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Sammanfattning 

Den här uppsatsen handlar om mötet mellan regional utveckling och Ställbergs gruva, en postindustriell 

plats som idag fått en ny funktion i form av ett konstcenter. Gruvan ligger i Ställberg i Ljusnarsbergs 

kommun, en kommun som sedan 1970-talet har en kraftigt minskande befolkning. Idag ägs gruvområdet 

av konstgruppen The non existent Center vars verksamhet vid gruvan sedan 2017 till stor del finansieras 

genom att de är med i en modell för finansiering av regionala kulturaktörer och institutioner; kultur-

samverkansmodellen. Syftet med uppsatsen är att förstå vad verksamheten i gruvan innebär och vilka 

idéer om regional utveckling som aktualiseras genom deras medverkan i samverkansmodellen. Detta 

sätts i perspektiv med hur den regionalpolitiska diskursen präglas av tanken om konkurrens och tillväxt. 

Uppsatsen är upplagd som en kvalitativ fallstudie där det huvudsakliga empiriska materialet består av 

intervjuer med representanter från fyra geografiska och samhälleliga nivåer; konstgruppen, 

lokalsamhället, kommunen och regionen. Regional utveckling i teori och praktik tillsammans med hur 

kultur ses som en utvecklingsfaktor för regional utveckling utgör studiens huvudsakliga teoretiska 

ramverk. Andra viktiga teorier är den om socialt kapital och teorin om släta och räfflade rum. 

Studien visar att gruppens arbete vid Ställbergs gruva har ett bredare fokus än att enbart fungera som en 

konstscen, gruppen kan även beskrivas som en social rörelse där de strävar efter att ifrågasätta och 

utmana normer och värderingar i samhället. I mötet med regional utveckling uppstår vissa svårigheter 

då regionen och konstgruppen har en del olika viljor och uppfattningar om vad det regionala arbetet för 

konstgruppen ska innebära. Konsten som en utmanande samhällskraft både uppmuntras och i praktiken 

begränsas från kulturpolitiskt håll. Konstgruppen vill även vara en plattform och mötesplats för 

lokalsamhällets invånare vilket främst aktualiserar idén om socialt kapital som viktig grogrund för 

utveckling och tillväxt, enligt idéer om regional utveckling. Svårigheter som kan möta gruppen i strävan 

efter att vara en lokal mötesplats är att några av de intervjuade ger uttryck för att många i samhället inte 

förstår vad verksamheten vid Ställbergs gruva innebär och inte heller har något intresse av att veta. 

Utifrån den konkurrensfokuserade regionala utvecklingsdiskursen kan konstateras att diskursen även är 

synlig i den mer välfärdsinriktade kulturpolitiken då medel ej satsas på Ställbergs gruva för att stärka en 

av regionens ”svagare” platser utan för vad verksamheten kan bidra med för regionen som helhet.  
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Förord 
Idén till uppsatsen började gro när jag under hösten 2017 praktiserade på avdelningen för Kultur och 

Ideell sektor på Region Örebro län. Jag analyserade hur utvecklingsmedel till kulturaktörer hade 

fördelats tidigare år när jag stötte på namnet The non existent Center som visade sig stå för en konstgrupp 

som verkade i Ställberg, en plats jag inte visste fanns. För mig som älskar lek med ord och dess innebörd 

och som engageras ännu mer när det finns en inbyggd samhällskritik, fick namnet mig att ägna kanske 

lite för mycket arbetstid åt att bara försöka förstå vad The non existent Center gör. Min enda slutsats var 

emellertid att de gör något helt annat än många andra kulturverksamheter men exakt vad kunde jag inte 

sätta fingret på. I kombination med att jag länge försökt förstå vad regional utveckling egentligen innebär 

formulerades till slut ett tema för kandidatuppsatsen vars resultat ni kommer få läsa om här. 

Mitt absolut största tack riktas till er som jag fått intervjua för uppsatsen. Ni gjorde inte bara uppsatsen 

möjlig att genomföra på det sätt jag ville, utan jag känner mig också ödmjuk inför att ni så vänligt släppte 

in mig och delade med er av era tankar. Tack för att jag får bära med mig dessa möten.  

 

Örebro i augusti 2018 

Michaela Bolin 
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1. Inledning 
Under 1970-talet gick Sverige från att vara ett industrisamhälle till att de flesta idag är sysselsatta inom 

tjänstesektorn. Detta berodde på en global ekonomisk strukturomvandling som innebar att Sveriges 

industri, som till största del baserades på utvinning och förädling av naturresurser inte klarade sig i en 

ny global konkurrens. Eftersom naturresurser är platsbundna innebar det att industrierna etablerats där 

naturresurserna fanns vilket lett till att samhällen växt upp kring industrierna. När industri efter industri 

stängde ner och människor förlorade sina jobb resulterade det i en kraftig avfolkning för många av dessa 

bruksorter (Jörnmark 2007).   

I Bergslagen ligger Ljusnarsbergs kommun, en kommun som drabbades hårt av strukturomvandlingen 

på 70-talet och som sedan dess har minskat sin befolkning med nära hälften, idag bor ungefär 5000 

personer i kommunen. Enligt en prognos i tidningen Dagens Samhälle beräknas Ljusnarsberg bli den 

första kommunen i Sverige som dör ut på grund av avfolkning (Dagens Samhälle, 2013). Trots den 

dystra prognosen, eller kanske på grund av den, har en annorlunda konstverksamhet etablerat sig i en av 

kommunens nedlagda industrier; Ställbergs gruva. Konstgruppen som driver verksamheten kallar sig 

The non existent Center (TNEC) och vill med gruvan som centrum vara en internationell konstscen och 

där göra en 53 år lång gestaltande samhälls-undersökning (The non existent Center, 2017). Enligt 

Dagens samhälles prognos kommer kommunen sluta existera år 2070 vilket är det årtal som The non 

existent Center också ser som slutdatum för sin verksamhet vid Ställbergs gruva. ”Då är jag typ 80 år, 

det är ett ganska rimligt tidsperspektiv” resonerar Eric Sjögren, en av verksamhetens grundare (Intervju 

2018).  

I och med strukturomvandlingen förlorade många industrier sin funktion och lämnades tomma. Men 

liksom Ställbergs gruva används flera av dessa tidigare övergivna industrier idag till nya verksamheter, 

ofta inom turismnäringen eller som scenografi för konst (Jakobsson 2009, s.14, Storm 2008, 150). Detta 

är något som stämmer väl med idéer inom den regionala utvecklingspolitiken. Kultur ses som en kraft 

som kan skapa tillväxt och utveckling och för gamla bruksorter blir industribyggnader ett viktigt 

kulturarv som kan stärka en kulturell identitet, skapa arbeten och locka turister till platsen. (se t.ex.: 

Hermelin 2008, Syssner 2008, Bergqvist 2010, Fogenhagen & Johansson, 2007).   

Sedan 2017 är TNEC med i kultursamverkansmodellen - en kulturpolitisk reform för finansiering av 

regionala kulturaktörer och institutioner. Det innebär att de tillsvidare är garanterade nationella och 

regionala medel på årlig basis. I skenet av att konkurrens och tillväxt har blivit regionalpolitikens ledord 

i dagens dominerande neoliberala diskurs kan det tyckas aningen motsägelsefullt att medel satsas på en 

plats som då inte borde kunna bedömas ha tillväxtpotential. I kampen om att alltid vara lite bättre än 

någon annan region innebär det att omfördelning av resurser, både mellan regioner och inom regioner, 

är osannolik. Platser ansvarar helt enkelt själva för sin utveckling och att fördela resurser till en plats 

som fått en prognos om att vara på sista plats i ”tillväxtligan” borde därmed inte vara eftersträvansvärt 

(Andersson & Molina 2008, Mitander 2015). Så vad innebär gruppens arbete i Ställbergs gruva 

egentligen? Hur påverkas platsen och de människor som bor där? Och framförallt, hur relaterar 

verksamheten till regional utveckling och den konkurrensfokuserade diskursen? Den här uppsatsen 

fokuserar på vad som händer när en nyskapande kulturverksamhet som tar plats i periferin möter 

regional utveckling.  
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Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att förstå vad som händer när en postindustriell plats1, i det som kan anses 

vara samhällets periferi, aktiveras genom The non existent Centers kulturverksamhet vid Ställbergs 

gruva. Studien ämnar redogöra för och tolka vad arbetet vid gruvan innebär och vad som händer när 

verksamheten möter regional utveckling genom dess medverkan i kultursamverkansmodellen. Syftet 

är också att se vilka idéer om kulturens roll i regional utveckling som aktualiseras genom detta möte, 

på vilket sätt TNEC´s verksamhet kan påverka dessa och hur detta förhåller sig till den dominerande 

och konkurrensfokuserade regionala utvecklingsdiskursen. Detta görs genom intervjuer med TNEC 

och med representanter från tre olika samhälleliga och geografiska nivåer; regionen, kommunen och 

lokalsamhället.  

Frågeställningar:  

1. Vad innebär TNEC`s arbete vid Ställbergs gruva? 

2. Vad händer när verksamheten möter regional utveckling genom medverkan i 

kultursamverkansmodellen?  

3. Vilka idéer om regional utveckling aktualiseras genom mötet mellan TNEC och regional 

utveckling? 

4. Hur förhåller sig detta till den dominerande och konkurrensfokuserade diskursen inom regional 

utveckling?  

Disposition 
Bakgrundskapitlet börjar med en kortare beskrivning av The non existent Center. För att empirin ska 

kunna sättas in i sitt sammanhang ges därefter en bakgrundsbeskrivning om Ljusnarsbergs kommun, 

Ställberg och om Ställbergs gruva. För att visa hur fenomenet att omvandla nedlagda industrier till 

kulturella platser är något etablerat följer en genomgång av den utvecklingen och några exempel på vad 

andra gruvor i Bergslagen används till idag tas upp. Därefter redogörs för hur kulturpolitiken fungerar 

på nationell och regional nivå. I kapitel 3 - Teoretisk referensram - redogörs för vad regional utveckling 

kan innebära och innebär främst idag, enligt både styrdokument, forskning och teorier. Därefter ges en 

beskrivning av på vilket sätt kultur i tidigare forskning ses som en positiv faktor för regional utveckling 

och till sist hanteras kultur och regional utveckling i förhållande till centrum och periferi.  

Kapitel 4 består av en metodgenomgång, där fördelar och nackdelar med fallstudien som metod 

diskuteras och valet av metod motiveras. Därefter beskrivs uppsatsens upplägg. Här presenteras också 

de personer som är intervjuade i uppsatsen och det beskrivs på vilka grunder intervjupersonerna har 

valts ut. Även hur den etiska hanteringen gått till beskrivs, något som är särskilt viktigt vid intervjuer. 

Empirin består huvudsakligen av intervjuer med TNEC, kommunen, lokalsamhället och regionen vilka 

sammanfattas var för sig i kapitel 5. I nästa del, kapitel 6 tolkas informationen från empirin genom det 

teoretiska ramverket om kultur och regional utveckling och resultatet analyseras. Kapitlet och analysen 

är strukturerad utefter uppsatsens frågeställningar. Slutligen följer i kapitel 7 en sammanfattande slutsats 

som återknyter till inledningen och avslutningsvis en reflektion kring delar som uppsatsen inte hade 

utrymme för att omfatta.  

