vet om det. Så det handlar om att synliggöra väldigt mycket också. 
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Man inte får heller glömma bort människorna som befinner sig på ålderdomshem och har svårt att ta sig 

till kulturen, då måste kulturen kunna ta sig dit och de måste skapa de möjligheterna. Det öppna 

stadsrummet och den offentliga utemiljön är något som borde visa mer kultur, säger Barsom, det är 

tankar man fortsätter att arbeta med. Det behöver inte betyda statyer och liknande, fortsätter han, utan 

det kan vara en konstnär som är ute och målar. 

    Jag frågar om fokusområdet barn och ungdomar. Jag omnämner att det förvisso är en viktig 

åldersgrupp då vanor senare i livet kan ha sin grund i unga år, hur jobbar de mot detta fokusområde? 

    Barsom berättar att skolorna lägger pengar på att exempelvis köpa in teaterföreställningar till 

eleverna, han vet inte i vilken omfattning, men att det sker. Han omnämner att regeringen nu också har 

lanserat ett medel som heter Skapande Skola och han tror att det skolorna själva som får söka det. 

Sedan är det också den redan nämnda satsningen som man har gjort på verksamheten i fritidsgårdarna. 

Bidraget Ung Peng som kan sökas av ungdomar till olika projekt. Kulturskolan har också ett riktat 

uppdrag, säger han, de får arbeta på skolorna med projektverksamhet tillsammans med barnen. Man 

informerar samtidigt om Kulturskolan och deras verksamhet ifall barnen vill fortsätta där sedan. 

Punktinsatserna man har gjort i de prioriterade stadsdelarna har också gett det resultatet att 

föreningarna har kunnat organisera och genomföra olika aktiviteter. 

    Föreningslivet och folkbildningen, frågar jag, handlar det mest om ekonomiskt stöd? 

    Ekonomin är ett bra styrinstrument, konstaterar Barsom, men ekonomin räcker inte, man måste föra 

samtal om varför, hur och vilka tankar som finns. Men det kan innebära att studieförbund eller 

bildningsförbund som fått medel för att verka i de prioriterade stadsdelarna får särredovisa en del av sin 

budget så man kan se hur de har arbetat. Personligen gillar han inte att man ska tvinga sig till saker, 

men tycker att modellen som finns nu, där arbetet redovisas, fungerar. Vad gäller att bryta barriärer och 

hur man använder olika instrument för att göra det tror Barsom inte att man är där riktigt än, men att det 

kan bli nästa steg, att få föreningar att samarbeta med andra föreningar vore ett steg på vägen. Han tror 

att studieförbund och föreningar har en viktig roll. 

    Samtalet går tillbaka till att skapa förutsättningar för kulturen och bidragens roll. Barsom berättar att 

han samtalat med kulturföreningar kring bidragsgivandet, och hur man vill att de ska öppna sig. Ett 

exempel på hur det skulle kunna göras är när han hade pratat med en konstnärsförening, med några av 

de främsta konstnärerna i länet och frågade dem om de skulle kunna tänka sig göra något? Skulle de 

våga gå ut och ställa sig på staden och börja måla om de fick bidrag? Konstnärerna ställde sig positiva 

till det och tyckte det verkade vara en kul och spännande grej, till sommaren har de antagit utmaningen 

och kommer att finnas på olika platser i Örebro. Förhoppningsvis är det något som kan skapa positiva 

vibrationer, nyfikenhet och upplevelsen av att det händer något. 

    Glasmontrar, säger Barsom, kan bli ett nästa steg. De har redan utnyttjats under OpenART. Men tänkt 

vad mycket konst och upplevelser man skulle kunna ha på olika platser, tågstationen, busstationen, 

gallerior! Han har själv ett intresse av gamla saker och skulle kunna befinna sig veckor i stadsarkivet, 

men har inte tagit sig för att gå dit, men om det dök upp framför honom skulle han nog stanna till, ta ut 

sakerna där folk är, säger han. OpenART har man redan prövat och det har varit ett lyckat koncept som 

man ska göra om. 

    Den bästa av världar, frågar jag, hur skulle den se ut om du fick önska. Barsom svarar:  
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[…] jag skulle vilja leva i en värld där kulturen var tillgänglig. Både jag som mottagare, betraktare eller 

lyssnare eller… men också om jag skulle vilja vara utövare så skulle den också vara tillgänglig på ett bra 

och acceptabelt sätt. All kulturutövning är ju också, det finns ju dyr kultur, och det finns billig kultur också, 

och… jag önskar att inte ekonomin skulle vara hinder för att jag skulle kunna ge utlopp för mina intressen, 

för det jag vill hålla på med. 

[…] Det ska inte vara de styrandes kultur som syn och märks, utan människornas kultur. […] hitta arenor 

där människor kan mötas, där också, både gamla och unga kan mötas, och folk med olika bakgrunder och 

kulturer, att också deras kultur kunde höras, eftersom dom är en del samhällets borde deras kultur också 

vara en del av samhället.  

 

Jag frågar om det är något mer han vill tillägga innan vi avslutar. Barsom funderar och säger sedan att 

kulturen, precis som idrotten, är nyckel till väldigt mycket, och han tycker själv det är ett problem att det 

är svårt att få människor att inse det. 

    Jag kommenterar att det kan vara svårt när man jobbar politiskt och det är pengar involverade som 

ställs mot andra tunga fält som vård, skola och omsorg, kulturen kanske inte är något som man 

automatiskt prioriterar då. Sen att det är en del som upplever att de inte har något behov alls och tycker 

att det är något man kan avvara när det finns viktigare områden att dirigera pengar till. 

    Barsom svarar vad han tror är problemet, som nu när det är kristider och alla ska spara, då kanske 

man säger visst, spar på ateljéstödet till konstnärer, det berör inte mig. Säger man kultur, fortsätter han, 

är det nog inte många som förstår vad kultur egentligen handlar om. De tror det är det fina som är långt 

bort, det handlar inte om sonens rapmusik, utan det är det avlägsna, säger han. Men det vardagliga är 

också kultur, låt inte folk titta på TV en vecka och se vad som händer. 

    Barsom avslutar med att kommentera kulturutredningen, han har ännu inte hunnit läsa den, men vad 

han förstår det som kommer regionerna få större ansvar. Han kan känna en viss oro i Örebro att det 

kanske skulle bli mindre till staden, eftersom det är fler då att ta hänsyn till. Men hans egen känsla är 

positiv, han tror det är bra att kulturpengarna hamnar närmare i och med regionens ansvar, än att de 

finns hos ’dom’ där borta. Barsom avslutar med att säga: ” Kultur över gränser, bryta barriärer, alltså 

även det måste finnas, så kan det här vara början på något väldigt spännande.” 

Anna-Karin Andersson, verksamhetsledare på Konstfrämjandet 
Bergslagen 
Följande intervju med Anna-Karin Andersson tog plats i Konstfrämjandet Bergslagens lokaler, 2009-05-

19. 

 

Anna-Karin Andersson inleder på min förfrågan om deras verksamhet med lite historik. Hon förklarar att 

Konstfrämjandet Bergslagen är en del av riksförbundet Konstfrämjandet, vars säte är i Stockholm. När 

Konstfrämjandet bildades 1947 var det för att man ville ge bra konst åt folket. Detta genom att göra 

grafikupplagor, som gjorde konstverken billigare. God konst åt folk och god konst åt alla var slagordet för 

Konstfrämjandet. Grafiken har alltid varit basen för att man ska kunna nå ut med konsten till folk och att 

det inte ska vara dyrt att köpa bra konst. Andersson berättar att de har haft mycket verksamhet på 

företag och man har skapat möjligheten att köpa konst på räntefri avbetalning, konstring. Detta har hela 

tiden varit grunden i konstfrämjandet. 
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    Under 2000-talet gjorde Konstfrämjandet i Örebro konkurs, sannolikt berodde detta på att man hade 

köpt på sig för mycket grafik och huserade i för dyra lokaler. Det nya Konstfrämjandet Bergslagen 

skapades i januari 2007 och flyttade sina lokaler till Wadköping i Örebro. Det nya läget är lite speciellt, 

det är nog inte lika många örebroare som hittar dit, utan mer turister, eller om man har besök utifrån och 

tar med dem på utflykt dit, men hon tillägger att de har arbetat upp det faktum att de finns där så 

publiken kan hitta dem. De är helt fristående från Konstfrämjandets riksförbund idag, dock får de stöd 

därifrån och riksförbundet tar även fram projekt de kan jobba med, som Skiss. 

    Andersson förklarar att grunden i Konstfrämjandet är konstbildning, att nå ut med konst till så många 

som möjligt och de som naturligt inte får del av konsten. Detta jobbar de med på olika sätt, bland annat 

genom konstutställningar. I Wadköping har de cirka 12 utställningar om året, samt 2 

samlingsutställningar. Deras fokus ligger på att jobba med regionala konstnärer och ungefär hälften av 

dem som ställer ut kommer från regionen. Något som hon säger är nytt är att det är mer fokus på 

samtidskonsten. Tidigare har gallerirörelsen varit starkare, med tanken att försöka sälja så mycket som 

möjligt. Nu försöker de istället att skapa ett rum för konst. Konstnärerna ska få möjlighet att visa upp sig, 

det är inte säljandet som är i fokus. Som en gest på detta och för att visa sitt stöd har Konstfrämjandet 

Bergslagen sänkt kommissionen på sålda konstverk från 40 % till 25 %.  

    Grafiken finns även kvar som en bas. Konstnärer kan skicka in på kommission, och de har också 

grafik ute på arbetsplatserna. Andersson säger att de är som en slags förmedlare åt konstnärer och en 

länk åt publiken. 

    Förutom galleridelen bedriver de utställningsverksamhet, bland annat på bibliotek i staden och länet. 

De har också konstutställningar och utställningar som är riktade mot barn och ungdomar. Då är det 

konstpedagoger som tar emot, visar, berättar och låter barnen själva prova på skapandet. Det sker 

också utställningar på arbetsplatser och offentliga ytor i länet, samt verksamhet ute i stadens 

bostadsområden där man försöker utveckla områdena utseendemässigt för att de ska bli bättre och mer 

attraktiva att bo i. Andersson berättar att de även bedriver verksamhet på föräldracentralerna i Vivalla 

och Oxhagen. Det är invandrartäta bostadsområden där barn ofta inte kommer i kontakt med skapandet, 

för de inte har målat och ritat hemma, utan kanske gör det först på förskolan eller i skolan. De är ute 

ungefär en gång i veckan och målar med barnen. Detta är uppskattat och cirka 40 barn dyker upp varje 

vecka. 

     Andersson nämner också projektet Sculptour som man bedriver ute i Baronbackarna, för att utveckla 

det området och göra det mer attraktivt att bo i. 

    Andersson säger att ett annat projekt de ska börja driva till hösten med Studiefrämjandet ute på 

fritidsgårdarna handlar om att göra kulturcirklar eller konstcirklar tillsammans med ungdomarna. Nästa år 

ska de även lansera projekt som är riktade mot äldre, Konst i vården. Detta kommer att ske ute på 

äldreboenden där man skapar ett konstpaket, handleder personalen i hur man jobbar med ett särskilt 

konstverk och hur man skapar själv. Alla, säger hon, det är konst för alla. 