                                                 
1 Begreppet postindustriell kan kritiseras då det antyder att det skett en tydlig brytning från det industrisamhälle 

som var, men eftersom samhället fortfarande är beroende av industriell produktion menar vissa forskare att 

begreppet ofta är olämpligt att använda (Storm, 2008). I sammanhanget Ställberg väljer jag ändå att använda mig 

av begreppet eftersom jag menar att Ställberg som idag karaktäriseras av avsaknaden av den tidigare 

dominerande gruvindustrin faktiskt kan exemplifiera en postindustriell situation.  
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Centrala begrepp 

Kultur 

Kultur är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. I uppsatsen förstås begreppet enligt 

litteraturforskaren och historikern Raymond Williams och hans definition av kultur. Detta eftersom jag 

i uppsatsen tar med mig en humanistisk och samtidigt strukturell syn på världen. Den kan beskrivas som 

att platser och verkligheter ses som upplevda och fyllda med innebörd av individer. Samtidigt sker detta 

meningsskapande också genom sociala processer som påverkas av olika sociala och samhälleliga 

strukturer, vilka upplevs som fastlåsta men samtidigt hela tiden förändras. Williams beskriver kultur 

som ett av de mest komplicerade begreppen i det engelska språket men kärnan i innebörden är att kultur 

är något som görs. Kultur existerar inte i ett vakuum utan skapas genom mänskliga processer och 

förändras hela tiden. Kultur inbegriper konst och estetiska verksamheter men även populära 

kulturuttryck som exempelvis användning av sociala medier och mode, dessutom handlar kultur om hur 

människor lever. Det senare kan beskrivas som ”levd kultur” och används för att beskriva kultur som i 

meningen traditioner, normer och värderingar (Williams refererad i Nayak & Jeffrey 2011, s.100-101). 

I uppsatsen förstås kultur i denna breda bemärkelse, men med huvudsakligt fokus på kulturella 

verksamheter i form av estetiska praktiker och konst som ett kulturuttryck. I kulturgeografisk anda 

handlar det också om hur kulturen tar plats geografisk och rumsligt och hur plats och rum skapas och 

omskapas av kultur, och hur kultur skapas och omskapas av plats och rum (Knox & Marston 2013, 

s.146). 

Region- och platsbegreppet 

Region förstås som en social konstruktion och är således något som människor skapar genom olika 

processer (Syssner 2008, s.37–39). Vilka sammanhängande platser som tillsammans kan sägas utgöra 

en region kan definieras utifrån flera olika kriterier, som till exempel en geografisk, administrativ, 

funktionell, politisk eller kulturell region. I regional utveckling hanteras exempelvis regionerna som 

funktionella regioner vilket innebär att regionen ses som en enhet med en sammanhängande 

arbetsmarknad (Andersson, Ek och Molina, 2008, s.25). Inom statsvetenskap definieras region ofta som 

styrnivån mellan stat och kommun (Syssner 2008, s.37–39). När jag i uppsatsen hänvisar till ”regionen” 

innebär det att jag syftar på den regionala styrnivån och ofta mer specifikt på kulturens regionala styrnivå 

som i uppsatsen representeras av Region Örebro län. Detta kommer med en förståelse för att regionen 

är en rumslig enhet med tydligt definierade geografiska gränser som går under namnet Örebro län. 

Samtidigt använder jag mig också av region för att beskriva regionen Bergslagen som framförallt 

definieras utifrån sin industrihistoriska bakgrund, den är också en geografisk region men gränserna inte 

lika tydligt definierade. När jag syftar på Bergslagen som en region används ”Bergslagsregionen” eller 

”Bergslagen”.  

Återkommande i uppsatsen använder jag mig av begreppet plats på ett varierat sätt då det är ett ord 

med många betydelser som jag ibland även använder som språkligt grepp. Utgångspunkt för 

förståelsen av plats som ett begrepp hittas i Yi-Fu Tuans (1974) definition av begreppet. Han menar 

att plats ska förstås utifrån ens samhälleliga position, enkelt förklarat avgör den samhälleliga 

positionen den rumsliga lokaliseringen. I sammanhanget TNEC är platsen Ställbergs gruva, men 

platsen definieras även av den samhälleliga position som platsen har sedd i ett större perspektiv. 

Därför blir det även intressant att diskutera fallet utifrån teori om centrum och periferi, något som tas 

upp i teoriavsnittet. Det hade varit intressant och relevant i fallet att även hantera plats utifrån teorier 

om exempelvis platsidentitet och insider- och outsider-perspektiv, men där har jag fått avgränsa 

uppsatsen även om jag snuddar en del vid exempelvis platsidentitet och regional identitet.  
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1. Bakgrund      

The non existent Center  
The non existent Center påbörjade arbetet vid Ställbergs gruva år 2012 och består av 11 personer med 

olika utbildningsbakgrund och yrke. I gruppen hittas bland annat verksamma inom musik, konst, poesi, 

journalistik, dans, psykologi, snickeri, inredning och formgivning. Till det har de dessutom flera 

personer knutna till sig med andra kompetenser, de samarbetar exempelvis med en kulturgeograf, en 

konflikt- och genusvetare och en humanekolog (Sjögren, intervju 2018). De flesta är bosatta i Stockholm 

eller Göteborg och kommer till Ställberg och arbetar under sommarsäsongen. Ledningen består av tre 

personer: Karin Linderoth2 som är designer och konstnär, Carl-Oscar Sjögren som är regissör, producent 

och konstnär och Eric Sjögren som är musiker, konstnär och ljud- och ljusdesigner (Ställbergs gruva, 

2018).  

På deras hemsida beskrivs Ställbergs gruva som en plats för ”samtida konst och tanke”. De har haft 

festivaler, konstnärsresidens3, scenkonstföreställningar, konstutställningar och ordnar även seminarier, 

föreläsningar och andra evenemang och produktioner. Verksamheten är uppdelad i två ekonomiska 

föreningar där den ena ansvarar för den konstnärliga verksamheten och den andra föreningen äger själva 

gruvan sedan 2015 (Ställbergs gruva, 2018, Sjögren, intervju 2018). 

Ljusnarsberg 
Ljusnarsbergs kommun är Örebro läns minsta kommun sett till befolkningen. Idag bor cirka 5000 

personer i kommunen vilket är en halvering sedan 1960-talet. Största delen av invånarna bor i 

Kopparberg och Bångbro. På senare år har kommunen haft en liten befolkningsökning vilken beror på 

ett stort flyktingmottagande, men befolkningen beräknas ändå fortsätta att minska. Det beror bland annat 

på att det är en utflyttningskommun men också för att kommunen har få unga och en stor andel äldre 

vilket medför ett lågt födelsenetto. Jämfört med övriga landet har Ljusnarsbergs befolkning en låg 

utbildningsnivå, särskilt bland män, och även en låg sysselsättningsgrad. Örebro är närmsta största stad, 

dit tar det ungefär en timme med tåg från Kopparberg. Tåget stannar på två ställen, dels i Kopparberg 

som är centralort och i Ställdalen. Många av de sysselsatta pendlar till arbete i grannkommunerna. 

(Ljusnarsbergs kommun 2017, s. 4, 14–15). I kommunens översiktsplan pekas Opera på skäret och 

Ställbergs gruva ut som två särskilt viktiga områden för turismen (Ljusnarsbergs kommun 2017, 28). På 

kommunens hemsida finns dock ingen information om någon av kulturaktörerna (Ljusnarsberg u.å.). 

Politiskt styrs kommunen av Socialdemokraterna som fick närmare 40 % av rösterna i senaste 

kommunvalet 2014. Även Sverigedemokraterna är starka i kommunen och är det näst största partiet efter 

Socialdemokraterna. (Valmyndigheten 2014).  

Ställbergs gruva och den ekonomiska strukturomvandlingen 
Ställbergs gruva ligger ungefär 15 kilometer norr om Kopparberg. Själva byggnaderna ovan gruvan 

byggdes 1922 men brytning av järnmalm har pågått långt innan, redan på 1600-talet bröts kopparmalm 

i Ställbergsfältet (Konsthögskolans Arkitekturskola 1983, s.220). Under 1900-talet var gruvan under en 

period Europas djupaste då den gick ner till ett djup på 912 meter. Gruvan innebar livskraft för platsen 

och samhället Ställberg växte upp knappt en kilometer från gruvan. Under 1940- och 50-talet fylldes 

samhället med nybyggda egnahem och radhus till alla de arbetare med familjer som flyttade dit för att 

arbeta i gruvan (Eklund 1995, s.36–37). Som mest bodde nästan 500 personer i samhället (SCB, 2018) 

                                                 
2 Under perioden som den här uppsatsen skrivs är Karin Linderoth för tillfället inte aktiv i verksamheten 

(Sjögren, intervju 2018). 
3 Konstnärsresidens innebär att ordna en plats för inbjuden konstnär att bo och arbeta på under en viss tidsperiod. 
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vilket kan jämföras med dagens invånarantal på omkring 80 personer (Sjögren, intervju 2018). På 1960-

talet uppgick antalet anställda i gruvan till 200 personer (red: Chrapkowski 1983, s.221) men sedan 

dröjde det inte många år innan produktionen gick ner och år 1977 när gruvan fick en ny ägare i form av 

Jan Stenbeck från Kinnevikkoncernen beslutades det att gruvan skulle läggas ner (Jörnmark, u.å.). Det 

sägs att någon arbetare då i protest mot beslutet kapade hisslinorna och fick hissarna att störta ner till 

gruvans botten. Sedan avvecklingen av malmbrytningen har gruvan stått övergiven och är idag 

vattenfylld (Eklund 1995, s.38). Gruvområdet ägdes därefter av ett företag som producerade makadam 

av de rester som fanns kvar efter järnmalmsbrytningen innan TNEC etablerade sig på området (Sjögren, 

Intervju 2018).  

Att Ställbergs gruva lades ned är som sagt inte en enskild företeelse utan ett resultat av en global 

ekonomisk strukturomvandling.  Detta innebar att många av de näringar i Sverige som var baserade på 

utvinning av naturresurser och industriell produktion inte klarade av konkurrensen på en global marknad 

(Jörnmark 2007, s.13). I Bergslagen fanns vid förra sekelskiftet 323 stycken gruvor men i slutet av 1970-

talet hade beståndet minskat till ett knappt tjugotal (red: Chrapkowski 1983, s.217). I Ställberg såldes 

gruvan och kapitalet satsades istället inom mediabranschen och kom att bli grunden till Tele2 och TV3 

(Jörnmark, u.å). Gruvan är på så sätt ett 

exempel på hur kapital som kommer från 

en näring används till att finansiera en ny 

näring vilket kan beskrivas som en process 

av skapande förstörelse. Begreppet 

skapande förstörelse myntades av 

nationalekonomen Joseph Schumpeter och 

användes för att beskriva det kapitalistiska 

systemet som en process där det kan 

investeras i nya innovationer genom att 

gamla får ge vika och finansiera det nya 

(Jörnmark 2013, s.73). Gruvarbetarnas 

arbete har på så sätt lagt grunden för en del 

av dagens mediabransch. 

Omvandling av industrilokaler 
Idag finns det följaktligen flera industribyggnader som inte längre har någon industriell produktion. 

Intresset för att använda dem till annat väcktes runt 1970-80-talet, dels efter en kritik mot det rationella 

stadsplaneringsideal som dominerade under efterkrigstiden och som förde med sig att äldre byggnader 

revs och nya byggdes upp. Dels sågs det som ekologiskt hållbart och mer ekonomiskt att anpassa äldre 

industri för ny användning. Det som ansågs viktigt för att anpassningen skulle bli lyckad var byggnadens 

tekniska standard, dess funktionella och arkitektoniska särdrag och, här ska framförallt betonas, 

industribyggnadens geografiska placering (Storm 2008, s.143-144).  

I USA hade sedan efterkrigstiden många av de centralt placerade industribyggnaderna återanvänts av 

konstnärer som billiga lokaler att använda som kombinerad ateljé och bostad. Senare började även 

medelklassen få upp ögonen för de centrala industrierna och de ansågs snart som trendiga platser att bo 

på (Storm 2008, s.146). Ateljéerna utvecklades då till att i allt större grad förvandlas till 

utställningslokaler och konsten fortsatte vara en del av de gamla industrierna, men i en finare 

förpackning som också tilltalade medelklassen. Sedan dess har industrier även i Europa, vid sidan av att 

användas till bland annat bostäder och kontor, fortsatt använts som scenografi till konsten. Till exempel 

har stora kraftstationer i London och Rom förvandlats till konstmuseum (Storm 2008, s.150-151).   

Bild 1. Entré till en av Ställbergs gruvas utställningslokaler, i 
bakgrunden syns den byggnad som TNEC bland annat använder som 

arbetsrum, matsal och kök. Tidigare användes huset bland annat till 

omklädningsrum för gruvarbetarna. (Foto: författaren, 2018) 
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Den geografiska lokaliseringen av industribyggnaderna är som sagt av största vikt när det kommer till 

nyanvändning av industribyggnader. Särskilt viktigt är det när det gäller omvandling av industrier till 

bostäder som oftast endast är aktuellt i stadskärnor eller områden i attraktiva lagen som exempelvis som 

har kontakt med vattendrag (Storm 2008, s.150). För övergivna industrilokaler i gamla brukssamhällen 

i samhällets ekonomiska periferi har det inte funnits samma möjligheter att omvandla lokalerna till 

exempelvis bostäder. Detta eftersom det inte finns någon efterfrågan då många områden har en kraftig 

befolkningsminskning. Istället ses ofta de postindustriella lokalerna som ett kulturarv, och något som 

kan locka turister (Jakobsson, 2009). Det finns också en tendens till industriromantik, där rostiga 

industrimiljöer blivit trendiga (Willim, 2008).  

Om vi förflyttar oss tillbaka till Bergslagen finns där många gruvor som har museiverksamhet, de flesta 

är inriktade på att på ett pedagogiskt sätt visa hur arbetet i gruvan gick till, vilka mineraler som hittats i 

gruvan eller hur livet såg ut för gruvarbetarna. Detta gör till exempel Stripa gruva, Grängesbergs gruva 

och Långban gruv- och kulturby. Gemensamt för dessa är att de utöver museiverksamheten även har 

restaurang/café och konstutställningar med samtidskonst. På Stripa gruvområde finns även andra 

verksamheter som till exempel pralintillverkning och ölbryggeri (hemsidor för: Ekomuseum u.å., 

Lindesberg 2017, Stripa 2018, Turistmål u.å., Värmlandsmuseum u.å). Särskiljer sig gör Stråssa gruva 

som till största del har blivit scenplats för upplevelseföretaget Batalj. Här kan man förutom att spela air 

soft, paintball, eller bada badtunna även bli jagad av zombies i deras scenarioanläggning med scenografi 

efter olika teman, som exempelvis andra världskriget eller apokalypsen (Batalj. u.å.). I Norberg norr om 

Fagersta finns Mimerlaven som varje år har en elektromusikfestival, Norbergfestival. Organisationen 

som driver festivalen beskriver sig som en eventproducent och liknar The non existent Center på så sätt 

att de är ett interdisciplinärt nätverk (Anrikningsverket, u.å.). 

Region Örebro län och kulturen 
Regionalt utvecklingsarbete styrs av förordningen om regionalt tillväxtarbete, vilket i sin tur definieras 

som insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling. Alla regioner/landsting ska enligt 

förordningen upprätta en strategi för länets utveckling som kallas för den Regionala utvecklings-

strategin, kort och gott brukar dokumentet kallas för ”RUS:en”. Den regionala utvecklingsstrategin 

fungerar därefter som utgångspunkt för bedömning av hur statliga medel för regional tillväxt ska 

fördelas (SFS 2017:583). 

På Region Örebro län finns inom förvaltningen Regional utveckling en avdelning med ansvar för 

kulturen i länet, Kultur och Ideell Sektor. Deras arbete styrs av Kulturplanen som är ett dokument som 

beskriver länets kultur och som även fungerar som ansökan om statliga kulturmedel från Kulturrådet 

(Region Örebro län 2018 a). Kulturrådet är en myndighet under kulturdepartementet och är således de 

som beslutar om hur statliga kulturpengar skall fördelas till län och regioner (Kulturrådet u.å., a). År 

2011 genomfördes en kulturpolitisk reform kallad kultursamverkansmodellen som i teorin innebär att 

regionerna får större utrymme och ansvar för att besluta hur de statliga kulturmedlen ska fördelas till 

sina respektive kulturaktörer. Tidigare har staten ensam beslutat om vilka regionala aktörer som får 

medel (Kulturrådet u.å., b). Region Örebro län gick med i samverkansmodellen 2012 (Åslund, intervju 

2018). 

 

I samverkansmodellen i Region Örebro län utgör fyra kulturinstitutioner den största delen, dessa är 

Örebro läns museum, Länsmusiken, Örebro länsteater och ArkivCentrum, alla huserar i Örebro stad 

(Kulturplan 2018, s.3). De finansieras av statliga medel och regionala medel som tillsammans ger ett 

årligt bidrag på totalt 100 miljoner kronor, varav ca 40 miljoner kommer från staten och ca 60 miljoner 

från regionen (Region Örebro län 2018 b). Regional biblioteksverksamhet finansieras också genom 

samverkansmodellen. Till det kommer länets kulturkonsulenter/utvecklingsledare som har i uppgift att 
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stötta och utveckla infrastrukturen inom utvecklingsområdena bild och form, hemslöjd, dans, film, och 

teater (Region Örebro län 2018, s.3). 

 

The non existent center räknas som en av tre fria aktörer som är finansierade via samverkansmodellen. 

Gruppen kom med i modellen 2017 vilket innebär att de får 1 miljon i bidrag årligen av kulturrådet och 

cirka 300 000 kronor från regionen. Innan TNEC kom med i modellen fick de projektbidrag från Region 

Örebro län, men detta bidrag är begränsat till 3 år. Att de nu är med i modellen innebär att det inte finns 

någon bestämd sluttid för finansieringen (Åslund, intervju 2018). De två andra fria aktörerna är Stadra 

teater och Opera på skäret. Gemensamt för alla tre fria aktörer är att de har sitt säte på landsbygden 

utanför Örebro stad och i norra länsdelen. Stadra teater ligger utanför Nora och var från början en 

sommarscen men har utvecklats till att ha produktioner året runt. De sätter upp ungefär 50 föreställningar 

per år och når en publik på om kring 4000 personer. Verksamma på teatern består av både professionella 

och verksamma inom amatörteater (Kulturplan 2016, s.40). Opera på skäret ligger precis som TNEC i 

Ljusnarsbergs kommun men tar plats i ett gammalt sågverk. Under de drygt tio år som operan varit aktiv 

har den utvecklats till att bli Sveriges största operafestival och har under varje säsong en publik på 7 

000–10 000 personer. Plats på scenen får en blandning av professionella, amatörer och musikstuderande 

från Örebro universitet (Kulturplan 2016, s.49). 

 

Kulturplanen 

I den regionala kulturplanen (kortversionen) förklaras att möten mellan olika världar och mångfald utgör 

länets regionala identitet. Utgångspunkt är att kultur är en mänsklig rättighet och att kulturen ska vara 

till för alla. Det ska dels finnas ett professionellt utbud av hög kvalité och dels möjligheter till eget 

skapande. Satsningar ska både göras på kultur på specifika platser och på ”lättrörlig” kultur. En viktig 

fråga är hur länets invånare ska kunna resa till och från kulturella platser i länet. I planen redovisas hur 

de olika kulturinstitutionerna och de fria aktörerna ska arbeta med de olika inriktningar som valts ut för 

den aktuella kulturplanen, exempelvis ”kultur för alla” och ”samverkan över gränser”. I slutet av planen 

beskrivs att det är en utmaning för hur regionen ska förhålla sig till nya kulturformer och 

genreövergripande kultur men att det är viktigt att även prioritera sådan verksamhet för att följa med i 

samhällsutvecklingen. Det konstateras att regional bidragsgivning till stor del handlar om att hålla de 

redan etablerade kulturinstitutioner levande men att kulturen då riskerar att inte vara den utvecklande 

och dynamiska kraft som den förväntas vara enligt statens kulturpolitiska mål. The non existent Centers 

medverkan i samverkansmodellen ses därför som viktig som representant för det nyskapande och 

utvecklande som kan inspirera och bidra med nya influenser i regionens kulturliv (Region Örebro län, 

2018a). 
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2. Teoretisk referensram 

Det teoretiska ramverket fokuserar huvudsakligen på regional utveckling och kultur, dels kulturpolitik 

men också kultur som tillväxtfaktor i regional utveckling. Avstamp sker i hur regionalpolitiken kan 

förklaras teoretiskt genom teorin om räfflade rum. Därefter redogörs för den rådande 

tillväxtorienterade diskursen inom regional utvecklingspolitik. Regional utvecklingspolitik och 

regional kulturpolitik skiljer till viss del åt vilket förklaras i nästa del. Genom tidigare forskning visas 

vilka idéer om kultur och regional utveckling som är vanliga och till sist hur detta förhåller sig till 

geografins och samhällets centrum och periferi. Avsnittet avslutas med en sammanfattande lista på 

vilka idéer om kultur i regional utveckling som redogjorts för och som jag sedan tar med mig i 

analysen av empirin.  

Regional utvecklingspolitik som rumsräfflarapparat 
Att beskriva något som en rumsräfflarapparat kan tyckas komplicerat men handlar om att beskriva vad 

regionen som styrnivå innebär på ett grundläggande sätt. Begreppet det räfflade rummet används av 

filosofen Gilles Deleuze och psykoanalytikern Felix Guattari för att beskriva hur staten räfflar rum för 

att ha kontroll över sitt territorium. Begreppet kan hänföras till kompositören Pierre Boulez sätt att 

beskriva musik som antingen räfflad eller slät, räfflad musik innebär att den är schemalagd, strukturerad 

och reglerad medan den släta musiken är oförutsägbar och inte håller sig till den räfflade musikens 

ordning (Ek & Tesfahuney, 2008, s. 84-89). Jag menar att det räfflade rummet kan illustreras som hur 

ett notsystem vävs igenom rummet som utgörs av regionen. Hur den räfflade musiken struktureras av 

notsystemet och musikteoretiska regler översätts i det räfflade rummet till att rummet struktureras och 

regleras för att skapa ordning, i det regionala rummet sker det genom regionalpolitik.  Att rummet räfflas 

innebär att det läggs ett fångstnät på regionen som istället för musikteori kan sägas bestå av tre 

strategiska principer. Den första principen innebär indelning, kartering, mätning och hierarkisk ordning 

av rum, den andra principen handlar om att ordna tid - att schemalägga samhällets olika görande, och 

den tredje sammanfogar rum och tid. Regionens främsta uppgift där blir att kontrollera och hantera 

materiella och immateriella flöden. I ett kapitalistiskt samhälle innebär detta att det som hanteras är 

flöden av råvaror, människor, livsmedel och pengar (Ek & Tesfahuney, 2008, s. 88-89).  

Räfflorna kan i mer vardagligt tal beskrivas som infrastruktur. Begreppet infrastruktur är väldigt brett 

men handlar om att organisera flöden, så som fysiska flöden, transportinfrastruktur som i vägar och 

järnvägar eller kommunikationsinfrastruktur som telefoni och internet. De institutioner som organiserar 

samhället så som skola, sjukhus, kulturverksamheter och statliga myndigheter kan kategoriseras som 

social infrastruktur (Castree, Kitchin & Rogers, 2013). I uppsatsen hänvisar jag ibland till ”regionens 

kulturella infrastruktur” och syftar då på de olika kulturella platser, resurser, aktörer, institutioner och 

andra som på något sätt samspelar och bildar ett nätverk för regionens kultur. 

Ovan förklaring av regionen som rumsräfflarapparat är en viktig utgångspunkt för att i studien ha med 

ett kritiskt förhållningssätt till vad som är regional utveckling och som belyser att det är en maktfråga 

och kontrolleringsfråga i grunden men också möjliggör vår samhällsstruktur. Att analysera enbart utifrån 

regionalpolitikens eget språk och begrepp skulle troligtvis medföra att den diskursen endast skulle 

bekräftas.   

Regional utvecklingspolitik enligt diskursen 
Vad som anses vara regional utveckling varierar över tid beroende på vilken regionalpolitisk diskurs 

som råder. Regionalpolitiken har sin grund i 1950-talets lokaliseringspolitik. Då handlade det om att 

landets resurser skulle omfördelas så att ekonomiska ojämlikheter mellan regioner och platser skulle 
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utjämnas (Andersson, Ek & Molina 2008, s.14). Från att regionalpolitik enbart har handlat om 

industrilokalisering omfattas det som idag benämns som regional utvecklingspolitik av i princip alla 

politikområden (Ek & Tesfahuney, 2008, s. 82). Även kultur har kommit att bli en regional fråga, kultur 

ses inte längre som något som sätts i motsats till ekonomi utan något som kan generera tillväxt (Syssner 

2008, 63-65).  Att syftet med regionalpolitiken var att utjämna ekonomiska skillnader mellan regioner 

höll i sig fram till 1980-talet då diskursen ändrades till en neoliberalt präglad diskurs. Detta innebar att 

regional utveckling kom att handla om att regioner själva skulle driva sin utveckling framåt och att varje 

region skulle bidra till landets ekonomiska tillväxt genom att nå sin fulla individuella potential. 