     Jag frågar om projektet Det saknas en bok. Andersson svarar att det inte händer mycket där just nu, 

de har öppnat upp för ett samarbete med länsmuseet, men de har också sina neddragningar, så här 

långt har man inte kommit vidare med den. Hon anser att en bok som tar upp konsten och dess historia i 

Örebro län saknas idag, det är bra för det blir en identitet för länet. Jag håller med om att det blir något 

väldigt konkret. 
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    Under hösten kommer Konstfrämjandet Bergslagen att anordna seminarium om det offentliga rummet. 

Det kommer att beröra konst i det offentliga rummet, men också mer allmänt och om vem som äger det 

offentliga rummet. Det är universitet, stadsbyggnad, politiker, arkitekter, konstnärer med fler, som är 

inbjudna. 

    Andersson förklarar att de även samarbetar med skolor och anordnar kurser och workshops för att 

vidareutbilda lärare i bild och form, och kunna fungera som en slags stödverksamhet till dem om de vill 

ha hjälp. Jag frågar vilken typ av lärare och Andersson svarar att det rör sig om låg- och 

mellanstadielärare. De som kanske inte har så mycket erfarenhet i grunden och kanske känner att dom 

skulle behöva extra inspiration. Hon förklarar att man då väljer att jobba med lärarna, istället för att 

kanske skicka en konstpedagog till klassen, detta för att kunskapen ska stanna kvar och lärarna ska ha 

en möjlighet att dagligen jobba med det. 

    Andersson berättar att från att ha varit en ren utställningsverksamhet, har man gått mer och mer åt 

projektformen. Det är moderna tider, att jobba i projektform tillägger hon. Skiss-projektet är ett annat 

sådant projekt som man håller på att utforma nu, exakt vad det kommer att handla om är ännu inte klart. 

Sannolikt kommer det att vara riktat mot både näringslivet och det offentliga, antagligen placerat ute i 

bruksorterna på mansdominerade arbetsplatser och inom kvinnoyrken. Problemformuleringen kommer 

att bero på vad arbetsplatsen har för behov, och vad de vill utveckla. 

    Jag kommenterar att närmandet av näringslivet är intressant, att det nog finns mycket outforskat 

potential där.  

    Andersson håller med och menar att det är ett led i visa konstnärens kompetens. De kan göra mer än 

bara måla, de tillverkar inte bara föremål utan jobbar även mer processinriktat. Konstnärerna har en 

kunskap som behövs i samhället och kreativitet efterfrågas på företag. Detta är något som konstnärerna 

sitter inne på och kan lära ut. 

    Jag säger att jag tycker det är intressant och omnämner innehållet i min C-uppsats, Emma Stenström 

och hur det verkar vara en skiftning på gång hos en del konstnärer (i relationen till konst, ekonomi och 

entreprenörskap). 

    Andersson kommenterar att de anordnar föreläsningar regelbundet, och att de tillsammans med 

Örebro universitet planerar att bjuda in Stenström till en öppen föreläsning på universitetet våren 2010. 

Hon fortsätter med att: ”vi försöker samarbeta så mycket som möjligt med alla egentligen. Historiskt så 

har det ju då varit studieförbund, ABF främst, men nu har vi öppnat upp för att samarbeta med så många 

som möjligt”.  

    Jag undrar med vilka de har etablerade samarbeten. Andersson svarar att det är i princip alla 

studieförbunden, universitetet, länsmuseet till hösten, Kulturhuset, alla gallerier som ingår i aktiviteten 

gallerirundan, Örebro konstskola, Örebro konsthall, Örebro läns konstkonsulent, landstingets 

konsthandläggare och kultursekreterare i länet.  

    Jag frågar om deras relation till kommunen. Andersson säger att de har föreningsstöd från kommunen 

och landstinget. Från Regionförbundet Örebro har de möjlighet att söka projektmedel och hos dem har 

de även utställningar. På min följdfråga om finansiering berättar Andersson att det utgörs av 

föreningsbidrag, kommission, stöd från Statens Kulturråd och Konstfrämjandets riksförbund. Hon 

kommenterar att de trots allt är ’lågbudget’ med allting, men att de gör väldigt mycket med väldigt lite 

pengar. 
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    Jag går vidare och frågar om hennes jobb som verksamhetsledare, hur hon ser på sitt uppdrag och 

vad hennes jobb är. Andersson svarar:  

 

Mitt jobb är att jobba konstbildande, att försöka nå ut med konsten så långt ut som möjligt, till människorna i 

deras vardag, så det inte bara stannar i galleriet. Visst, jag vill att människor ska komma hit, men också att 

vi kommer till dom. För det finns en stor grupp av människor som inte kommer i kontakt med konst. 

Naturligt, så kommer vi nära dom så lär dom känna oss, och då kommer dom också att komma hit. 

Och den andra delen är att jobba för konstnärerna, att stärka konstnärernas roll och status. Att se till att 

dom får ersättning för deras arbete, för det får dom inte idag. Man ser ju på deras arbete som någonting, 

ja… underhållande 

 

Jag återgår till projekten och frågar om Lilla Europa. 

    Andersson svarar att det är ett utställningsprojekt då de bjuder in konstnärer från hela Europa. I år blir 

det Konstfrämjandet Bergslagens sommarutställning i Wadköping. Men utställningen kommer även att 

resa runt i länet under hösten. Andersson nämner också Öppna konsten, vilket är den verksamheten i 

bostadsområdena och ungdomsverksamheten som redan varit på uppe på tal. Andersson reflekterar 

över att man kanske har misslyckats med en generation. 

    Jag frågar om hon med en missad generation menar att de inte hann fånga upp dem? Andersson 

svarar att hon vet inte, men det känns som att det har blivit en ny prioritering. När hon gick i skolan gick 

de aldrig på några konstutställningar, utan det är något som har kommit nu och det är viktigt att barnen 

får en del av kulturen. Hon tillägger att det kanske inte är en missad generation, men att hon själv fick 

leta efter konsten och kulturen. Jag kommenterar med att det verkar vara avhängigt var man har gått 

och vilka lärare man har haft. Jag berättar också att jag har förstått det som att när kommunen gjorde en 

uppstramning i ekonomin, i början på 2000-talet, då blev gruppen barn och ungdomar en prioriterad 

grupp, samt de prioriterade bostadsområden i Örebro. Jag konstaterar att de har väl alltid funnits som 

grupper, men nu blev de prioriterade. 

    Jag lämnar ämnet och fortsätter med att fråga om deras arbete med skolan, hur högt upp i 

årskurserna jobbar de? 

    Andersson säger att de jobbar med alla årskurser, men på olika sätt. Det hänger lite på skolan och 

hur skolan fungerar. Förskolorna har med tid att spendera fritt, medan man i skolan har en skolplan som 

ska följas och mer som ska hinnas med. Hon säger att hon själv jobbat som bildlärare, hon vet hur det 

kan vara. Men till hösten, fortsätter Andersson, ska de sträva efter lite mer regelbunden kontakt med 

skolan, jobba för att de kommer tillbaka mer än en gång. Hon tror även det är viktigt för barnen att 

komma tillbaka till en plats de känner igen.  

    För att skapa en relation, säger jag. 

    Andersson instämmer. Hon kommenterar också det faktum att det är neddragningar i skolan, då kan 

det vara välkommet att de går in som ett extra stöd. Andersson säger också:    

 

Men det är ju så, att dom flesta bildlärare kommer inte ut, de går inte och ser på utställningar med sina 

elever till exempel. De har ju vad de ska hinna med under året till exempel, så då skapar dom ju i skolan. 

Så det är helt personligt, jag tror att dom bildlärare själva som är konstnärer, dom går och ser utställningar 

med sina elever och dom bildlärare som inte har det naturligt, dom går inte och ser konstutställningar över 

huvudtaget […].  
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Jag frågar om Karolinska läroverket som ligger väldigt nära, kommer de?  

    Andersson svarar att det tror hon att de göra, det borde de göra, likaväl som att gå till konsthallen. Jag 

säger att Karolinska har en stark prägel av det estetiska programmet, och ett nära läge, vilket kanske 

inte kan jämföras med Risbergska skolan21 som ligger utanför staden. Andersson håller med, de måste 

ta sig iväg någonstans då. Hon berättar att Kävesta folkhögskola kommer till dem, men att de även kan 

åka ut till platser om de har utställningar runt om i länet. Vill man nå skolorna i Lindesberg får man bege 

sig dit.  

    Jag berättar att jag har min teoretiska utgångspunkt i Bourdieu och att behovet av kultur är delvis 

betingat, att det är något man får lära sig, man fastnar i regel inte bara för det. 

Andersson säger: ”Det är ju grunden i Konstfrämjandet, just konstbildningen att vara en länk mellan 

betraktaren, konstnären och konstverket. Så därför jobbar vi med den konstpedagogiska biten, aktivt.”. 

    Jag frågar om de känner att de når ut till människor, om de har någon särskild målgrupp? 

    Nej, ingen särskild målgrupp, svarar Andersson, utan det handlar om att nå så många som möjligt så 

mycket som möjligt. Därför har man till exempel riktade projekt och är ute på arbetsplatserna. 

Öppettiderna är inte generösa, menar hon, de följer Wadköpings öppettider 11- 17. Då jobbar de flesta 

egentligen, även om de har öppet helger kanske det inte blir särskilt naturligt ändå.  

    Finns det någon särskild tendens, när det gäller vilka som kommer till dem, undrar jag. 

    Andersson säger att Konstfrämjandet är känt, åker de till ett äldreboende känner alla till 

Konstfrämjandet. Jag frågar om hon tror det hänger ihop med att det är en folkrörelse? 

Andersson svarar: 

 

Ja absolut, det gör det. Och jag har inte gjort någon riktigt undersökning om hur man ser på 

Konstfrämjandet idag, men själva namnet är ju… kanske lite mossigt, tycker folk. […] dessutom så har vi ju 

ett extremt långt namn som Konstfrämjandet Bergslagen. Så det är lite svårt att ta det i munnen till och 

med. Så kanske att vi skulle ha ett annat namn på galleriet, men… 

    Men jag tror att vi håller på, att det är något slags generationsskifte ändå. Att yngre också hittar till oss, 

men det beror väl lite på öppettider och sånt. Så visst, det är väl kvar i folkrörelsen, och det är väl också så 

att folk kanske ser det som att vi hör till vänster också, eftersom vi har haft samarbete med ABF. Men jag 

vet inte, det är…  

    Jag tror det håller på och förändras i varje fall, Konstfrämjandet. […] förändras till något aktivt. 

 

Jag går vidare och undrar om hon är nöjd med hur de jobbar idag, eller skulle hon vilja jobba på något 

annat sätt, hur skulle det se ut i den bästa av världar? 

    Andersson säger att hon tror hon är nöjd med hur de jobbar idag, även om man alltid kan göra mer. 

Men idag tycker hon att de har en bra verksamhet i förhållande till de små resurserna som de har. Så 

här långt har Andersson bara jobbat 1 år som verksamhetsledare, men man har öppnat upp en massa 

möjligheter som kommer fördjupas till nästa år. Drömmen vore dock att få till ett riktigt Skiss-projekt i 

Örebro, att de skulle finnas medel till ett riktigt stort projekt. Hon tror att det är många konstnärer som 

väntar på den möjligheten, att få gå in i ett stort projekt. Andersson tror att verksamheten kommer 

förändras, eller fördjupas. De kommer att ta Konstfrämjandet Bergslagen in i framtiden, och så här långt 

                                                 
21 En gymnasieskola som ligger en bit utanför centrum, åt Västhaga till. Skolan har ett estetiskt program och deras motto är för 
kultur och hälsa. 
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har början gått bra. Hon kommer in på ett projekt som Konstfrämjandet har tagit fram på riksnivå, 

Konsttelefonen: 

 

Ja, dom håller på och ta fram, ett nytt verktyg för att arbeta med konst i det offentliga rummet, tillsammans 

med Ericsson. Så det kommer lanseras i sommar, det kommer. Så det är ett sätt att kunna… all konst i det 

offentliga rummet, man ska kunna då få fram information om vad det är man ser för någonting genom en 

telefon. Antingen man ringer till en central, eller att man får den redan på sin telefon, att man bara riktar den 

mot konstverket och så är det nåt chip. Att det då kommer upp information om konstverket. 

 

    Andersson svarar avslutningsvis att konstintresset i Örebro är stort, men kanske inte fördjupat. Hon 

reflekterar över att det kanske beror på att det inte finns någon kulturvetarlinje på universitetet till 

exempel, men att det även gäller att nå ut med informationen till rätt människor. Åldersgruppernas 

möjligheter är också lite olika, vilket kan hänga ihop med livssituation. Andersson själv är runt 30 år och 

har barn, då blir det inte så mycket tid till att gå på konstutställningar, konstaterar hon. 

 

Frida Renberg, verksamhetsledare på Kulturhuset i Örebro 
Följande intervju med Frida Renberg tog plats i Kulturhuset i Örebro, 2009-05-19. 

 

Jag inleder med att fråga om Kulturhusets verksamhet, hur den ser ut och vad de sysslar med. 

Frida Renberg berättar att Kulturhuset delvis kom till på initiativ från olika studieförbund i staden, de gick 

samman och började samarbeta för att skapa en plattform. Lokalerna är i ett gammal Folkets hus, det 

kändes väl lämpligt att bedriva den här typen av aktiviteter i lokalerna, istället för att göra lägenheten av 

dem, säger hon. Kommunen stöttade med hyresfria lokaler, fortsätter Renberg, till den ideella föreningen 

Kulturhuset som bildades då, kommunen stöttar även idag med hyresfritt. Det var så det började, och än 

idag har studieförbunden del i föreningen som representanter i föreningens styrelse. De finns också 

några som kommer in och jobbar vid behov, som till exempel ljudtekniker och vakter, alltså personal som 

behövs vid arrangemang. Slutligen är det två heltidsanställda inom verksamheten, varav hon som 

verksamhetsledare är den ena. Renberg berättar att hennes jobb inte direkt handlar om att själv 

arrangera, utan snarare att hjälpa andra att arrangera evenemang och förverkliga sina tankar och idéer, 

genom att hjälpa till och stötta. Hon brinner själv väldigt mycket för hjälpa unga att genomföra sina 

drömmar, stort, smått, brett och smalt. Renberg förklarar: 

 

Det kan ju se väldigt olika ut, man kanske kommer hit och aldrig har gjort någonting förut, något 

arrangemang, och så vet man inte ens var man ska börja, man har en idé, man kanske har ett band som 

man vill ska spela, och man kanske vill ställa ut sina tavlor, men mycket mer än så vet man inte. Så då får 

jag hjälpa dom på ett coachande sätt så att dom kanske själva kommer fram till vad det är som behövs 

göras. Inte så där att men här har du att-göra-lista, det här behöver du göra, utan mer så att snacka och 

komma fram till gemensamt…   

 

I sitt jobb som verksamhetsledare får Renberg syssla med allehanda ting. Särskilt när organisationen är 

så pass liten, förklarar hon, ena stunden lyfter hon stolar och bord, och i nästa sitter hon med löner och 

ekonomi. Men det huvudsakliga ansvaret för verksamheten är hennes, hur den ska utvecklas och vilka 
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vägar man ska ta, tillsammans med styrelsen. Renberg förtydligar att styrelsen dock inte går in och 

detaljstyr, utan de står mest för breda riktlinjer eller om stora investeringar ska behandlas. 

    Av de ungefär 200 konserter, X antal utställningar och annan rullande verksamhet under året, 

fortsätter hon, görs de mesta sakerna av ungdomar. Dock är de inte bara begränsade till 

ungdomsverksamhet, tillägger Renberg, utan även andra typer av verksamheter, med eller utan 

kulturrelation, förekommer. Exempelvis en del konferensverksamhet, vilket är ett sätt att dra in extra 

pengar som man kan lägga på ungdomsverksamheten. Men det är de unga som de kan subventionera 

åt, kanske låna ut lokaler, stötta och lägga mer tid och pengar på. Om jazzföreningen kommer och vill 

göra något arrangemang i Kulturhuset, förklarar hon, kanske de hyr in sig och sedan gör sin grej, men 

kommer ’Pelle 16 år’ som antagligen har lite andra erfarenheter och resurser än jazzföreningen så har 

Kulturhuset möjlighet att hjälpa till på ett annat sätt. 

    Jag frågar om det är öppet för vem som helst. 

    Renberg intygar att det är det, även om de ’favoriserar’ unga lite mer. Det gör förvisso i sin förlängning 

att det automatiskt blir fler unga som kommer dit, eftersom det då är dem man jobbar lite mer aktivt mot. 

Men hon tycker ändå att det lockar att man kan göra grejer för olika åldrar, inte bara en ålder, det känns 

så typiskt att dela upp i åldersgrupper. 

    Jag kommenterar att det är intressant ifall man kan få till en mötesplats som är integrerad och inte har 

den åtskillnaden. Renberg instämmer och menar att fördelen med Kulturhuset är att det finns många 

olika typer av lokaler under deras tak. Det kan förekomma många olika sorters arrangemang som pågår 

samtidigt i de olika lokalerna, och som riktar sig till olika åldersgrupper. 

    Finanserna, undrar jag, hur bekostas verksamheten? 

    Renberg berättar att de är stödda av kommunen med ungefär 300 000 kronor som går till 

ungdomsarrangemangen, samt cirka 1,5 tjänst. Utöver det stödet drar de in pengar genom 

konferensverksamheten på dagtid. Hon berättar att den summan de drar in på konferenser gör att de har 

nästan dubbelt så mycket att röra sig med och lägga på ungdomsverksamheten. Renberg menar att de 

ändå inte kan göra så mycket kulturarrangemang under dagarna, de flesta går i skolan och jobbar då. 

Det är under kvällstid som Kulturhusets verksamhet är som störst och aktivast. 

    Ert mål är att vara en form av mötesplats för kultur- och nöjesintresserade människor, fortsätter jag, 

hur jobbar ni för att realisera detta, känner folk till er? 

    Renberg svarar både ja och nej. Hon tror att många ungdomar känner till dem ganska väl, även om 

Kulturhuset än så länge inte är en stor verksamhet. När hon började jobba som verksamhetsledare för 2 

år sedan, berättar Renberg, var hennes tanke att hon antagligen var tvungen att sondera terrängen, se 

vilka föreningar som fanns, vilka man borde ta kontakt med, hur man skulle nå ungdomar, få dem att 

förstå att man kunde göra arrangemang, och så vidare. Men, säger Renberg, hon har inte behövt göra 

något sådant. Folk har letat upp dem, det känns verkligen som att de har täckt ett behov, och efter 2 år 

har förfrågningarna och kontakterna fortfarande inte avstannat. Renberg menar att det också är 

människor som kommer tillbaka och gör nya ’grejer’. Det finns även de som verkligen växer och går 

vidare, säger hon, och då kommer det nya ambitiösa människor och fyller på. Ungdomarna är 

fantastiska reklampelare, poängterar Renberg, för om du kommer på ett arrangemang som din kompis 

har satt samman, då kanske du tänker att det inte verkar så svårt och att det är något de själva kan 

göra. Du kanske frågar din kompis som berättar hur det har gått till, och sedan kommer du till oss, 
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berättar Renberg. Hon tror själv att det är Kulturhusets allra bästa marknadsföring, dessutom är den 

gratis och handlar bara om att hjälpa till och ge ett gott bemötande. 

    En positiv upplevelse, inflikar jag medhållande. 

    Absolut, säger Renberg:  

 

Att dom rekommenderar andra och så, jamen, jag var här på en grej och då så tänkte jag att jag skulle vilja 

göra något själv och så vidare. Utställningshallen är ganska mycket så faktiskt. Den […] är också fullbokad 

liksom, det är ju sånt behov. Sen så täcker det ju ett behov också alltså, fanns det såna här grejer sen 

tidigare så hade det kanske inte funkat lika bra, men det behövs ju lokaler för konstnärer och utställningar 

[…]. 

 

De unga kommer alltså och söker upp er, konstaterar jag, hur fungerar det då med integrationen av 

åldrar, finns behovet på fler ställen? 

    Renberg förklarar att alla vill ha lokaler. Det är tacksamt att sitta på dem, men visst händer det att hon 

letar upp folk ibland. Hon menar att hon ändå har det ansvaret som verksamhetsledare, att försöka hålla 

en balans och väga upp olika typer av arrangemang. Blir det många hardcorekonserter kan det vara 

lämpligt att få in något annat också. Men, fortsätter Renberg, det löser sig ganska bra. Det är samma 

sak med publiken som kommer, vilka människor det är som dyker upp beror på arrangemangets art. Det 

kommer i regel inte samma människor på hiphopkonserter, hardcorekonserter eller tonårsdiscon. Det är 

upp till henne som verksamhetsledare att se den stora bilden, göra en analys och sedan fundera på var 

man bör göra en insats. Renberg berättar att hon jobbat en del mot vissa områden utanför staden, då 

det kanske finns människor där som inte automatiskt hittar till Kulturhuset, eller är vana att arrangera. De 

har dragit igång en del projekt därute, tillägger hon. 

    Jag undrar om det är något hon gör på eget initiativ, eller om de blir ombedda att göra det? 

    Nej, svarar Renberg, det är på eget initiativ. Arbetet består av att möta människor hela dagarna, 

förklarar hon, då uppstår det idéer, man hittar människor man vill samarbeta med och det leder till andra 

saker. 

    Jag frågar om Kulturhuset har lyckats med en avvägning, och inte fått någon särskild stämpel på sig, 

att bara en viss typ av människor är där. 

    Nej, hon vet egentligen inte, och har inte hört särskilt mycket om det. Renberg poängterar att hon har 

lärt sig att har man bara tillräckligt bra arrangemang kommer människorna i alla fall, lokalen spelar inte 

så stor roll. Men, tillägger hon, sedan kan vissa stilar blir ganska stora, hardcore är ganska stort i Örebro 

nu, med många spelningar och föreningar som är engagerade. Renberg berättar att de nyligen hade en 

spelning då det kommer över 200 personer, och det är även människor som kommer utifrån eller från 

andra länder. Renberg tycker själv det är kul när städer kan profilera sig lite ibland. Hon inflikar att det 

förvisso säkerligen finns människor som inte kan tänka sig att komma till Kulturhuset, men publiken är 

trots allt väldigt blandad, detta på grund av de olika typerna av arrangemang. 