Ledorden är tillväxt, attraktivitet och konkurrenskraft. Sedan inträdet i Europeiska Unionen har 

regionerna fått ett allt mer större ansvar, vilket är en tydlig trend av decentralisering, makten och 

ansvaret inom olika områden flyttas mer eller mindre från staten till regionerna (Andersson, Ek & 

Molina 2008, s.20, 25). Kultursamverkansmodellen är ett exempel på detta.  

I en diskursanalys av den regionala utvecklingspolitiken konstaterar Tomas Mitander i sin avhandling 

Regio Ex machina (2015) att synen på regionen som en tillväxtmaskin intar en hegemonisk ställning 

gentemot andra representationer av regionen. Han sätter tillväxtsdiskursen i perspektiv med regionen 

som ett kulturellt landskap och som ett rum för välfärd och konstaterar att de båda diskurserna också 

legitimeras genom att de anses driva tillväxt. I antologin Regionalpolitikens geografi riktas en 

gemensam kritik mot att ständig ekonomisk tillväxt ses som en självklarhet i regionalpolitiken 

(Andersson, Ek & Molina 2008, s.285–7). Ek och Tesfahuney beskriver det som att tillväxt har blivit en 

postpolitisk4 fråga vilket kan förklaras som att det inte längre är något politiken behöver ta ställning till 

om det är eftersträvansvärt eller ej utan att ständig tillväxt är en självklarhet (2008, s.97). Strävan efter 

ständig ekonomisk tillväxt och att regioner själva ses som ansvariga för sin utveckling för med sig att 

regioner ses som konkurrenter med varandra. Konkurrens ses som något bra och som bidrar till tillväxt, 

helt enkelt att tävlingen om att vara den bästa regionen motiverar regioner till mer tillväxt vilket då 

bidrar till en bättre position i den nationella och globala konkurrensen. I antologin ifrågasätter författarna 

om det inte finns andra sätt att bedriva regional utvecklingspolitik på som skulle kunna inbegripa 

solidaritet och mindre konkurrens. De påpekar att dagens diskurs påminner om deterministisk 

socialdarwinism där endast den starkaste överlever (Andersson, Ek & Molina 2008, s.285-7). 

Regional kulturpolitik och kultur i regional utvecklingspolitik 
Katja Lindqvist och Anne Lorentzen beskriver i tidskriften Gränslös att kulturpolitik har en tydlig 

välfärdsinriktning. Utvecklingspolitik tenderar däremot att handla om ekonomiska frågor, om tillväxt 

och näringsliv. När kultur och utvecklingspolitik kombineras blir resultatet ofta att kultur handlar om 

turism, besöksnäring och kreativa näringar (Lindqvist & Lorentzen 2015, s.6-7). Regionerna skulle ha 

kunnat drivit en tydligare egen 

kulturpolitisk linje, men de flesta 

anammar den statliga välfärds-

inriktade och arbetar för att uppnå 

statens kulturpolitiska mål (se 

målen i den blå rutan). Detta synlig-

görs av två andra forskare genom 

att studera vad som lyfts fram i 

regionala kulturplaner för att 

legitimera kulturpolitiken. Det 

                                                 
4 Begreppet postpolitisk är ett samhällskritiskt och omtvistat begrepp, liksom med begreppet postindustriell kan 

användningen av post- uppfattas som en alltför strikt och tydlig brytning varför jag använder det med 

försiktighet. 

 

    Statens kulturpolitiska mål 

o Kulturen ska utveckla och utmana. 

o Kulturen ska vara obunden. 

o Det betyder att kulturen inte behöver följa politiska åsikter. 

o Kulturen ska ha yttrandefrihet som grund. 

o Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

o Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet  

ska prägla samhällets utveckling 
 (Kulturrådet 2018)  
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vanligaste argumentet som framförs är att den huvudsakliga uppgiften är att se till att alla medborgare i 

regionen får ta del av kultur av hög kvalité.  Andra legitimeringsgrunder är kultur som nyttoskapare eller 

kultur som något som skapar en regional identitet (Blomgren & Johansson 2015, s.17).  

Detta visar på ett avstånd mellan vad regional kulturpolitik handlar om och vad regional utvecklings-

politik inom kultur handlar om. För att förtydliga; kombinationen regional utveckling och kultur handlar 

främst om kultur som något som kan skapa tillväxt. Alltså ses kultur som nyttoskapare. Kulturpolitiken 

däremot har ett välfärdsinriktat fokus.  

I och med att Sverige inte längre i samma utsträckning som tidigare är ett industrisamhälle blir hårda 

utvecklingsfaktorer så som tillgång till naturresurser inte lika viktiga utan istället har mjuka 

utvecklingsfaktorer som kultur fått mer fokus. De mjuka utvecklingsfaktorerna kan beskrivas som vilka 

egenskaper som människor och platser i samhället behöver ha för att gynna utveckling och tillväxt, som 

till exempel kunskap, kreativitet och förmåga till samarbete. Detta är kopplat till Robert Putnams idéer 

om socialt kapital (Syssner 2006, 41), ett begrepp som förklaras utförligare i nästa stycke. Det handlar 

också om två parallella trender som innebär att kulturen blir ekonomiserad och ekonomin kulturaliserad. 

Det förstnämnda kan förstås som hur kulturverksamheter alltmer integreras i ekonomin, till exempel 

genom synen på konstnärer som egna företagare eller användningen av kulturarv i platsmarknadsföring. 

Ekonomins kulturalisering kan förstås genom hur produkter inte så mycket konsumeras för sin funktion 

utan för det estetiska eller symboliska värde som produkten har, här är exempelvis modeindustrin ett 

tydligt exempel, eller konsumtionen av upplevelser. (Aronsson 2007, s.16-17).   

Brita Hermelin beskriver att kultur antas ha tre effekter som har betydelse för utveckling och tillväxt. 

För det första skapas företags- och sysselsättningstillväxt (Hermelin, 2008 s. 64–65) vilket beror på att 

kulturella sektorn är en av få växande näringar i den nationella ekonomin (Syssner 2008, s.66). 

Kulturella sektorn är bara en av flera benämningar som används i försöken att definiera kultur-

verksamheters roll i ekonomin, andra vanliga benämningar är kreativa näringar, kulturella näringar och 

upplevelseindustrin (Aronsson, Hagsmo, och Sandström 2010, s.14). Samtidigt är det väl synligt att 

kulturella sektorn framförallt har genomslag på specifika och avgränsade platser, se exempelvis Astrid 

Lindgrens Värld i Vimmerby eller ishotellet i Jukkasjärvi utanför Kiruna. För det andra förstärks 

regioners attraktivitet. Detta för att kulturella verksamheter i sig kan attrahera företag, turister och nya 

invånare till platsen. Som nämnts används även kulturen i platsmarknadsföringssyfte, vilket handlar om 

att skapa en bild av en region med en sammanhållen regional identitet baserat på det som väljs ut att 

representera regionens kultur, här blir den levda kulturen och kulturarvet viktig. För det tredje förstärks 

regioners sociala kapital genom att kulturverksamheter kan fungera som mötesplatser vilket bidrar till 

att människor skapar relationer till varandra (Hermelin 2008, s.64–67). Socialt kapital är ett begrepp för 

att beskriva hur människor handlar i nätverk med andra, där tillit, gemensamma normer och värderingar 

kan bidra till kreativitet, samarbete och handlingskraft och handlar därmed om kollektiva mänskliga 

resurser (Syssner 2008, s. 44).5  

I en underlagsrapport till framtidskommissionen som regeringen låtit göra analyseras och diskuteras 

kulturens roll i samhällsutvecklingen. Författaren till rapporten, Eva Bergqvist (2010), konstaterar att 

kulturen är viktig för att skapa attraktivitet för städer och regioner, dels ur ett ekonomiskt perspektiv 

                                                 
5 Kumlin och Rothstein skriver hur Putnam menar att det är engagemang i föreningar och organisationer som 

skapar tillit mellan människor. De kritiserar den idén och menar att engagemang i föreningar m.m. är ett uttryck 

för att det redan finns en hög mellanmänsklig tillit. Istället grundar sig medverkan i sociala organisationer och 

mellanmänsklig tillit på hur stort förtroende människor har till statliga institutioner. I stort menar de att Putnams 

idéer om socialt kapital inte är applicerbara i en svensk kontext (Kumlin & Rothstein 2001, s.53). Eftersom 

socialt kapital är ett etablerat begrepp inom regional utveckling i Sverige väljer jag ändå att använda mig av det 

och lämnar diskussionen om det är institutioner eller föreningar som skapar mellanmänsklig tillit. 
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men också ur ett socialt; kulturen skapar mötesplatser som bidrar till social sammanhållning och 

integration. Hon förklarar att en utmaning för kulturinstitutionerna för att följa med i samhälls-

utvecklingen är att behöva anpassa sin verksamhet till att vara mer deltagarvänliga och öppna och liknar 

institutionerna vid potentiella ”sekulära katedraler”. I dessa ska människor kunna mötas och samtala och 

ställa frågor om sådana ämnen som hon menar att inga andra öppna institutioner tar upp. I slutet frågar 

hon sig om kreativitet är det nya ”stålet” som samhället behöver för att möta kunskapsekonomin och 

globaliseringen.  

Regional utveckling i förhållande till centrum och periferi 
Vad som är centrum och periferi kan såklart definieras på många olika sätt, det som är centrum för en 

person kanske är periferi för någon annan och tvärtom. I grunden har begreppen en geometrisk betydelse 

där centrum är objektets mittpunkt och periferin ytterkanten. I samhällsvetenskapen handlar centrum 

och periferi ofta om geografi i kombination med politik och det sociala (Ne, u.å.). I den här studien blir 

centrum och periferi viktigt genom att den regionala makten är geografiskt placerad och koncentrerad 

till det som ses vara regionens centrum, centralorten Örebro. Övriga delar av regionen, särskilt 

landsbygder så som Ställberg får en periferier roll i regionen, både ekonomiskt, socialt och politiskt. När 

man pratar om regional utveckling har Richard Floridas idéer om den kreativa klassen fått stort 

genomslag bland företag, kommuner och myndigheter i Sverige (Ek & Tesfahuney 2008, s. 101). Den 

kreativa klassen består i stort sett av högutbildade människor vilka Florida menar verkar i ytliga, 

toleranta sociala nätverk och är de som driver samhällsutvecklingen framåt, här betyder samhälls-

utveckling framförallt ekonomisk utveckling. Sådana här ytliga och kreativa nätverk hittas i städer och 

Florida ser därmed städer som tillväxtens motor (Florida, 2006).   

Marie Nordfeldt och Susanne Stenbacka (2008) har undersökt hur regionalpolitiken implementeras på 

den lokala nivån och studerar särskilt hur regionalpolitiken fungerar i glesbygdskommuner. Deras studie 

visar att implementering av regional utvecklingspolitik är på den lokala nivån beroende av att det finns 

en väl fungerande social infrastruktur. De konstaterar också att regionalpolitiken är utformad med målet 

att platser och kommuner själva ska ansvara för att anpassa regional utvecklingspolitik till de lokala 

förutsättningarna. Dock ifrågasätter de om målet verkligen motsvaras av att det finns ett handlings-

utrymme som tillåter anpassning till lokala förutsättningar (s.208).  

Sammanfattningsvis finns det många idéer om kulturens roll för regional utveckling: 

- Kultur som identitetsskapande– levd kultur, kulturarv etc. 

- Turism 

- Kultur som ingrediens i platsmarknadsföring 

- Attraktivitet för boende, turister, företag 

- Sysselsättning - en växande kulturell sektor 

- Kulturens ekonomisering och ekonomins kulturalisering -ex. konstnärer som entreprenörer och 

konsumtion av kulturellt värdeladdade varor 

- Eget lokalt ansvar för regional utveckling 

- Socialt kapital – mjuka utvecklingsfaktorer som kultur bidrar med, mötesplatser, integration, 

gemenskap, handlingsutrymme, kreativitet m.m. 