    Jag kommenterar att det är roligt att de verkar vara den mötesplatsen de jobbar för att vara, sedan går 

jag vidare och frågar hur mycket de samarbetar med andra instanser i kommunen. 

    Renberg svarar att det samarbetar mycket med väldigt många, och de som Kulturhuset ännu inte 

samarbetar med kommer de säkert att samarbeta med i framtiden. Några som de har samarbetat med 
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är Konstfrämjandet Bergslagen, Örebro konserthus, Örebro kommun och Örebro konsthall, även om de 

ännu inte gjort något konkret tillsammans med konsthallen. 

    Jag nämner att Andersson på Konstfrämjandet Bergslagen sagt att de gjort något projekt tillsammans 

som jag kunde fråga Renberg om. Renberg nickar:  

 

[…]  vi har haft flera olika projekt ihop faktiskt, dels ett som heter My place, […]  det startades 2007 redan. 

Fotoutställning, där unga örebroare fick en uppgift att fota sin plats, My place, […] dels för att ta tillbaka sitt 

område och sin plats, och få en chans att visa upp den med sina egna ögon. Det finns till exempel vissa 

områden som media speglar på ett väldigt negativt sätt, Vivalla och dom här andra ställena […] det är ju 

många ungdomar som säger att dom inte alls känner igen sig i den bilden som media speglar eller som 

samhället i övrigt speglar. Att ja, det är en chans att få visa upp liksom sin positiva bild, och […] alternativ till 

alla turistbroschyrer, jamen är Örebro inte mera än slottet och [vattentornet] Svampen, jo det är det ju. Det 

är väldigt mycket mer än slottet och Svampen, fast det är den bilden man har om Örebro […]. Vi fick ändå 

över 100 bilder som vi hade och visades i en fotoutställning. Och den har rullat vidare lite grann, […] 

mynnat ut och blivit mer hiphop och så där. Vi hade lite workshops och föreläsningar och debatt med 

politiker och ungdomar, och sånt där. 

 […] 

    Sen så har vi också gjort en barnutställning tillsammans, i höstas, vi och Konstfrämjandet och 

Brunnsparken. Bananflugor och konstsnö, och vi ska göra nån till barnutställning.  

 

Jag frågar om hur det kommit sig att de har barn och ungdomar som fokusgrupp, hänger det ihop med 

Örebro kommuns prioritering av barn och unga? 

    Om det hänger ihop med kommunens prioritering av barn och unga kan Renberg inte svara på, vad 

kommunen har tänkt vet hon inte. Renberg menar att man ansåg att det behövdes en mötesplats och 

någonting att göra för unga, från 16 år och uppåt, och studieförbunden tog initiativet.  

    Jag går vidare och säger att det verkar i alla fall som de har lyckats med sin verksamhet, med att nå 

ut till människor och till de människor de vill. 

    Renberg svarar att det har de nog, dock borde de nå ut till fler. Men verkligheten tillåter för närvarande 

inte det, förklarar hon, de har händerna fulla som det är. Visionen skulle vara att Kulturhuset var ännu 

större, med bredare verksamhet och fler som jobbade med olika grupper, för just nu är det ett 

arrangemangsbaserat hus. Men de gör så gott de kan med vad de har, konkluderar Renberg. Dock fyller 

de inte alla behov i en stad som Örebro, tillägger hon. 

    Jag frågar om det kommer att expandera verksamheten, finns det några planer? 

    Självklar vill man väl det, menar Renberg, men en verksamhet inom kulturbranschen kan man inte 

driva med någon särskild stor vinst, utan bidragen från kommunen skulle de inte gå runt. Sedan är det 

svårt att få någon större inkomst från ungdomsarrangemang för att kunna finansiera andra saker. Vad 

de pratar om, berättar Renberg, är att kanske få ihop något projekt och söka externa medel, men de får 

se om det blir av. 

    Konstutställningarna som ni har med jämna mellanrum, vilken typ av människor kommer och besöker 

dem, undrar jag. 

    Ganska många olika typer av människor, svarar Renberg. Ungdomarna får låna lokalerna gratis, är 

man mer etablerad kanske man får hyra. Men hennes prioritering är främst unga, de som kanske inte 

skulle kallas för konstnärer av konsthallen, eller ha en möjlighet att komma in där. Det är jättesvårt att få 
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möjligheter att ställa ut som ung, konstaterar Renberg. Folk som kommer och ställer ut kan till exempel 

komma från konstskolan, eller Karolinska läroverket, säger hon. 

    Har Kulturhuset någon kontakt med skolorna, frågar jag, eller kommer eleverna själva och söker upp 

er? 

    Skolorna har en annan typ av verksamhet, säger Renberg, och själv tycker hon att det är ganska 

tråkigt att gå via dem. De är förvisso jättebra att samarbeta med poängterar hon, men det är de ungas 

fritid som är hennes område. Sedan nämner Renberg att Karolinska har visat intresse för att ha sin 

vårutställning nästa år på Kulturhuset, på grund av att de inte ska vara kvar på Örebro slott längre. 

    Jag återgår till deras utställningsverksamhet och frågar vilka det är som kommer och kollar på 

utställningarna. 

    Det är lite både och, svarar Renberg. Hon tycker det är häftigt att man kan ha en utställningslokal i 

anslutning till en konsertlokal, de som besöker konserten har även möjlighet att se en pågående 

utställning, något man annars kanske inte ha gjort. Men, fortsätter Renberg, det har även börjat dyka 

upp ett visst intresse, människor som hört att det brukar vara utställningar här och tittar in för att se vad 

som pågår. Dock ska man ha i minne, understryker hon, att varje projekt som sker här har sin egen 

marknadsföring, visst hjälper Kulturhuset till med sina kanaler, som deras hemsida och Facebook, men 

vidare marknadsföring hänger på de enskilda personerna. 

    Hur fungerar det konkret, frågar jag, om ni har en utställning här, men samtidigt är en 

evenemangsbaserad verksamhet? 

    Renberg berättar att de kan garantera öppet 10-17, men vill man ha öppet utöver det, på helger eller 

kvällar, får man själv stå för bemanningen. 

    Jag går vidare och frågar om hon har några ideala omständigheter hon skulle vilja jobba under, eller 

om det är något hon vill förändra eller vidareutveckla. 

    Renberg tycker det är en svår fråga, men det är klart att mer resurser skulle vara välkommet. Dock 

anser hon att med utgångspunkt i vad som finns idag, blandningen mellan mycket eget ansvar och 

Kulturhuset som en stöttande resurs, så fungerar det rätt bra. Renberg är för det faktum att unga ska 

känna att det är deras projekt, och inte Kulturhusets projekt: 

 

Vi hjälper att förverkliga. Fast vi är ju både och, vi är ju programverksamhet också. Det jag tycker blir allra 

bäst, det är när det är andra som gör det. Jag ska inte börja göra konserter för ungdomar till exempel, det 

blir bara pannkaka av det hela, det blir inte bra. Det finns andra som gör det mycket bättre, det är att vara 

igångsättare, hjälpa till och förverkliga, ge dem möjligheter och så där, medel och verktyg. 

 

Hur är responsen från de unga, undrar jag. 

    Renberg säger att den största responsen är när de kommer tillbaka och vill göra mer saker, kanske 

har idéer om vad de ska göra annorlunda eller bättre. Det bästa betyget, tycker hon, är när de söker sig 

utanför Kulturhuset och arrangerar. 

    Jag tar upp ämnet ett levande kulturliv, tycker hon att det finns? 

    Jo, det tror Renberg, även om det är svårt att säga då man måste börja jämföra med andra städer. 

Men visst kan det alltid finnas mer. Då Renberg tidigare har nämnt att hon bott i Norrköping för jag 

frågande upp staden på tal. Där fanns det ett väldigt bra kulturliv, säger Renberg, kulturnatten i 
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Norrköping var fantastisk. Men varje stad har sina förutsättningar och det kan även hänga ihop med vilka 

utbildningar som finns på platsen. 

    Avslutningsvis pratar vi lite om hennes tidigare arbetsplatser som bland annat har varit på Kulturhuset 

i Karlstad och i Stockholm. Renberg menar att det är nog inte riktigt går att jämföra de olika 

verksamheterna, skillnaderna är ganska stora. Till exempel är det Stockholms stad som driver sitt 

Kulturhus, och i Örebro är det en förening. Men de som kommer och gör arrangemang är samma typ av 

människor, och det är samma typer av arrangemang, säger hon. Det är nog oavsett var du är, säger 

Renberg, det är en liten värld. Hon tillägger också att de jag har intervjuat är människor som hon har 

jobbat ganska mycket med, vägar korsas och samarbeten skapas. 

Summering och svar – här kommer betraktaren in i bilden 
Efter genomgånget material ska nu frågeställningarna för den här uppsatsen behandlas. 

Vilka aktörer jobbar med att nå ut till mottagaren? 

De 5 olika aktörerna som den här uppsatsen har fokus på är ÖBKHL:s chef Mats Nilsson, Kultur och 

Medborgarförvaltningens planerare Jan Rindar, Kultur och Medborgarnämndens ordförande Behcet 

Barsom, Konstfrämjandet Bergslagens verksamhetsledare Anna-Karin Andersson samt Kulturhuset i 

Örebros verksamhetsledare Frida Renberg. Det finns fler aktörer som inte hamnar i fokus här, några av 

dem är redan nämnda i inledningen. I Örebro kommuns kulturpolitiska program har man även räknat upp 

kulturens aktörer, bland annat studieförbund, föreningar, fria grupper, konstnärer, kommersiella och 

ideella verksamheter med fler omnämns (2002, s.11). 

Vilka är målsättningarna? 

Respektive aktör har alla sina individuella målsättningar i olika omfång, men substansen i dem är av 

liknande art. Det är i och för sig inte konstigt då värdegrunden är gemensam i sin koppling till målet om 

kulturens tillgänglighet för alla, vilket kan härledas till de svenska nationella kulturpolitiska målen. 

    Nilsson jobbar efter de mål som är uppsatta i det kommunala kulturpolitiska programmet. Där står det 

att ÖBKHL ska visa den samtida konsten och vara en länk mellan konstnär och allmänhet.  De ska verka 

för att ge konstupplevelser, sprida information och kunskap, samt tillgängliggöra konsten för 

medborgare. Deras uppgifter berör också kommunens inköp av konst, de ska prioritera att verka med 

skolor och förskolor och slutligen vara en resurs för lokala konstnärer. 

    Barsom hör till den grupp politiker som är med och utformar målen för Örebro kommun, medan Rindar 

jobbar med genomförandet av dem. I det kulturpolitiska programmet som fastslagits av nämnden, är de 

nationella målen med och genomsyrar. Det handlar då om allas möjlighet till delaktighet i kulturlivet och 

kulturupplevelser. Värdegrunden bygger på kulturens egenvärde för skapare och mottagare. För att 

främja en god kultur och tillgängliggöra den för medborgaren ska man; jobba för en god uppväxtmiljö 

och låta estetiska uttrycksformer vara integrerade i skolverksamhet; samarbeta med föreningsliv och 

folkbildning; särskilt beakta funktionshindrades möjligheter. Ett annat uttalat mål är att man ska ha 

tillgång till kulturen oavsett vem man är, och finnas för alla genom att; prioritera kulturell utveckling där 

deltagandet är lågt; samarbeta med föreningsliv och folkbildning; ge institutioner och aktörer som har 

offentligt stöd uppdrag med syfte att nå nya grupper och ny publik. Slutligen ska kulturen bidra till att 

göra kommunen attraktiv och främja samhällsutvecklingen, man ska; stödja lokal kulturproduktion och 

erbjuda en kulturell infrastruktur; ha bredd och mångfald - professionella, föreningar och amatörer ska 
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komplettera varandra; ta tillvara på Örebros traditioner, men och skapa förutsättningar för det nya; 

främja kreativitet inom andra områden som utbildning och näringsliv. 

    Konstfrämjandet Bergslagens mål som Andersson jobbar med är i all sin slagkraftiga enkelhet 

formulerade till god konst åt alla. De vill nå alla människor med konst, jobba konstbildande och söka upp 

människorna i deras vardag, men även stärka konstnärens roll. Andersson menar att de vill försöka 

skapa ett rum för konsten. 

    Kulturhuset i Örebro har som uttalat mål att vara en mötesplats för alla som gillar kultur och nöjen. 

Hur jobbar de för att genomdriva sina mål? 

Som Nilsson poängterar är ÖBKHL:s främsta uppgift att visa konst och ge upplevelser. ÖBKHL visar 

kontinuerligt samtida konst i sina lokaler och är delaktiga i projektet OpenART, målet att vara en länk 

mellan konstnär och allmänhet kan delvis ses som uppfyllt när funktionen är förmedlande. 

Tillgängliggörande, information och upplevelse jobbar de med via offentlig konst som utvidgning av 

enprocentregeln, pengar till skulptursamlingen, sitt blotta läge och hur de styr sina öppettider. Visningar, 

utställningar och projekt som de driver blir också delar i förverkligandet av de stora målen.  

    Att utröna huruvida kommunen, med Barsom och Rindar som representanter, uppfyller de mål de har 

satt upp i det kulturpolitiska programmet är lite brydsamt att försöka svara på. Särskilt av den anledning 

som Rindar tar upp, de är inte längre en operativ verksamhet utan en stödjande. För att då undersöka 

huruvida målen uppfylls måste man gå en instans vidare: se vilka kommunen stödjer, hur dessa arbetar, 

hur pass de lyckas med sina mål som i en förlängning blir delmål i kommunens överhängande mål. Om 

man söker efter svar i det för den här uppsatsen tillgängliga material kan man dock konstatera att Rindar 

jobbar för att uppfylla målen genom att bevilja föreningar och projekt bidrag som jobbar i linje med 

kommunens mål. Det är att alltså en dialog och ett samarbete som förs med föreningar som söker 

ekonomiska medel. Barsom konstaterar att ekonomi är ett bra styrinstrument, detta ligger helt i linje 

med, som det står uttalat i det kulturpolitiska programmet, att de som får offentligt stöd ska även få 

uppdrag vars syfte är att nå ny publik och nya grupper. Det kan man till exempel se i hur de jobbat med 

att uppmuntra föreningar att gå in i fritidsgårdsverksamhet, eller särskilt jobba i de prioriterade 

områdena. Projekten de har i prioriterade områden stämmer också väl överens med strävan att verka 

där deltagandet i kulturaktiviteter är låg. Barn och ungdomar är ett annat tydligt prioriterat område. Där 

jobbar kommunen bland annat med bidraget Ung Peng, och Kulturskolan har ett riktat uppdrag. Däremot 

har man dragit tillbaka den mer aktiva rollen när det gäller kulturen i skolan, det är nu upp till skolan. 

Rindar tror att det drar åt att bli kvalitativa aktiviteter, alltså färre men bättre. Hur pass de 

funktionshindrades möjlighet tas i beaktande, berättar inte materialet, således får det svaret bero. Finns 

en god kulturell infrastruktur? Lite svårare att säga, Rindar själv verkar tveksam, underlag och ramar 

verkar inte vara tillräckligt tydliga där. Vad gäller att tillvarata de kulturella traditionerna och stödja det 

nya, försöker Ringar jobba medvetet för att det ska existera en mångfald, men både han och Barsom 

saknar klarare riktlinjer för hur man ska jobba. Barsom själv påpekar att det är godtyckligt och menar att 

man även måste bli bättre på att lyfta fram och föra ut olika verksamheter. Ett exempel är de invandrade 

keramikerna, hur ska man jobba för att synliggöra dem och ge dem möjligheter att verka? Konkreta 

riktlinjer tycks alltså vara något som är önskvärt, som Rindar konstaterar, i frågan vem man ger bidrag 

som tycks ligga i linje med de politiska målen, kan det komma till en slags fingertoppskänsla, eller som 

Barsom säger, godtycke. Slutligen, att främja kreativitet och nytänkande inom andra områden, såsom 
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utbildning och näringsliv. Det är också en svår fråga att ta ställning till utifrån materialet. Kreativitet inom 

utbildning främjas delvis genom riktade insatser mot barn och unga. På högre nivå finns det estetisk 

verksamhet, men huruvida det är ett främjat ämne går inte att svara på utifrån materialet, detsamma 

gäller näringslivet. Kanske sker det när kommunen indirekt verkar genom andra instanser, som 

Konstfrämjandet Bergslagen. Detta får dock vara en öppen fråga. 

    Verktygen som Konstfrämjandet Bergslagen har för jobba med god konst åt alla är många. De jobbar 

med utställningar i sin egen lokal, på arbetsplatser, vandringsutställningar, uthyrning av utställningar och 

utsmyckningsförslag åt kontor och offentliga lokaler. De riktar också sin verksamhet mot barn och unga 

genom att verka i förskola och skola, ha särskilda barnvisningar och jobbar i områden där barnen sent 

kommer i kontakt med den kreativa verksamheten. Galleridelen har dragit ner på sin kommission som ett 

led i att stödja konstnärens position, konstring erbjudes och grafiska tryck om man till exempel vill 

smycka sitt hem för en överkomlig summa. Konstfrämjandet Bergslagen driver även flera typer av 

projekt med olika målgrupper: Skiss, Sculptour, Lilla Europa, Öppna konsten och Det saknas en bok. 

Förutom att på dessa olika sätt jobba för att ta ut konsten i människors vardag erbjuder de föreläsningar 

och seminarier med jämna mellanrum. Deras verksamhet för att sprida god konst åt alla verkar vara väl 

utvecklad, även om man, som Andersson säger, alltid kan göra mer. 

    Kulturhuset jobbar evenemangsbaserat och har möjlighet att erbjuda flera olika typer av lokaler. 

Fördelen med det är att olika typer av arrangemang kan pågå samtidigt i huset, vilket leder till att man 

kanske får se en utställning fast man kom för att delta i en konferens. De jobbar utmärkande med att 

stötta, hjälpa och uppmuntra ungdomar i sina uttryck och idéer. Men det händer att de jobbar med mer 

riktad verksamhet mot vissa områden, som projektet My place i samarbete med Konstfrämjandet 

Bergslagen. De hjälper till att anordna konserter, utställningar, konferenser och dylikt. Verksamheten är 

även öppen för alla då åldersintegration är en strävan. 

Hur ser framtiden och visionen ut? 

Tankar inför framtiden på ÖBKHL är konst på avbetalning, som ett led i tillgängliggörandet, och det 

pedagogiskt motiverade espressokaféet. Antagligen kommer arbetet att blir mer okonventionellt och 

lokalerna kommer nog att upplåtas till andra aktiviteter. En önskan är mer produktionsmedel till 

konsthallen för att jobba med utställningar.   

    I det kulturpolitiska programmet finns det visioner, två av dem handlar om att fler ska ha möjlighet att 

delta i kulturen och vikten av att satsa på barn, samt att medborgaren ska har rätt att leva och utvecklas 

under goda kulturella omständigheter, oavsett var han/hon bor, jobbar med eller har för ekonomiska 

tillgångar. Detta utvecklar demokratin och det goda samhället. Kulturutredningen som presenterades 

tidigare i år kommer också vara en del av utvecklingen inom kommunen, men på vilket sätt står ännu 

inte klart. Annars skulle Rindar önska fler mötesplatser där man kan befinna sig utan att känna 

förväntningar på sig själv, en riktig satsning från politikens sida och klara direktiv. Barsom vill finna 

arenor och mötesplatser där alla kan vistas, mångfald och integration menar han, samt att kulturen ska 

vara tillgänglig på så vis att det inte ska finnas några hinder i uttrycket, människornas kultur ska synas 

på gatan, inte de styrandes. 

    Andersson är relativt nöjd med hur verksamheten fungerar idag och inför framtiden tror hon att 

verksamheten kommer förändras, fördjupas och bli mer aktiv. Samarbeten kommer att bli djupare, 

studiecirklar på fritidsgårdar, Konst i vården, Konsttelefonen och en bok över länskonsten är saker som 
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ligger i framtiden. Anderssons önskan är att få goda resurser och möjligheter till att göra ett riktigt stort 

Skiss-projekt. 

    Renberg tycker att de når många, men att de nog borde nå ut till ännu fler och inför framtiden finns 

tankar om att skapa projekt där man kan söka externa medel. Visionen med verksamheten är att den 

skulle vara större, bredare och med fler anställda. Mer resurser skulle också vara välkommet. 

Hur kan man ställa detta i förhållande till betraktaren? 

Nu kommer betraktaren tillbaka in i bilden och den teoretiska ramen för han/hon som tidigare nämnts, är 

att upplevelsen av konst är något som är kulturellt betingat, relaterat till miljö, intresse och bildningsgrad. 

Förmåga till perception och upplevelse står alltså i relation till vilka vi är och hur vi har formats/utbildats 

av vår omgivning. För att styrka den utgångspunkten har Sandström pratat om hur man behöver 

föreställningar och förväntningar för att göra varseblivningen meningsfull. Att perceptionen kräver 

erfarenhet för att förstå intryck och att det tycks finnas samband mellan upplevelsen och tillgång på 

begrepp, finns inte de kan upplevelsen försvåras. 

    Sjölin gör en språkmetafor för att illustrera hur man kan knäcka koden för att förstå kommunikationen 

och budskapet. Dessutom är vissa bildupplevelser kulturberoende, uppfattning och bildspråk blir en 

gemensamhet för en grupp människor. Något som Sandström liknar vid att ha tillgång till en slags 

uppslagsbok. 

    Wærn, Petterson och Svensson påpekar att perceptionen är selektiv, vad vi förväntar oss att se kan 

både vara en låsning och en hjälp (något som kan illustreras med Gombrichs Rorschachtest), kulturen vi 

lever i påverkar perception utifrån både kulturella och rationella grunder.  

    Det är förutsättningarna som alla jobbar under i sin förmåga att se och uppleva. 

    Bourdieu påpekar dock att även om alla har den teoretiska möjligheten att ta del av konst, är det bara 

några få som har den reella möjligheten. Han menar att estetisk smak är relaterad till en persons sociala 

position. Det finns alltså samband mellan den sociala strukturen man befinner sig i, kultur och smak. Att 

ha sinne för konst och smak handlar om en förtrogenhet med konsten, detta kan vara i form av 

information och fackkunskap. Bourdieu säger också att hjälpmedel kan mildra ett mindervärdeskomplex 

och stärka berättigandet av att få befinna sig bland konsten, så inte vördnaden för ’kulturens heliga 

universum’ blir för stor. 