- Staden som kreativ tillväxtmotor  
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3. Metod 

En kvalitativ fallstudie 
Utgångspunkt för studien är verksamheten vid Ställbergs gruva, regional utveckling och vad som 

händer när de möts. För att undersöka detta har fallstudien som metod setts som lämpligast och 

empirin består till största del av djupintervjuer. En fallstudie handlar om att försöka göra en så 

heltäckande beskrivning och tolkning av en enskild företeelse som möjligt (Merriam 1994, 34–35). 

Grundläggande för kvalitativa studier är att utgå från att det inte finns enbart en verklighet eller 

sanning som ska upptäckas utan att verkligheten är subjektiv och tolkas, vilket grundar sig i en 

hermeneutisk vetenskapssyn (Merriam 1994, 31). Studien är på det sättet idiografisk, alltså icke 

sanningssökande.  

Fallstudien som metod har kritiserats för att inte vara vetenskaplig. Bent Flyvbjerg, dansk professor i 

planering, listar vad han anser vara fem vanliga missuppfattningar om fallstudien som han sedan 

motbevisar. Vanliga föreställningar om fallstudier är till exempel att de inte kan bidra med vetenskaplig 

utveckling på grund av att kunskapen ej ses som generaliserbar och att fallstudier endast lämpar sig att 

ta fram hypoteser, ej testa dem eller bygga teori utifrån studien (Flyvbjerg 2006, s. 119–221). Grunden 

till dessa missuppfattningar anser Flyvbjerg ligga i synen på att teoretisk generaliserbar, ej kontext-

beroende kunskap ses som mer värdefull. Han argumenterar och visar hur teoretisk kunskap har en gräns 

och att fallstudier är nödvändiga för att utveckla kunskapen och kunna analysera mer komplexa 

verkligheter som är kontextberoende (Flyvbjerg 2006, s.222). I denna studie finns ingen ambition att 

utveckla nya teorier, ej heller att pröva hypoteser eller att ta fram nya hypoteser. Syftet är undersöka 

fallet nära i sin kontext för att på det sättet skapa djupare kunskap om kultur och regional utveckling i 

förhållande till den specifika verksamheten och platsen.  

Detta innebär att uppsatsen har en till största del induktiv ansats, vilket innebär att empirin lett mig till 

teorier som kunnat förklara informationen från empirin. Detta till skillnad från att först bestämma teori 

och därefter i empirin söka efter information som bekräftar eller förkastar teorin (Merriam 1994, s.32-

33). Samtidigt undersöks också hur idéer om regional utveckling kommer till uttryck och är synliga i 

fallet, vilket kan beskrivas som en mer deduktiv ansats. Den induktiva ansatsen innebär ett mer 

upptäckande förhållningssätt där jag till viss del är inspirerad av grounded theory (Merriam 1994, s. 71-

72) men med skillnaden att jag inte strävar efter att utveckla teorier genom empirin utan att empirin 

leder mig till val av teorier att använda mig av i analysen. I uppsatsen är det synligt genom att mycket 

av det teoretiska ramverket redogörs för under teorikapitlet men att jag även fördjupar mig i några av 

teorierna under analysavsnittet eftersom bearbetningen av empirin visade att ytterligare förklarings-

modeller behövdes. 

Två viktiga aspekter som varit i minnet under hela studien har varit kontexten och min egen närvaro i 

studien. Fallstudier handlar som nämnts ovan om att studera något nära och i sin kontext, alltså i sitt 

sammanhang (Flyvbjerg 2006, s.224, 228). Ur ett kulturgeografiskt perspektiv handlar det mycket om 

att sätta in TNEC´s verksamhet i förhållande till platsen geografiskt, men med särskild betoning på vad 

platsen innehåller och de människor som lever där. I kvalitativa studier finns också en inbyggd förståelse 

för att forskaren antar forskningen utifrån sin egen förförståelse och kunskap om ämnet, det finns ingen 

förväntan att någon kan vara helt objektiv vilket kräver att forskaren är öppen i hur den har gått till väga 

(Magne Holme & Krohn Solvang 1997, s.95). Därför har jag försökt ha en öppenhet om varför ämnet 

är för mig intressant och vilka erfarenheter jag tar med mig in i studien. Här kan framhållas mitt egna 

intresse för kultur och konst och min erfarenhet av praktik på Kultur och ideell sektor på Region Örebro 

län under hösten 2017. Medvetenheten om min egen position i förhållande till det studerade har inneburit 
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att jag hela tiden försökt ompröva mina egna tolkningar. Därför är denna noggranna redogörelse för hur 

jag har genomfört den här studien och vilka val jag gjort av stor vikt. För att förtydliga upplägget är 

nedanstående schema tänkt som en överblickbar illustration över arbetsprocessen och uppsatsens 

upplägg.   

 

Material 
För att samla empiri till studien har semistrukturerade intervjuer gjorts med fyra olika personer som 

var och en representerar varsitt perspektiv. Den första intervjun har gjorts med TNEC för att få 

information och kunskap om gruppens verksamhet och satte grunden för fortsättningen av studien. De 

tre andra perspektiven kan ses som representationer av tre olika geografiska och samhälleliga nivåer. 

Dessa nivåer är det regionala, det kommunala och lokalsamhället. Som nämnts tidigare är kontexten 

för fallet av största vikt varför intervjuer med representanter för den kommunala nivån och från 

lokalsamhället var viktig eftersom kontexten då nyanseras. Regionen ger det regionala perspektivet 

utifrån regionen som styrnivå för regional utveckling och kulturpolitik. De som valts ut för intervju 

kan inte sägas vara representativa för alla inom sin kategori, men jag har strävat efter att välja ut 

intervjupersonerna noggrant, vilket beskrivs under rubriken Intervjupersoner.  

Eftersom alla intervjupersoner representerade skilda perspektiv användes olika intervjuguider6 beroende 

på vem som skulle intervjuas. Dessa konstruerades med mestadels öppna frågor utifrån undersökningens 

syfte och frågeställningar, några frågor var däremot av ren informativ karaktär. Intervjuerna har haft 

                                                 
6 Intervjuguiderna finns som bilagor. 

Figur 1. Metodschema 
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karaktär av ett samtal vilket innebar att jag som intervjuare kunde vara fri i att ställa fördjupande frågor 

och att formulera mina frågor fritt i stunden. Intervjuguiderna har därmed fungerat som stöd för att se 

till att jag fick svar på mina frågeställningar men jag har sällan uttalat frågorna exakt som de var 

formulerade i guiderna utan anpassat dem efter hur samtalet utvecklades. Eftersom syftet med 

intervjuerna varit att få en inblick i intervjupersonernas perspektiv och undvika att få dem att anpassa 

svaren efter min världsbild, har intervjupersonerna i stort fått vara styrande i intervjusituationen. 

Merriam beskriver att en intervjuare lyssnar mer än hen talar (Merriam 1995, s.90), vilket kan beskriva 

den roll jag antagit i intervjuerna. Intervjun med Eric Sjögren från TNEC varade i två timmar och var 

den mest omfattande intervjun och utgör grundmaterial för studien. Resterande intervjuer varade i 

ungefär en timme var. För att få en så helhetstäckande bild av TNEC´s verksamhet som möjligt ville jag 

förstå bakgrunden till verksamheten, idé och syfte, och deras egna bakgrund. Därefter var fokus för hur 

gruppen är organiserad, vad verksamheten handlar om, hur de ser på platsen -gruvan-Ställberg-

Ljusnarsberg och till sist vad det innebär för dem att de är med i kultursamverkansmodellen och hur de 

ser på sin roll i regionen.  

Även annat material har kommit till användning, så som information på Ställbergs gruvas hemsida, 

artiklar, och textmaterial från Region Örebro län. Att kunna inhämta information från många olika källor 

är en av fördelarna med fallanalys och syftar till att bredda bilden av det studerade (Merriam 1995, s.85). 

Jag har också gjort ett platsbesök vid Ställbergs gruva. Detta var viktigt för att bättre kunna förstå de 

faktiska platsspecifika förhållanden där gruppen verkar men också för att jag rent etiskt upplevde det 

som problematiskt att skriva om ett fall där platsen är så central utan att själv ha varit där. Det var även 

ett tillfälle att få svar på ytterligare frågor då jag fick tillfälle att prata med Eric Sjögren igen och även 

med Carl-Oscar Sjögren i TNEC´s ledning. Besöket dokumenterades genom foton och 

minnesanteckningar.  

För att hitta tidigare forskning har sökningar gjort i Diva, Swepub och Google Scholar. Den kombination 

av sökord som fick mest träffar med för studien relevant forskning var dessa: 

• regional utveckling AND kultur* OR konst* AND landsbygd* OR bruksort* OR brukssamhälle 

OR Perifer* 

• regional utveckling AND kultur* OR konst* AND tillväxt* 

Jag har även fått litteratur rekommenderad till mig av min handledare och använt mig av tidigare 

kurslitteratur. I litteraturen har jag även hittat mer litteratur genom att se vilka källor som författarna 

refererade till. För att inte fastna i en bubbla där författare bara refererar till varandra har ovanstående 

sökning i databaser varit ett viktigt komplement.  

Intervjupersoner 
Urvalet av intervjupersonerna har skett genom ett systematiskt urval, där intervjupersonerna är utvalda 

i förhoppningen om att de besitter mycket kunskap och information om fallet. Nedan beskrivs vilka 

som intervjuats och på vilka grunder de intervjuade har valts ut, något som varierar beroende på 

perspektiv.  

The non  ex is tent center 

För att få en grundlig insikt i TNEC´s arbete vid Ställbergs gruva intervjuades Eric Sjögren, en av 

grundarna och en av tre i gruppens ledning. Min intention från början var att göra en gruppintervju 

med alla tre i gruppens ledning för att genom dem få en samlad bild av verksamheten. Detta för att 

minska den enskilda subjektiviteten och istället få med den sociala dimensionen av att TNEC just är en 

grupp och ej drivs av en enstaka person. Det visade sig av praktiska skäl bli svårt att genomföra en 
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gruppintervju så istället intervjuades enbart Eric Sjögren. Eric tydliggör under intervjun att det han ger 

uttryck för är hur han ser på verksamheten och att det inte kan sägas vara gällande för övriga i gruppen 

men att ledningen i stort har ganska gemensam syn på verksamheten (Sjögren, intervju 2018).  

Kommunen 

För intervjun med Ljusnarsbergs kommun hänvisade kommunens bildningschef mig till Karin Wouda, 

integrationskoordinator på kommunen. Denna intervju hade syftet att förstå hur kommunen som 

förvaltning ser på TNEC´s verksamhet. Karin förtydligar under intervjun att hon just representerar 

”husets” perspektiv och syftar på kommunhuset då hon inte bor i kommunen. Hon påpekar att jag kanske 

skulle fått andra svar om jag intervjuade någon kommunanställd som även bor i Ljusnarsberg (Wouda, 

intervju 2018). Här kunde det även ha varit intressant att intervjua exempelvis kommunstyrelsens 

ordförande för att få ett kommunalpolitiskt perspektiv på Ställbergs gruva, men här fick jag också 

begränsa mig.  

Loka lsamhället 

Att hitta en lämplig person för lokalsamhällets perspektiv var det som var svårast eftersom jag ville hitta 

någon som inte stod för nära TNEC´s arbete men inte heller någon som inte visste något alls om deras 

arbete. Detta för att intervjupersonens uppfattning av verksamheten inte skulle ha en alltför negativ 

vinkling eller en alltför positiv vinkling. Jag fick efter tips, dels från Eric Sjögren men även från andra 

kontakter, kontakt med en person boende i Kopparberg som kunde hjälpa mig att hitta en lämplig 

intervjuperson till att representera lokalsamhället. Jag beskrev att jag letade efter någon boende i 

Ställberg som kan ge sitt eget perspektiv på gruppens arbete, men som också har många kontakter i 

lokalsamhället och därmed viss uppfattning om hur andra boende ser på gruppen. Detta i och med det 

problematiska att endast ge utrymme för en enstaka individs perspektiv som en representation av ett helt 

samhälles. Jag blev då rekommenderad att ta kontakt med Ing-Marie Ekman som är bosatt i Ställberg 

sedan 1955 och är engagerad i föreningslivet.  