    Kulturrådets statistik kan ses som en bekräftelse på Bourdieus antagande och den teoretiska 

utgångspunkten för uppsatsen22. 

    Detta är alltså premisserna för denna uppsats potentiella betraktare. 

    Att ÖBKHL då prioriterar ett samarbete med skolor och förskolor blir helt riktigt, likaså att 

Konstfrämjandet Bergslagen har projekt som Öppna konsten. Det är viktigt att redan som barn komma i 

kontakt med konsten, vilket kommunen också prioriterar. Det ger erfarenhet, information, termer och 

kunskap som man kan hänga upp sin kunskap på i det vuxna livet. Har man som barn suttit på en 

stjärtlapp, ätit frukt och varit frågvis om tavlorna på väggarna är konsten antagligen inte satt på en för 

hög piedestal i det vuxna livet. Vår potentiella betraktare kommer nog inte ha en överdriven respekt för 

konstens ’heliga universum’ och sannolikt ha tillgång till Sandströms uppslagsbok för att sätta ord på vad 

han/hon ser och upplever. 

                                                 
22 Dock bör man ha i minnet att ojämlikheten inom vissa falanger höll på att jämnas ut, vilket är positivt i det verkliga livet, men får 
denna uppsats teoretiska ram att skälva lite i kanten. 
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    Om vår betraktare däremot inte fick gå på barnvisningar, äta frukt i konstens närvaro eller ställa ut på 

Kulturhuset, är vår potentiella betraktare då av en förlorad generation?  

    Här blir de demokratiska och ekonomiska aspekterna påtagliga, det är inte bara fråga om att 

tillgodogöra sig en kommunikation och ett uttryck genom att ha ’rätt’ kunskaper. Bourdieu säger 

dessutom att oddsen är sämre eller bättre beroende på vem och var vår potentiella betraktare är i 

samhället. Att vuxna människor skulle ha pengar till att själva ’köpa’ sig kulturella upplevelser blir ett 

svagt argument ifall den demokratiska tanken och tillgängligheten fortfarande är med i resonemanget. 

Varför skulle vår potentiella betraktare lägga pengar på något som i realiteten inte går att tillgodogöra 

sig? Vem köper 
�����23 om det ändå inte går att förstå vad den vill kommunicera? Och var finns 

den demokratiska aspekten för vår potentiella betraktare om han/hon ändå köper den (teoretisk 

möjlighet), men inte har möjlighet att tycka någonting om den (reell möjlighet) förutom möjligen att 

omslaget har en fin röd färg, då verktygen för att koda budskapet helt enkelt saknas. Som Bourdieu 

menar får man hålla isär teoretiska möjligheter med reella möjligheter. Lägg ovanpå det en finanskris 

och den teoretiska möjligheten kanske till och med försvinner med kronans fall.  

    Hur ska vår potentiella betraktare komma i kontakt med konsten och det kulturella rummet? 

    Vår betraktare kanske får möjlighet att ringa Konsttelefonen eller rikta sin mobil mot statyn som 

ÖBKHL placerat i Stadsparken för att veta mer om den. Kanske mildrar det känslan av okunskap och 

skapar ett vidare intresse? På sin shoppingrunda kan han/hon stanna i gallerian Kompassen och 

betrakta James Bates som har sin ateljé där, vad gör Bates egentligen där inne? Så fråga honom! 

OpenART tar också konsten ut ur konsthallen och gör den till en del av vår potentiella betraktares 

vardag. Har vår potentiella betraktare ett barn som tillhör den prioriterade generationen? Låt han/hon bli 

medtagen till konsthallen där barnet har ätit frukt och fått ord för sin upplevelse, eller titta när tonåringen 

ställer ut i Kulturhuset. Eller kanske bedriver Konstfrämjandet Bergslagen ett Skiss-projekt på 

arbetsplatsen? 

    De teoretiska möjligheterna finns för vår potentiella betraktare, även om kronan är svag. Vill vår 

potentiella betraktare aktivt söka sig in i kulturen kommer också de reella möjligheterna att finnas 

tillgängliga. Är kronan starkare kan han/hon dessutom föra in konsten i sitt eget hem genom grafik, 

konstring eller välja att gå med i en förening. Folkbildning i form av föreningar och studiecirklar ska inte 

underskattas, kommunen sätter också värde på deras verksamhet och de strukturer som finns i deras 

organisationer, och det var studieförbunden som gick samman och initierade Kulturhuset. Ibland räcker 

det med att vår potentiella betraktare får smak för ostron i en förening för att det ska fungera som en 

brobyggare till studiecirklar kring opera eller att själv arrangera en vinprovning. 

    Men när vår potentiella betraktare inte är intresserad av att själv leta upp konsten? Han/hon har 

varken erfarenhet eller verktyg och struntar i huruvida bläckfläcken är en elefant eller bara en 

oregelbunden bläckfläck. Vår potentiella betraktare bryr sig inte ens om att det är en bläckfläck på 

pappret. Det är den största utmaningen, att skapa nyfikenheten, förståelse och intresse. Att omge vår 

virtuelle betraktare med konst och kultur är ett gott försök. För ut konsten i hans/hennes vardag, i 

offentligheten, då ökar sannolikt chansen att de intresserade besöker Konstfrämjandet Bergslagen i 

Wadköping. Eller reta nyfikenheten genom att se arbetsprocessen bakom ett verk när konstnären står 

                                                 
23 Máo Zhǔxí yǔlù, eller Citat ur ordförande Maos verk/Maos lilla röda. 
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utomhus och målar. Men om det ändå inte riktigt biter är frågan bara vad mer man egentligen kan göra 

för vår potentiella betraktare? Berätta att konstverket är värt 10 miljoner? Har man tur kanske man gör 

en utställning om tatueringar, och av en slump hittar bakvägen in till vår potentiella betraktare som själv 

valt att pryda en eller flera kroppsdelar med tatueringar.  

    För att befästa vår betraktares möjliga existens i den kulturella bilden bör man inte ringakta vikten av 

vår potentiella betraktare, för det är han/hon som legitimerar och bär upp existensen hos alla de aktörer 

som har tagits upp, likväl som han/hon är ett mål och en anledning till att det finns kulturpolitik, lokal som 

global. Vår potentiella betraktare betalar skatt, går på utställningar, köper konst på avbetalning, är med i 

föreningar och kanske själv blir konstnär. När vår potentiella betraktare inte är med i bilden är frågan för 

vem och varför målsättningar, verksamheter och riktlinjer finns. 

    Sista ordet får dock bli att även om teorin säger att det bara handlar om betingelse, vem vår 

potentiella betraktare är och att han/hon behöver Sandströms ordbok för att få en upplevelse av konsten, 

måste man acceptera när vår potentiella betraktare inte vill läsa 
�����

. För att inte riskera 

Festingers kognitiva dissonans får man helt enkelt acceptera att vår potentiella betraktare aldrig kommer 

få en upplevelse av att läsa 
�����

. Kanske blir han/hon istället vår potentiella antagonist och 

ifrågasätter vad vi håller på med? En roll som i sig inte bör underskattas. Den potentiella antagonisten 

påminner oss om att aldrig sluta diskutera eller tänka efter varför kulturen och konsten är viktig, för vem 

den egentligen finns och varför, samt att detta är dynamiska begrepp vars betydelse inte är statisk eller 

absolut. Vår potentiella antagonist kanske blir sporren som gör att vi finner nya vägar och uttryck. 
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 AVSLUTNING 

Slutsatser och diskussion 
Syftet med den här uppsatsen har varit att behandla de aktörerna som finns inom kulturen och konsten i 

Örebro kommun, vilka målsättningar de har, hur jobbar de och ställa detta i relation till betraktaren. Inga 

hypoteser drevs, men ledande frågeställningar fanns. Betraktarens förutsättningar gavs både genom 

perceptionsteori och Bourdieus antaganden om hur en persons ställning i samhället påverkar den 

estetiska smaken. I inledningen lyftes också tanken hur man kan se de nationella målen speglade på 

lokal nivå samt fokus som finns på tillgänglighet och var människas rätt till uttryck. En sammanställning 

av statistik från Kulturrådet gjordes för att skapa en uppfattning om vilka summor som faktiskt satsas på 

kultur. Sedan fick aktörerna själva komma till tals om verksamhet och mål. Slutligen besvarades 

frågeställningarna genom att jämföra mål och verklighet i det insamlade materialet. 

    Vad ska man då dra för en slutsats av detta? 

    Många tankar och reflektioner har dykt upp under arbetets gång och nu kommer de att ventileras. 

    Att konst och kultur inte är några områden där man lägger stora summor pengar blir väldigt tydligt när 

man ser hur stor del av en total budget som går till området. 2- 3 % blir inga stora summor, men det 

finns ändå de som ifrågasätter att skattemedel går till ’anskrämliga skyltar’24 på Kvarntorpshögen. En 

stilla tanke är om vår potentiella betraktare faktiskt har en realistisk uppfattning om hur stora/små belopp 

dessa skattemedel utgör? En gissning är att de i regel inte har det, utan det är bara ’deras skattepengar’ 

vilket går till något som känns väldigt avlägset, som Barsom kommenterar.  

    Modesta summor pengar att röra sig med går igen i kulturverksamheter som jobbar med spridning och 

tillgänglighet. Man kan lite skämtsamt, men också allvarligt, säga att kanske är det något som företag 

och näringsliv också skulle kunna ta till sig? Att göra mesta möjliga med minsta möjliga medel, det är 

sannerligen att vara en kreativ sektor och är inte det vad näringsliv och marknad strävar mot25? Pengar 

är också en plågsamt påtaglig brist när tiderna blir hårdare. Att barn och unga prioriteras är förvisso bra, 

men på bekostnad av vilka andra? Eller som Rindar konstaterar ökar ansökningarna på hans bord när 

övriga finansiella bidragsgivare går i konkurs eller väljer att hålla hårt i sina egna tillgångar. Det är 

beklagligt att kultur och konst tycks ha svårt med att få sitt egenvärde bekräftat. Kulorna kommer 

rullande först när man kan koppla det till nytta och värdet tycks bli något man kan väga och mäta. Rindar 

konstaterar att när man kan sätta ett möjligt likhetstecken mellan konst och hälsa kommer 

uppmärksamheten och bekräftelsen. 

     Att det finns människor som vill eller brinner för att syssla med kulturens olika grenar, tjänar inte det 

till att konfirmera dess egenvärde i lika stor grad som något annat? Man kan lika gärna fråga sig varför 

det finns människor som har ett behov av att se på ishockey? Är det lättare att rättfärdiga det som en 

verksamhet med egenvärde då man kan mäta verksamhetens framgång i olika tävlingar till exempel, och 

det faktum att en del blir så exalterade av att betrakta evenemangen att det blir slagsmål och upplopp 

efteråt (som kostar skattemedel i polisinsatser)? Är skillnaden gentemot sport att man inte har OS i 

stilleben och att vi aldrig kommer få silver i abstrakt måleri? Möjligen kanske de olika lägrens supportrar 
                                                 
24 Yttrande gällande Peter Johanssons monomentalverk Utan titel, som fälldes av dåvarande vice ordförande i Kultur- och 
Fritidsnämnden i Kumla, detta blev startskottet för en hätsk debatt om konstens varande (Björsson & Persson 2008). 
25 Ett ytterst relevant tillägg att ta i beaktande som opponenten på denna uppsats, 2009-06-04 på Linköpings Universitet, lade fram 
var att marknadens och näringslivets strävan är största möjliga vinst 
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ryker ihop om Konstfacks varande och icke varande. Handlar nyckeln till egenvärde om att kultur och 

konst ska kunna mätas, räknas, vägas och ställas mot nytta, resultat och avkastning? Det finns siffror 

och statistik, precis som den Kulturrådet med jämna mellanrum sammanställer, i vad vi konsumerar. 

Men svårigheten är att definiera vad man ska väga, mäta och granska. Vi tycks inte ens vara säkra på 

vad konst egentligen är idag26, och hur mäter man egentligen den upplevelse en del får när de betraktar 

Constantin Brancusis Bird in space? Precis som det är ett dynamiskt arbete att jobba med intervjuer i en 

uppsats, är begreppet kultur och konst ett dynamiskt begrepp som med jämna mellanrum måste 

revideras och har olika innebörder för folk. 

    För att åter föra upp pengar på tal, det är intressant att även om det verkar finns ett antagande och en 

medvetenhet om att kulturbranschen inte ger någon större avkastning, Renberg säger det och Rindar 

understryker att kulturarbetarna knappast är överbetalda, så fortsätter människor ändå att jobba inom 

den. Om inte annat kan man då fråga sig hur detta kulturbehov är beskaffat, att verka inom branschen, 

omge sig med den och besöka arrangemang? Här kan man ställa sig kritisk till Boudieus antagande om 

att behovet av konst och kultur är något betingat, finns det människor som närmast har ett ’biologiskt’ 

behov av kultur27? För att bena mera i den frågan skulle man bland annat behöva göra en djupdykning i 

de människor som brinner för denna typ av aktiviteter och inte bryr sig om de ekonomiska aspekterna. 

Den djupdykningen kommer dock inte att ske här, det bör bli syftet i en annan uppsats. 

    För att vrida vinkeln från pengar till dem som sitter på pengar. 

    Kommunens icke-operativa roll gör att man kan fråga sig hur pass medvetna och måluppfyllande de 

kan vara i en passiv och ekonomiskt stöttande roll, liknande den Renberg har. Tittar kommunen till 

exempel på de samarbetena som tycks finnas, såsom mellan studieförbunden, Konstfrämjandet 

Bergslagen och Kulturhuset, och räknar in deras verksamhet och deras målsättningar i sin egen? Hur 

ska man som medborgare ställa sig till det? Är det något som kommer att alstra ett rikt, kreativt och 

aktivt klimat, eller är det att ta ett steg tillbaka och låta någon annan stå vi rodret? Är det rätt av 

kommunen att inta en mer passiv ställning, att inte vara drivande utan bara stöttande. Är det bra eller 

dåligt? Det är svårt att säga, om kommunen blir en aktiv aktör inom konst- och kulturlivet kommer det att 

bli ’pannkaka’ av det hela, eller blir det ytterligare en positiv och stärkande aspekt? Frågan känns 

vidöppen och i behov av vidare utredning. 

    Skolan då, en verksamhet som huserar en prioriterad grupp, hur stor del får eleverna egentligen av 

konst och kultur om det hänger på lärare? Är de utslitna till bristningsgränsen och tar sig för pannan när 

ytterligare en ’möjlighet’ ges dem, eller griper de glatt och entusiastiskt tag i chansen? Ett antagande är 

att de hänger på att vem läraren är, som Andersson lägger fram är det inte säkert att du går och ser 

utställningar bara för att du är bildlärare. En klar nackdel med att man söker medel stammat ur en 

persons intresse och tanke är att alla kanske inte har den tiden, intresset och tanken. Man kanske väljer 

att inte utnyttja det över huvud taget? Kan det då vara lämpligare att ha ett evenemang som alla får delta 

i oavsett? Det är också en svår fråga. Ett möjligt sätt att finna svar på den är att försöka utvärdera hur 

många aktiviteter eleverna har fått se, vilken kvalité de var av, huruvida de var relevanta etcetera, och 

jämföra resultaten mellan då kommunen gjorde program och nu när skolan själv ansvarar för detta. 

                                                 
26 Ernst Billgren konstaterar att konst är ett ord och att konsten försvann under 1960-talet, även om vi inte har vant oss vid det 
ännu (2008, fråga 65). 
27 Hugo Lagercrantz har skrivit en essä i DN där svaret tycks vara ett ja, magnetkameror visar att hjärnans belöningssystem 
stimuleras (2009). En text som Bourdieu borde läsa och ta ställning till. 
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    Fokus på barn och ungdomar tycks vara närvarande hos alla aktörer. Vikten av att uppmuntra till 

skapande och delaktigheten i unga år är något man är medveten om. Förvisso är det en viktig 

fokusgrupp, men jag håller med Barsom i åsikten om att de vuxna själva kan köpa kultur och inte 

behöver prioriteras, är en lustig utgångspunkt. Det riskerar att bli skevt i alla möjliga teoretiska och reella 

aspekter: pengar, intresse, var bor personen, hur ser livssituationen ut och liknande faktorer, som 

Bourdieu pekar på, blir ytterst aktuella. Riskerar det att bli ett kapitalt misslyckande att tillgängliggöra 

konsten, helt avhängigt av när och var man har vuxit upp? Om man bor i ett prioriterat område, eller 

tillhör en prioriterad grupp människor ska man åtminstone förhoppningsvis klara sig bra? Samtidigt 

riskerar man också att skapa den gruppindelningen som Barsom vill komma ifrån, problemen måste 

angripas från ett konstruktivt håll. Argumentationen om att man ska jobba med hur medborgarna ska ta 

sig in till centrum, istället för att bygga en biograf i Varberga, är ett vettigt sätt att angripa problemet. Då 

skapas förutsättningarna för ett helhetstänkande och den eftersträvansvärda plattformen. Det ska handla 

om att låta kulturen vara en mötesplats för alla, som Kulturhusets vision om verksamheten, och inte 

riskera att spä på uppdelningen av människor. 

    Vissa paralleller till Thierfelders C-uppsats kan man också göra när det gäller behovet av 

kommunikation och hur brist på den kan bli problematisk. Kommunikation är essentiellt i ett samhälle, för 

att aktörerna ska förstå varandra, samarbeta och veta vad det är för riktlinjer som gäller. Att efterlysa 

delmål eller någon form av konkretare handlingsplan skulle säkerligen vara till hjälp som en vägledning. 

Rindar är själv inne i de tankegångarna, idag är det lite otydligt, verksamhet kan tangera villkoren för att 

söka bidrag och man får gå på en ’fingertoppskänsla’, Barsom kommenterar också att det finns risk för 

godtycklighet när det inte är tillräckligt tydligt. Det verkar också vara lämpligt att göra en kartläggning och 

skapa direktiv att jobba efter för att se över den kulturella infrastrukturen som ska finnas, Rindar 

efterlyser det. Hur en god kommunikation fungerar manifesteras i att aktörerna samarbetar med 

varandra och genomdriver lyckade projekt. Det är precis i linje med de önskemålen som Barsom har om 

att verksamheterna bör öppna upp sig och jobba med andra för att bryta barriärer och skapa 

mötesplatser. Konstfrämjandet Bergslagen har till exempel börjat jobba aktivt med och fler instanser och 

aktörer tycks vara inne på samma spår. 

    Tiden är ett återkommande tema. Hur ska man anpassa öppettider? Hur är tillgängligheten när man 

har öppettider då ’alla’ jobbar? Hade det gett något att ha öppettider som ligger utanför gängse 

arbetstid? Är det vad man vill göra i slutet på dagen efter en arbetet, eller faller det platt? För vem har 

man öppet? Vilka är det som kommer? Vilka är det som har möjlighet att komma? Den mest frekventa 

museibesökaren är enligt statistiken de i åldern 65-74 år och Andersson konstaterar att hon inte har så 

mycket tid över till att gå på konstutställningar. Att möta behoven är inte lätt när man ska finnas till för 

alla och det innebär omkostnader för varje timme man har öppet. Fördelen med att ha en målgrupp är då 

att det är lättare att anpassa sin verksamhet efter ett förmodat behov, men då är man å andra sidan 

snart tillbaka i den uppdelning som man vill komma bort ifrån. En bra lösning är antagligen något som får 

skräddarsys efter verksamheten och publiken. Likaväl spelar det fysiska läget in. Chansen är rimligen 

större att besökarantalet ökar om verksamheten ligger lättillgängligt, där folk passerar mycket och ofta. 

Nilsson poängterar det faktum att han kan öka antalet besökare genom att ställa sig på trappan och 

prata med dem som går förbi. Till Konstfrämjandet Bergslagen kommer turister, även om det kanske inte 

är lokalbor i lika hög grad, och Kulturhuset kan dra folk genom bra arrangemang i många lokaler.  
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   En annan tanke som dök upp och var relaterat till läge handlade om ett levande kulturliv och 

utbildningarna som finns på en ort. Iakttagelsen att en stads kulturliv, eller dess fördjupning av det, kan 

hänga ihop med utbildningarna som finns på orten tillför en intressant aspekt på Bourdieus resonemang. 

De som har en intressesfär som ligger i linje med en kulturellt relaterad utbildning kommer att söka sig 

dit, och i sin förlängning möjligen bidra till en kulturell expansion. Är relationen mellan utbildning och 

omfånget av kultur sann, då är verkligen Bourdieu helt rätt ute, även om det kanske inte var på det sättet 

han tänkt sig. Men den frågeställningen lämnar jag till ett annat projekt. 

    Men kan man göra en verksamhet ’för’ tillgänglig? Problem kan finnas med att bli alltför ’publikfriande’, 

hur långt kan man gå innan något riskerar att bli urvattnat och gå vilse i sitt eget koncept, eller brist på 

koncept? För att exemplifiera med ÖBKHL, kommer konsthallen att tjäna på sin espressohörna? 

Kommer det att skrämma bort de gängse betraktarna och inte locka de nya? Vilka kommer att sitta där? 

Blir det en mötesplats utan förväntningar? Är det ett lämpligt sätt att avdramatisera en konsthall och göra 

den ’tillgänglig’ för vem som helst, uppfylls det eventuella pedagogiska syftet genom att man tillbringar 

längre tid där? Verkar det som en vettig idé om det finns tidskrifter och böcker tillgängliga för gemene 

man att bläddra i? För att genomföra den här typen av projekt är grunden god ifall man känner sina 

besökares behov, eller har en uppfattning om vad besökaren saknar för att den ska komma dit. Motiven 

är goda och idén låter relevant, om barnen som sitter och äter frukt har en avslappnad och frågvis 

inställning till konsten så kanske även en kaffedrickande ditkommenderad förälder kan få det28. Hur 

försöket utfaller återstår att se. 

    En annan typ av tillgänglighet, eller kanal, att utnyttja inför framtiden är de olika möjligheterna som 

internet erbjuder, hur stor roll kan ett forum som Facebook spela? Är det ett sätt att nå en yngre publik 

som man kanske annars inte skulle ha nåt fram till? Som Andersson säger handlar det om att 

informationen når rätt människor. Internet är idag en stor och välanvänd kanal för att föra ut och finna 

information, den här uppsatsen har använt sig mycket av den bland annat. Men det gäller också att inte 

stirra sig blind på möjligheterna som nätet kan erbjuda, idén om tillgänglighet måste lyftas och huruvida 

alla har tillgång till internet och om alla vet hur de ska komma åt informationen. Dock är det en fantastisk 

resurs när den utnyttjas på bästa möjliga sätt. Kan inte vår potentiella betraktare se Mona Lisa i 

verkligheten har han/hon åtminstone möjligheten att se en reproduktion. 