Regionen 

För intervjun med Region Örebro län intervjuades Rikard Åslund, områdeschef på avdelningen för 

Kultur och Ideell sektor. Rikard intervjuades dels för att ge regionens perspektiv på TNEC´s verksamhet 

men också för att få information om samverkansmodellen och hur det regionala kulturarbetet fungerar. 

Det hade varit intressant att ta in ännu en nivå och intervjua någon från kulturrådet, för att även få med 

ett nationellt perspektiv, men även där har jag varit tvungen att avgränsa uppsatsen. 

Etisk hantering 

Intervjuerna ägde rum i Kopparberg, Stockholm och Örebro beroende på var det var lättast för 

intervjupersonen att träffas. Alla intervjupersoner har själva fått välja hur de vill bli omnämnda i 

uppsatsen, ingen valde att vara anonym utan godkände istället att medverka med sina fullständiga namn. 

Alla har även godkänt att bli citerade och blivit informerade om att uppsatsen blir en allmän handling 

som kommer finnas tillgänglig på nätet. Den sammanfattning av respektive intervju som finns i 

empiriavsnittet har de intervjuade fått läsa igenom och godkänt. Ing-Marie Ekman fick samman-

fattningen uppläst för sig och godkände den via telefon. I intervjun för regionens perspektiv har mindre 

saker redigerats på begäran, till exempel vissa ordval som inneburit nyansskillnader. Rikard Åslund har 

också korrekturläst informationen om regionens arbete och kultursamverkansmodellen som hittas i 

bakgrundskapitlet.  
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Tillvägagångssätt för analys av intervjumaterial 
Med tillstånd av intervjupersonerna spelades intervjuerna in och därefter transkriberades dem, där har 

jag tagit mig friheten att endast kort sammanfatta vissa delar som inte upplevdes relevanta för studien 

medan huvuddelen av intervjuerna har transkriberats ordagrant. För att strukturera intervjumaterialet 

färgsorterades innehållet i intervjun med TNEC i fem tämligen breda teman. Kategorierna bestämdes 

utifrån syfte och frågeställningar och vad som visades vara viktigt under intervjun. Detta är även ett 

exempel på hur jag har förhållit mig öppen till vad jag skulle kunna upptäcka genom empirin och är 

alltså ett exempel på den mer induktiva forskningsansats jag antagit 

De resterande tre intervjuerna redovisas i varsin del som en sammanfattning av respektive intervju i 

avsikt att ge en nyanserad bild av deras perspektiv. Fallstudier karaktäriseras av att de beskriver något 

vilket medför att det ofta finns ett stort inslag av narrativa skildringar. Det handlar om att få till en 

”tät” beskrivning av fallet (Flyvbjerg 2006, s.237). Även i denna studie är empiridelen omfattande, 

detta för att läsaren ska ges möjlighet att bedöma om studiens slutsatser är väl genomtänkta eller ej 

(Merriam 1994, s.134) och även för att beskrivningen helt enkelt är en del av resultatet (Flyvbjerg 

2006, s.241). I analysen appliceras den teori, information och begreppsdefinitioner som är 

presenterade i uppsatsen för att som skiftnycklar låsa upp och förklara innehållet i intervjuerna. Utifrån 

innehållet har jag försökt identifiera vilka idéer om regional utveckling som presenteras i teoridelen 

som har kunnat urskiljas eller inte kunnat urskiljas i det empiriska materialet. I praktiken har arbetet 

inneburit att jag växelvis och upprepade gånger läst intervjuerna och skrivit på analysen parallellt med 

att jag fördjupat mig i teorin.   

  

Ekonomi och gruppens organisering                   Kommunen och samhället 

Idé, syfte, projekt och metod                                Regionen och samverkansmodellen 

Plats och historia 
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4. Fyra röster om The non existent Centers 

verksamhet vid Ställbergs gruva 
 

I det här avsnittet redogörs det empiriska materialet som huvudsakligen består av intervjuer med de 

personer som blivit presenterade i föregående kapitel; Eric, Karin, Ing-Marie och Rikard. Vi börjar 

med att låta Eric berätta om sitt och gruppens arbete vid Ställbergs gruva, för att därefter ge plats åt 

Karin som ger ett perspektiv på hur kommunförvaltningen ser på verksamheten. Därefter hör vi Ing-

Marie - en röst från lokalsamhället och slutligen Rikard som ger regionens perspektiv.  

 

The non existent Center7 
In tervju med Eric Sjögren, verksamhets ledare för The non Exis tent center vid  

Stäl lbergs  gruva 

Ekonomi och gruppens organisering 

Gruppen är organiserad i två delar, dels The non existent Center som ansvarar för den konstnärliga 

verksamheten och dels Non existent resources som är en ekonomisk förening som äger själva gruvan. 

De elva personerna i Non existent resources gick tillsammans ihop och köpte gruvan med hjälp av eget 

kapital. Eric berättar att det är svårt att som en konstnärlig verksamhet få lån för att köpa en sådan plats, 

en riskplats, och erkänner att han aldrig skulle ha köpt den idag om han hade vetat hur mycket jobb det 

skulle innebära att äga platsen. 

Några av de största svårigheterna har varit att skapa en stabil finansiering och att ställa om lokalerna till 

att fungera för det nya syftet. Flera av lokalerna är i dåligt skick och behöver restaureras för att kunna 

användas i publika syften eller som 

kontors- och arbetslokaler. Att få medel 

för att restaurera lokaler upplever de som 

svårare än att få pengar för den konst-

närliga verksamheten. När TNEC startade 

sin verksamhet i gruvan var planen redan 

från början att de skulle köpa området 

men de provade sig fram först genom att 

hyra platsen under några år. När de väl 

köpte gruvan beskriver Eric det som en 

stor frihet då de nu har tillgång till alla 

3000 kvadratmeter lokalytor och kan göra 

vad de vill med dem.  

Verksamheten finansieras till största del av skattemedel och gruppen har inga planer att kunna gå med 

vinst. De har ingen vilja av att publikintäkter heller ska kunna bekosta evenemangen helt, detta kan 

jämföras med Opera på skäret som till största del finansieras via biljettintäkter (Kulturplan 2018, s 49). 

                                                 
7 Underlaget för TNEC´s avsnitt utgörs huvudsakligen av intervjun med Eric Sjögren. Kompletterande 

information kommer från platsbesöket vid Ställbergs gruva (2018), från The non existent centers hemsida 

(2018), från en artikel där Carl-Oscar Sjögren intervjuas (Costa, 2017) och från Region Örebro läns kulturplan 

(2018). Samtliga citat kommer från intervjun med Eric Sjögren.  

Bild 2. Maskinhallen, en av de lokaler som behöver restaureras för att 

bättre fungera för publika evenemang. (foto: författaren, 2018) 
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Ofta är TNEC´s biljettkostnader subventionerade eller utformade som valfri donation. De har planer på 

att kunna starta upp en liten shop, men med främsta syftet att besökarna ska kunna få med sig ett fysiskt 

minne hem. Att verksamheten finansieras via skattepengar ser de som en självklarhet och tycker att det 

är så det ska vara för konstverksamhet. 

I och med att Ställberg saknar mycket samhällsservice och infrastruktur innebär arbetet i Ställbergs 

gruva mycket mer arbete än bara konst. ”Vi bedriver liksom både hotell och restaurang för våra 

medverkanden …och samtidigt liksom har en konstbiennal” förklarar Eric. Under en säsong fick 

gruppen uppskattningsvis agera i så mycket som ett 60-tal olika yrkesroller, det kan handla om att städa 

lokalerna, vara ljudtekniker, hämta upp medverkande från stationen eller se till så att det finns rena lakan 

till alla bäddar. Verksamheten står på flera ben, dels har de en del som riktar sig mot det professionella 

kulturlivet, här driver de exempelvis konstnärsresidens. De har också en omställningsgrupp som verkar 

för att hitta hållbara energilösningar till gruvan. Till sist har de delen som riktar sig mot människor i 

trakten och kulturintresserade kommunalt, regionalt och nationellt.  

 

Idé, syfte, projekt och metod 

”Jag tänker att det kanske är en idé om en plats där vi kan träna på att vara sensibla, 

lyssna på varandra och koncentrera oss tillsammans för att förstå hur vi tillsammans ska 

ta hand om vårt gemensamma…” 

Eric Sjögren är tillsammans med sin bror Carl-Oscar Sjögren gruppens grundare.  Det var år 2011 som 

idén tog form när de båda kände att de ville hitta ett annat sätt att bedriva konstnärlig verksamhet på. 

Eric uttrycker det som en vilja att komma bort från den ”projektlogik” som är vanlig inom konsten. Att 

komma bort från det institutionella sättet att göra konst på, ett sätt som innebär lite flexibilitet, var också 

viktigt. De började tänka att om de hade en egen plats skulle det innebära en annan form av frihet där 

de skulle kunna finna en egen ”logik” att producera konst på. De är inte ensamma om att tänka så, Eric 

förklarar att det som för de olika personerna i den interdisciplinära gruppen samman, är ett gemensamt 

etiskt intresse av att producera konst på andra sätt och att förhålla sig kritiskt till vad konstens värde är 

och borde vara. 

I Ställbergs gruva vill de skapa en slags infrastruktur för människor i samhället att kunna gå in och verka 

i. ”Jag tänker att det handlar om allt, ja visst vi håller på med konst men jag skulle också säga att vi 

inte håller på med konst”. Arbetet handlar därför till stor del om sociala processer och organisering. Att 

få människor att känna sig trygga på platsen och våga använda den som en plats där de inte bara ser på 

konst som en konsument utan också deltar är något som kräver att man skapar relationer till människor, 

förklarar Eric. Att skapa relationer till människor är något som tar tid och är en långsam process.  

Utåt brukar de förklara verksamheten som en pågående, gestaltande samhällsundersökning som gör 

nedslag i olika berättelser, och utgår från olika frågeställningar om livet och om samhället. Eric jämför 

deras verksamhet med den roll som kyrkan har/har haft. Som en plats där människor kan mötas och 

samtala om ”de stora frågorna”, om livet och döden och allt där emellan.  

”…för mig är det helt avgörande att det är det konsten ska handla om, att både bearbeta 

men också ifrågasätta och ställa nya frågor och visa på andra idéer om samhället liksom, 

det är väl det, vad ska den annars vara till för tänker jag……Ja underhållning, men, jag 

är inte så intresserad av det…” 

De påstår också att verksamheten ska finnas i 53 år. Det handlar om att gå emot projektlogiken och 

genom tidsutrymmet kunna förstå något på djupet och få plats för mer nyanser istället för att gå vidare 
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till nästa projekt. ”Det är klart att det är en retorisk idé, men det är också en allvarlig idé, det blir ju 

spännande att någon påstår det” kommenterar Eric. Han tillägger att det också blir lättare för människor 

att få förtroende för dem om de vet att de kommer finnas kvar om 10 år också. Han poängterar att han 

upplever att deras arbete därför blir mer demokratiskt eftersom människor då vågar använda platsen som 

sin och då kan påverka innehållet.  

Att kommunen fått en prognos om sig att 

den kommer dö ut om 52 år, år 2070, ser 

Eric som något spännande att utgå från 

konstnärligt och är något som resulterade i 

produktionen 2070 - En trilogi om 

landskapets tillstånd. Första delen av 

trilogin bestod av insamling av material, 

här öppnade gruppen bland annat ett café 

bredvid Ica i Kopparberg och bjöd in folk 

till samtal om platsen, historien och om 

framtiden. I den andra delen satte de upp 

en dokumentär föreställning tillsammans 

med tio personer från lokalsamhället, 

däribland Ing-Marie Ekman, som fick 

berätta sina historier, den yngsta var 16 och 

den äldsta 91 år. De arbetade kring temat: 

Vad är hemma för dig? Resultatet blev 

föreställningen ”Den fullständiga be-

rättelsen om Ljusnarsbergs kommun och 

resten av världen”, ”En lite halvt anspråks-

lös titel” säger Eric och lägger till att det 

såklart är orimligt att berätta en fullständig 

historia, men det handlar om att visa på att 

det inte finns en enda sanning i världen. 

”Redan i titeln har vi misslyckats liksom.” 

 

 

 

Gruppens namn, The non existent Center, anspelar på Ställberg som en icke-plats eftersom platsen hittas 

i samhällets periferi, långt från centrum och makten som finns i staden. Eric menar att det blir intressant 

att bestämma sig för att försöka skapa ett konstcenter på en plats som inte existerar. ”Vad betyder det 

att vara ett center i periferin?”. Han beskriver det som en motsägelse som berättar något om platsen, 

om en plats som inte finns samtidigt som den faktiskt gör det och är en plats där människor lever hela 

sina liv. Centrum-periferidiskussionen är ett återkommande tema de arbetar kring. Att åka ut till 

landsbygden som turist och använda platsen för avkoppling ser Eric som en slags kolonial syn på landet. 

Samtidigt lyfter han att även TNEC hamnar i en position av att vara en typ av kolonisatör. Eric förklarar 

att det är en känslig position men som kan hanteras genom att de mer vill fungera som en plattform som 

inte bara är till för TNEC själva. Det är också grundläggande att arbetet utgår från det som är viktigt för 

människor just på den platsen. Det handlar om vilka som får delta i processerna och vem som får initiera 

vilka frågor de ska jobba kring.   

Bild 3. Den sista delen av trilogin resulterade i en utställning 

kallad ATLAS som bestod av olika slags kartor över kommunen. 
Här om Ställbergschaktet, hittas även som bilaga i större format. 

(The non existent Center, 2016) 
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Det interdisciplinära arbetet bottnar i tanken om att en enda gren av samhället inte kan bära allt. Eric 

drar här paralleller till hur Ställbergs gruva var den samhällsbärande auktoritet som samhället formade 

sig kring och skapade gemenskap, mening och identitet. Med gruvans nedläggning försvann allt detta 

och Eric anser att samhällen blir för känsliga om de utvecklas i ett så starkt beroende av en enda gren. 

Genom att arbeta interdisciplinärt får de en möjlighet att ställa frågor och fundera över stora 

samhällsfrågor utifrån flera perspektiv. De blir inte heller lika beroende av en enda gren, utan de klarar 

sig om någon faller bort.   

En metod som gruppen ofta arbetar efter går ut på att utgå från en frågeställning och sen processa den 

genom tre teman: estetik, etik och kognition. Detta görs utifrån de olika yrkeskompetenserna som finns 

i gruppen, eller bland de personer de arbetar med för tillfället, och resulterar sedan i någon praktik eller 

produktion.  

 

Plats och historia 

Att Ställbergs gruva blev platsen för verksamheten var inget som de hade planerat men Eric berättar att 

det till viss del handlade om hemlängtan. Eric och hans bror Carl-Oscar växte upp på en gård utanför 

Nora i Bergslagen och Eric berättar hur de som barn lekte i de gamla gruvorna i trakten.  Både 

gruvmiljön och att verka i ett mindre samhälle känns som hemma för dem. De ordnade redan som 

tonåringar festivaler på gården där de växte upp och arbetade även då interdisciplinärt och med en 

blandning av professionella och amatörer. Att jobba i ett mindre samhälle beskriver Eric som att det ger 

en position av att berätta ett annat perspektiv, ett perspektiv inifrån där människorna i periferin själva 

får makten över sin berättelse.  

Att förhålla sig till vad som skett tidigare på platsen, i form av att det varit en industri och människors 

arbetsplats, är en självklarhet för TNEC. Det är viktigt att ha respekt för det som en gång var samtidigt 

som det är viktigt att inte fastna i det förgångna och bli en nostalgiker som romantiserar historien 

förklarar Eric.  

”Jag ser platsen som tre tider... den är en berättare av tre olika tidslager, den har alltså 

en dåtid; en historia som berättar någonting om hur det har varit, hur samhället har 

varit, hur det har fungerat, hur det här brukssamhället har fungerat både politiskt, 

ekonomiskt och socialt. Sen har vi nutid, där vi står och trampar och håller på och tröskar 

både med historien men också med framtiden, vad ska det här bli för plats, vad kan den 

här vara, och hur ska vi värna om det som både varit, men samtidigt göra någonting 

annat, för det kan inte bli en gruva igen där vi bryter malm liksom.”  

Eric förklarar hur han ser på kulturarv som något levande som tillsammans med traditioner är något som 

måste omförhandlas och bearbetas hela tiden. Ställbergs gruva var till exempel exportör av järnmalm 

till Tyskland under andra världskriget och gruvan var en plats med en tydlig patriarkal struktur. Det går 

därför inte att förhålla sig till historien okritiskt. 

Eric liknar den gamla gruvlaven vid en kyrka. Han beskriver hur den står där som en provokation över 

idén om kapitalismen och det patriarkala industrisamhället och ser den som en kyrka och gravplats över 

industrialismen. Han uttrycker att fokuset på att platsen en gång var en gruvindustri ibland blir för 

mycket. ”Jag kan både älska och hata den”. Han förklarar hur han ena stunden kan känna att den är 

fullständigt ointressant och leka med tanken att spränga den gamla gruvlaven för att få svar på frågan 

om vad platsen skulle vara utan gruvan.  
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Å andra sidan konstaterar han att 

gruvlaven är intressant på det sättet 

att den är en ständig påminnelse om 

det som varit, det historiska och det 

globala. ”Ja men den är bra att den 

står där, då får man jobba med den.” 

konstaterar han till sist. 

 

 

 

Samhället och kommunen 

”Det var det första vi insåg att vi måste göra, att träffa människor, för det är människor som är platsen” 

Det var viktigt att ha en förankring i samhället innan TNEC startade verksamheten i Ställberg. Därför 

genomförde de år 2011 ett förstudiearbete där de åkte runt och träffade olika grupper och personer, bland 

annat samtalade de med kommunen, Opera på skäret, byalaget och konstklubben. Kontakten med 

Ljusnarsbergs kommun har alltid fungerat bra, de är alltid tillmötesgående, snabba på att svara och 

hjälper till med det de kan. Men eftersom det inte är en ekonomiskt stark kommun kan de inte hjälpa till 

så mycket med ekonomiska resurser.  

Gruppen har en tydlig strävan efter att involvera boende i Ställberg och övriga kommunen i arbetet. Eric 

beskriver det som att det måste finnas en ömsesidighet i att gruppen känner att de är en del av samhället 

men också att de boende känner att de kan vara en del av gruppens verksamhet. ”Vill du ta av samhället 

eller vill du vara en del av samhället?” säger han och förklarar att det inte finns någon mening att vara 

en isolerad ö. ”Det är ju skittråkigt, vi vill ju också kunna åka hem till någon och dricka kaffe liksom”. 

Att vara en isolerad ö beskriver Carl-Oscar i en annan intervju att de upplevde i början när de anordnade 

festivaler under två somrar. Detta eftersom den publik som kom på evenemangen mest var 

kulturintresserade från storstäderna som kom dit för att uppleva en festival i en häftig miljö. Nästa 

säsong startade de istället arbetet med 2070-trilogin.  

Att skapa relationer till olika människor är viktigt för att få en så varierad publik som möjligt. Eric 

beskriver det som att de nästan ”kurerar” sin publik. Genom det engageras personer ur olika 

samhällsgrupper att komma till gruvan och där kan de sedan mötas. Ungefär 1500–2000 personer 

besöker dem varje säsong. Det viktiga är inte att få en stor publik utan vem som är publik och vilket 

värde upplevelsen kan ge individen. Den målgrupp som dock har visat sig vara svårast att engagera i 

arbetet är vita män i 50-års åldern.  

”Men att se att det kommer tio tusen i publik, ja det är ju väldigt: Wow, vad mycket! Men 

vad händer med de tio tusen, det kanske inte händer någonting? Då kanske det är bättre 

att vi förändrar något för tre personer.” 

Eric upplever det inte som att människor i Ställberg ställer sig negativa till att de har etablerat sig i 

gruvan, de har mest mött väldigt positiva reaktioner. Däremot upplever han att människor kan vara 

ovana med den sortens konst de gör vilket han tror beror på att resurserna ofta är mindre på landsbygden 

och att de därför kanske aldrig fått delta i den typ av rum som TNEC vill skapa. Eric förklarar att de på 

det sättet även har en pedagogisk tanke med verksamheten där de vill bjuda in människor och visa hur 

Bild 4. Bild tagen inifrån foajén, genom 
fönstret skymtar gruvlaven. (foto: 

författaren, 2018) 
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man kan tänka och göra på andra sätt och även själva delta i konsten. Att gruvan ska vara en öppen plats 

är viktigt, här har diskussioner i gruppen uppstått om verkligen alla är välkomna. Fungerar det att 

samtidigt vara en plats både för en SD-sympatisör och för en person som faller utanför heteronormen 

utan att den senare ska känna sig otrygg?  De har kommit fram till att det ska vara en öppen plats för 

alla och att de därför får anta en journalistisk hållning, som de menar innebär att de alltid är öppna för 

att samtala, men det är ingen plats för att ta konflikter.  

 

Regional utveckling och samverkansmodellen 

Att gruppen nu är med i samverkansmodellen upplever Eric som något väldigt tacksamt. Det skapar en 

trygghet och gör det möjligt att arbeta långsiktig och fokusera på det organisatoriska och sociala arbetet. 

Den grundtryggheten som modellen skapar har på ett sätt varit helt avgörande för verksamheten ”Hade 

vi inte kommit med i den (modellen) då hade vi inte suttit här idag och haft den här intervjun” klargör 

Eric.  

Samtidigt innebär modellen att de får andra typer av krav på sig. Verksamheten ska skrivas in i 

kulturplanen och leva upp till de mål som fastställs där. Bara att bestämma vilken kulturkategori 

verksamheten ska placeras under i planen har inneburit mycket dialog med regionen. Detta eftersom 

TNEC inte bara gör en grej, som till exempel en teater, utan de gör scenkonst, konstutställningar, 

workshops och mycket mer. Resultatet av dialogen är att de ses som en del av bild-och formområdet, en 

kategori som är mer tillåtande gentemot andra mer experimentella kulturformer, men det har också lagts 

till en kategori som kallas Genreövergripande kultur och ”nya” kulturuttryck där TNEC presenteras i 

den uppdaterade lilla kulturplanen (Region Örebro län 2018, s.36). Eric berättar att deras praktik ibland 

kan innebära att de går ut och vandrar med en grupp människor och har ett ämne som de ska samtala 

om. Detta medför att verksamheten är svår att mäta på ett kvantitativt sätt, eftersom de även, som tidigare 

nämnts, inte fokuserar på att ha en stor publik. Det kan vara svårt när TNEC måste redovisa och skriva 

uppföljningar om sin verksamhet och där motivera och legitimera den eftersom de upplever att 

verksamheten inte platsar i den vanliga mallen.  

För TNEC som strävat efter att undvika det institutionella sättet att göra konst på blir medverkan i 

samverkansmodellen dubbelsidig. Det är deras räddning och det som möjliggör för dem att arbeta 

långsiktigt och organisatoriskt, på det sättet som de vill, samtidigt som de genom att de är med i modellen 

tvingas in i en ram som de ogärna vill vara i.  Genomgående förhåller de sig kritiska till sin egen funktion 

som konstcenter och ifrågasätter vad som är relevant för ett konstcenter att vara och göra idag. ”Vad ska 

konstens roll vara i samhället?", är en fråga som Eric återkommer till. Under platsbesöket lyfts även 

samma kritik gentemot de etablerade kulturinstitutionerna.  

Eric berättar att regionen anser att något de kan göra för att arbeta regionalt är att anordna residens. 