    För att runda av diskussionen och återkoppla till vad som sades i början om ’stora’ och ’små’ frågor 

och att man kan läsa denna uppsats innehåll i både nationell och global kontext kommer nu några sista 

tankar. I den nationella aspekten och för framtidens kulturpolitik får Karin Åhström Iko, 

förbundsordförande i DIK29, komma till tals. I ledaren för DIK forum kommenterar Åhström Iko 

kulturutredningen. Hon säger att kulturutredningens förslag kan ses som början på en process där 

kulturarbetarna själva kommer ha stora möjligheter att påverka. Uppmaningarna till kulturministern lyder; 

starta dialogen med regionerna; inom andra departementsområden ska kulturpengar avsättas; den 

statliga organisationen ska anpassas. Åhström Iko säger att i regionala och lokala sammanhang ses 

kulturen alltmer som en resurs för utveckling och tillväxt. Staten bör ha förhandlingar och nå uppgörelser 

med respektive region, en förutsättning är då att staten är tydlig med sina mål för att kunna garantera 

                                                 
28 Undertecknad har till exempel fått förslaget att över ett glas rödvin behandla det kryptiska innehållet i Giorgiones Stormen, och 
är av den högst subjektiva uppfattningen att det skulle vara ett angenämt sätt att bekanta sig med tavlan och få en upplevelse av 
den. 
29 Fackförbundet för dokumentation, information och kommunikation. 
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kontinuitet och kvalitet. Hon säger att kulturutredningen lanserar begreppet aspektpolitik, vilket innebär 

att andra politikområden också driver en kulturpolitik och departement öronmärker pengar till 

kultursatsningar, på så vis blir kulturen en bredare fråga med angelägenhet. Åhström Iko konstaterar att 

om detta ska genomföras krävs nya resurser, dessutom är det oklokt att inte investera i utveckling, 

särskilt i kristider då ”[k]ulturen utvecklar individ och samhälle, hälsa och lärande, näring och miljö.” 

(2009, s.2). Vad Åhström Iko pratar om är tankar och åsikter som finns på lokal nivå. Aspektpolitiken är 

Rindar inne på när han pratar om den tjänsten som tillsattes inom Vård och Omsorgsförvaltningen, eller 

att när kulturen kan kopplas till en nytta (motor för utveckling och tillväxt) genererar det resurser. Barsom 

omnämner det också, att ett kulturrikt samhälle är ett intressant samhälle och tjänar som marknadsförare 

bland annat, samt kitt och instrument för många olika frågor. Att integrera kulturen inom olika områden 

och göra den till en naturlig del av en verksamhet, som inom Vård och Omsorgsförvaltningen, är 

sannerligen att skapa tillgänglighet. För att lyfta blicken ytterligare till en global nivå: undertecknad 

hittade av en tillfällighet begreppet ’community art’ på internet i det kontroversiella uppslagsverket 

WIkipedia, där står det bland annat:  

 

Often community art is based in deprived areas, with a community oriented, grassroots approach. Members 

of a local community will come together to express concerns or issues through an artistic process, 

sometimes this may involve professional artists or actors. These communal artistic processes act as a 

catalyst to trigger events or changes within a community or even at a national or international level 

(Wikipedia u.å
30

). 

 

Stämmer innehållet i detta citat är ’community art’ precis vad man sysslar med inom kommunen med 

bland annat prioriterade områden, Konstfrämjandet Bergslagens olika aktiviteter, hur Kulturhuset jobbar 

eller som när Konstfrämjandet Bergslagen och Kulturhuset gick ihop och gjorde projektet My place. 

Tanken om vikten av tillgänglighet, att föra ut konsten till människorna och kulturen som en motor finns 

tydligt uttryck. ’Community art’ tycks vara ett globalt begrepp för framtiden och värt att leta mer 

information om. 

    Den sista kommentaren gäller hur pass de olika aktörerna har ’lyckats’ med sina målsättningar. 

Understrykas bör att det är en vansklig fråga att svara på utan att ha betraktaren som en fokusgrupp, 

men slutsatsen bör efter genomgånget material bli att aktörerna gör vad de kan med de resurserna och 

riktlinjerna de har. De verkar vara på god väg och så länge man arbetar med målet om tillgänglighet och 

kan säga att ’vi jobbar bra, även om vi alltid kan bli bättre’ (och dessutom jobbar för att bli det) tycker 

åtminstone undertecknad att det är svårt att kräva mer så länge vi inte lever i den bästa av världar.

                                                 
30 Man ska ställa sig kritisk till artikelns innehåll, vilket artikeln också påannonserar genom att påpeka att en expert på ämnet 
behöver granska artikeln. Den vidrörs dock här lite kort då det presenterade begreppet är intressant och undertecknad vill lägga 
det på bordet. Hänvisningar finns till forum och nätverk för denna typ av konst om man vill leta sig vidare. Lite tycks dock vara 
skrivet, undertecknad har inte hittat någon allmängiltig officiell definition av begreppet, och de titlar som föreslås till fortsatt läsning 
om ämnet har undertecknad ej lyckats hitta i Sverige. Detta citat från Wikipedia är infogat då undertecknad tyckte det verkade vara 
en hyfsad sammanfattning av ett brett begrepp. 
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BILAGOR 

1A – Mats Nilsson 
Frågeunderlag till Mats Nilsson, ÖBKHL 
Mån 30/3  
 
 
Berätta lite om konsthallens verksamhet.  
 
 
Hur jobbar ni med de målen som är uppsatta för konsthallen enligt Örebros 
kulturpolitiska program?  Hur ser ni på ert uppdrag? 
- Ge konstupplevelser, sprida information och kunskap, göra konsten tillgänglig. 

(Det mest essentiella, utveckla gärna mesta möjliga). 
- Samverkan mellan förskolor och skolor, ett prioriterat område. 
- Resurs för lokala konstnärer. Etc. 

Har ni fler uppdrag/verksamheter utöver de som står nämnda? 
 
 
Har ni några särskilda målgrupper ni vänder er till?  
Vilka är det som besöker konsthallen? Tendenser? 
 
 
Lyckas ni nå ut till er målgrupp/människor?  
 
 
Skulle du säga att ÖBKHL har ett framgångsrikt sätt att jobba?  
Skulle du vilja jobba på ett annat vis? 
 
 
Hur skulle dina ideala omständigheter se ut? 
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1B – Jan Rindar 
Frågeunderlag till Jan Rindar, planerare för kulturfrågor, Kulturförvaltningen 
Ons 1/4  
 
 
Berätta lite om din funktion inom förvaltningen?  
Vad är din inställning till kulturen? 
Hur stort inflytande har ni över den förda kulturpolitiken? 
 
 
Hur har de senaste årens utveckling inom kulturens sett ut?  
Har fokus skiftat eller är det detsamma? 
 
 
Under Medborgarperspektiv står det att alla ska ha möjlighet att fördjupa sina 
erfarenheter och vidga sina perspektiv genom att ta del av och delta i olika 
kulturyttringar.  
Hur vill/jobbar ni för att realisera detta? 
Hur mycket plats får medborgaren? 
 
 
 
Vikten av att på ett tidigt stadium integrera kulturen som en del i verksamheten hos 
barn och ungdom så alla har möjlighet att delta, omnämns.  
Hur vill/jobbar ni för att realisera detta? 
Hur ser det ut i skolan? 
 
 
 
Hur jobbar ni för att skapa förutsättningar/utövande/deltagande för kulturen? 
 
 
Hur jobbar man med området konst här i kommunen? 
 
 
 
Hur skulle dina ideala omständigheter se ut? 
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1C – Behcet Barsom 
Frågeunderlag till Behcet Barsom (KD), ordförande i Kultur- och 
medborgarnämnden 
Ons 1/4 
 
 
Berätta lite om din bakgrund. 
Hur kommer det sig att du är ordförande i K o M nämnden? 
Vad är din inställning till kultur och kulturpolitik?  
Vad är ditt uppdrag och hur ser du på det? 
 
 
Hur stor enighet finns det i nämnden gällande kulturen och hur den ska genomdrivas? 
 
 
Gällande politiken som förs i kommunen: 
 
Första och enda kulturpolitiska styrdokument som har gjorts så här långt.  
Finns det planer/behov av att revidera och uppdatera det?  
 
 
Under Medborgarperspektiv står det att alla ska ha möjlighet att fördjupa sina 
erfarenheter och vidga sina perspektiv genom att ta del av och delta i olika 
kulturyttringar.  
Hur vill/jobbar ni för att realisera detta? 
 
 
Vikten av att på ett tidigt stadium integrera kulturen som en del i verksamheten hos 
barn och ungdom så alla har möjlighet att delta, omnämns.  
Hur vill/jobbar ni för att realisera detta? 
 
 
Hur jobbar ni med föreningsliv och folkbildning för att verka för jämlika villkor och bryta 
barriärer? 
 
 
Hur jobbar ni för att skapa förutsättningar/utövande/deltagande för kulturen? 
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1D – Anna-Karin Andersson 
Frågeunderlag till Anna-Karin Andersson, Konstfrämjandet Bergslagne 
Tis 19/5 
 
 
Berätta lite om Konstfrämjandet Bergslagens verksamhet (finansiering?). 
Hur ser organisationen ut? 
Hur ser du på ditt uppdrag? 
 
 
Hur jobbar ni med målet att sprida och tillgängliggöra konst för människor 
- Projekten (Skiss, Sculptour, Lilla Europa, Öppna konsten, Det saknas en bok) 
- Verksamhet riktad mot skolor/förskolor (Öppna konsten) 
- Galleriverksamhet 

Vilka uppdrag har ni mera? 
 
 
Hur är ert samarbete med andra instanser (ex. Länsmuseet, konsthallen, kommunen 
etc.)? 
 
 
Upplever du att ni når ut till människor? Vilken typ av människor? 
 
 
Är du nöjd med hur ni jobbar idag? Skulle du vilja jobbar på något annat sätt? 
Ideala omständigheter? 
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1E – Frida Renberg 
Frågeunderlag till Frida Renberg, Kulturhuset Örebro 
Tis 19/5 
 
 
Berätta lite om kulturhusets verksamhet (finansiering?). 
Hur ser organisationen ut? 
Hur ser du på ditt uppdrag? 
 
 
Ert mål är att vara en mötesplats för kultur- och nöjesintresserade människor. 
Hur jobbar ni med att vara det? 
Hur väl lyckas ni? 
Samarbetar ni med andra instanser (kommunen, länsmuseet, konsthallen, skolor, 
konstfrämjandet etc.)? 
 
 
Jobbar ni mot någon särskild målgrupp? 
Upplever du att ni når ut till människor? Vilken typ av människor? 
 
 
Konstutställningar, vilka arrangerar dem? Vilka är det som dyker upp? 
 
 
Är du nöjd med hur ni jobbar idag? Skulle du vilja jobba på något annat sätt?  
Ideala omständigheter? 
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