Gruppen är kritiska till att ordna residens för sakens skull utan är måna om att residenset måste resultera 

i ett större värde, de som idag väljs ut ha residens hos TNEC ska ha någon typ av koppling till den 

sortens frågor som verksamheten fokuserar på. Gruppen har istället kommit med egna förslag på vad de 

vill göra för att arbeta regionalt. Ett förslag handlar om hur de ska skapa ett starkt nätverk med andra 

kulturaktörer i länet för att tillsammans stärka kulturens roll i samhället. Gemensamt vill de lobba för 

att kultursektorn ska få större del av regionens totala budget.  

Något annat som skulle vara regional utveckling enligt Eric är om TNEC skulle kunna starta en 

sommarskola för ungdomar, de har precis startat arbetet med att försöka göra det möjligt. Idén är att alla 

tolv kommuner i länet ska vara med och att 2–4 ungdomar från varje kommun får som sommarjobb att 

delta i TNEC´s skola och lära sig arbeta interdisciplinärt på det sättet som TNEC gör. Förhoppningen är 
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att ungdomarna sedan kommer tillbaka till sina hemkommuner och förstår att det går att arbeta på det 

sättet även där. 

”Det är för mig verkligen konstnärlig regional utveckling till sitt max” betonar Eric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ställbergs gruva i ett kommunalt perspektiv - en röst från kommunen 
In tervju med Karin  Wouda, in tegrationskoord inator , Ljusnarsbergs kommun  

Karin Wouda beskriver Ljusnarsbergs kommun som en liten kommun med många utmaningar i form av 

att det är en glesbygdskommun, utflyttningskommun, har många invånare med låg utbildningsbakgrund, 

svag ekonomi, hög arbetslöshet och höga sjukhälsotal. Hon beskriver samtidigt att kommunen har 

många tillgångar, framförallt i form av vacker natur och vackra byggnader och berättar att det är en 

väldigt rolig kommun att arbeta i. På frågan hur kommunen ser på Ställberg beskriver hon samhället 

som ”det är ju som alla andra ställen här, alltså en håla, alltså ett no-place liksom, om man ser rent…” 

men poängterar att eftersom hon inte bor i Ljusnarsberg utan pendlar till jobbet från Örebro så kanske 

hon har ett annat perspektiv på platsen än de som är boende i kommunen har.  

Hon beskriver hur hon upplever att det finns en viss mentalitet bland kommunens invånare som hon tror 

bottnar i att det tidigare var en bruksort. Hon förklarar att alla ovanstående utmaningar är faktorer som 

har en negativ inverkan på människors engagemang.  

”…det som är positivt då, som jag brukar säga, är att de har inget engagemang varken 

positivt eller negativt. Så de går ju inte ut och bränner några flyktingboenden eller liksom 

sparkar ner någon asylsökande, men de går inte heller ut och: Nu ska vi ordna språkcafé 

här och hjälpa till.” 

Karin har träffat TNEC några gånger, till exempel för att diskutera hur de kan bidra till integration i 

kommunen, något som hon har upplevt i deras arbete att de är mycket inriktade på. ”Jag har ju sett hur 

de kan bidra med möten, med genuina möten och delaktighet av målgruppen…av etablerade svenskar 

och nyanlända” Att skapa bra samtal och få människor att mötas är en metod som är väldigt positivt för 

integration betonar Karin.  

På frågan om hur hon tror kommunen generellt ser på Ställbergs gruva och vad TNEC´s arbete kan bidra 

med i kommunen svarar hon:  

Bild 5. Eric Sjögren på publikens plats (foto: författaren, 2018) 
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”Jaa, jag tror att de gör nog mer saker som bidrar och påverkar än vad kommunen vet 

om, för att om man skulle prata med kommunfolket kring dem så: "Nämen de är lite 

knasiga, alltså de får hålla sig där i Ställbergs gruva" Alltså ingen förstår vad de gör! 

Så vet jag ju att bilden är, och därför tror jag inte att man tänker att de bidrar med så 

mycket för att man inte förstår det.” 

Att kommunen inte vet så mycket om vad TNEC gör exemplifierar Karin genom att berätta om ett möte 

hon var på med Region Örebro län som skulle handla om att etablera internationella konstnärsresidens 

i kommuner i länet. Inställningen från Ljusnarsbergs sida var att det kanske skulle vara något för 

kommunen att satsa på för att få uppmärksamhet nationellt, men väl på mötet fick Karin veta att 

Ljusnarsberg redan har och har haft residens i flera år, men i TNECs regi ”… jag tror att de kanske når 

ut till andra mer än till oss här, faktiskt.” förklarar hon. Att TNEC är nationellt erkända förstod hon när 

hon var på en av deras produktioner och mötte en man från Stockholm där, förvånat frågade hon varför 

han var intresserad av någonting som händer i Ljusnarsberg. Han förklarade hur TNEC är välkända i 

hans kretsar, konst och kulturkretsar, så att åka och se deras produktion är en självklarhet.  

Karin var på ”Den fullständiga berättelsen om Ljusnarsberg och resten av världen” som hon beskriver 

som en av de bästa evenemang hon varit på. ”Det var så många sinnen de använde, de använde ju alla 

sinnen…. Och just att de lyfte upp Ljusnarsberg från olika perspektiv och att det var folk från 

Ljusnarsberg som deltog och berättade sin historia.” Den bild som gavs av kommunen var en positiv 

bild av Ljusnarsberg som en plats människor ändå vill bo på, vilket Karin menar bekräftade hennes egen 

bild och stärkte den. 

Att Ljusnarsbergs kommun skulle försvinna tror Karin absolut kan hända, men bara som en 

administrativ enhet. Det är redan nu svårt att hålla ihop kommunens förvaltning, men att Ljusnarsberg 

slutar användas som boplats tror hon inte ”Jag kan inte riktigt se att det skulle vara helt dött, det är för 

fint för det” 

 

Ett lokalt perspektiv på Ställbergs gruva 
In tervju med Ing-Mar ie Ekman, boende i  Stä llberg 

Året var 1955 och Ing-Marie Ekman var 1 år gammal när hennes familj flyttade från Hällefors till 

Ställberg där hennes pappa skulle jobba i gruvan. De flyttade in i ett av de då nybyggda parhusen i 

närheten av gruvområdet, Ing-Marie berättar hur det skakade i hela huset när de sköt loss berg i gruvan 

på kvällarna. När hon var 23 år stängdes gruvan, hon minns inte så mycket av det men beskriver hur 

samhället sakta förändrades. 

 

 ”…det gjorde det ju, sakta, det svalna ju av och liksom dog sakta, folk flyttade och 

affären slog igen, och alltihopa det här, vi hade ju post, vi hade biograf, vi hade ju skolan 

och vi hade station och tågen stannade, det var ju väldigt aktivt, men jag menar det avtog, 

det bara dog ut.”  

 

Under några år drev Ing-Marie en mataffär i Ställberg tillsammans med sin man, men i slutet av 90-talet 

flyttade allt fler människor från samhället och kundunderlaget sjönk. Dessutom köptes lokalen som de 

hyrde för affärsverksamheten av en man från Örebro som höjde hyran så mycket att de tvingades stänga 

innan de blev skuldsatta. ”Han köpte upp det där och trodde han skulle kunna ha en lampaffär där, när 

vi inte ens har en mataffär” berättar Ing-Marie och skrattar.  
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Ing-Marie förklarar att det idag är stor omsättning på människor som flyttar till och från Ställberg. Hon 

beskriver de som flyttar dit som personer som inte får plats någon annanstans och berättar att en av de 

tidigare ägarna till radhuslängorna bara hyrde ut till ”socialfall” från Stockholm. Samtidigt köps många 

egnahem upp av stockholmare, tyskar och holländare. Förut var det många som klagade på att folk kom 

utifrån och köpte husen till att använda som fritidshus, men Ing-Marie menar att det har ändrats ”om de 

kommer och vill bo här, då måste ni ju förstå att det är vettigt folk, brukar jag säga…”. Hon menar att 

det är bättre att husen köps upp än att de står och förfaller.  

Den stora omsättningen på boende gör att Ing-Marie knappt vet vilka som bor i Ställberg, framförallt 

inte vilka som bor i de gamla arbetarbostäderna, i parhusen och radhuslängorna. När det arrangeras saker 

i samhället är det alltid samma lilla grupp av människor som engagerar sig och dyker upp. Ing-Marie är 

aktiv i byalaget och beskriver hur det är mest folk utifrån som kommer när de exempelvis ordnar 

marknad. 

”Det är inte många i Ställberg som har varit upp till gruvan till exempel, sen de startade det där.” 

berättar Ing-Marie och syftar på TNEC´s verksamhet. ”De säger bara att: Jaa det är några flummisar 

där uppe…alltså det har de fått för sig, att det är något flummigt och så tar de inte ens reda på vad det 

är”. Själv har Ing-Marie drivits av nyfikenhet att vilja se vad gruppen gör i gruvan och varit med på 

flera evenemang. Hon har också bra kontakt med TNEC som brukar stanna och hälsa på henne på vägen 

till det hus de hyr under säsongen.  

”…första gången när jag var där (i gruvan) tänkte jag: Nej jag vet inte, för mig är det 

dött och begravet det här med gruvan, det är som ett, det är ett monument där uppe bara, 

för mig är det slut, det kan aldrig bli något mer. Men sen ändå känner jag att jag ändå 

måste ge dem en chans att visa vad de håller på med, och så blir man ju alltså mäkta 

imponerad! Och att de kan nå ut, marknadsföra sig så otroligt som de gör, för de är 

otroligt duktiga och det är bra det de håller på med. ” 

Ing-Marie resonerar kring om ställbergare bara är ”stelbenta” och att det är därför som de, så vitt hon 

vet, inte dyker upp på evenemangen. Eller om de, precis som hon gjorde, helt enkelt ser gruvan som ett 

avslutat kapitel. Hon tror att namnet ”The non existent Center” kan vara en nackdel som hindrar gruppen 

att nå ut till ”vanligt folk” som hon uttrycker det. Namnet är för luddigt och säger inget, menar Ing-

Marie ”Vad vill de säga med det?”. Hon tycker istället att det borde heta ”Konstcenter” eller något 

liknande som tydligare berättar vad det är för plats. Samtidigt tycker Ing-Marie att TNEC är väldigt 

duktiga på att marknadsföra sig utåt, nationellt, men att de riktar sig till personer som är konst- eller 

musikintresserade. Hon tror därför att människor i Ställberg avfärdar deras verksamhet för att många 

inte identifierar sig som en konstintresserad person.  På frågan vad ställbergare skulle få ut av att åka till 

gruvan svarar hon att hon inte vet, men att de iallafall skulle få veta vad TNEC gör där. 

Att Ljusnarsbergs kommun skulle försvinna på grund av avfolkning tror hon inte på. Själv har hon alltid 

sagt att så fort hon inte trivs, då ska hon flytta, något som aldrig har hänt.  

”Alla människor vill inte bo i städerna, folk vill ut så här på landsbygden, folk vill ha lugn och ro, jag 

tror det blir mer och mer sånt” och återberättar hur hennes man brukar illustrera det:  

 

”- …slå alltså en stängd mur runt hela Stockholm, sen så kan vi låta dem vara inlåsta 

där så får vi se på vilken sida klösmärkena sitter...om de sitter hos dem som vill ut eller 

de som vill in… …Jag tror de flesta klösmärkena sitter på insidan.” 
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Regionens perspektiv 
In tervju med Rikard  Åslund, Områdeschef Ku ltur och  Ideell sektor ,  Region  Örebro län 

TNEC kom med i kultursamverkansmodellen 2017. För att någon ny kulturaktör ska komma med i 

samverkansmodellen måste det godkännas av kulturrådet. Processen för att gruppen skulle komma med 

gick ovanligt snabbt och beslutet togs utan några invändningar från kulturrådets sida, berättar Rikard 

Åslund, kulturchef på regionen. Regionen föreslog att staten skulle bidra med 1 miljon kronor till TNEC 

årligen vilket Kulturrådet godkände. ”…vi trodde nog inte de skulle skicka en miljon till TNEC, men det 

var en förhoppning, annars skulle vi inte skrivit det.” berättar Rikard och tillägger att det är mer än vad 

Opera på skäret får.  

Att TNEC så snabbt godkändes att vara med i samverkansmodellen tror Rikard beror på att de är relativt 

kända på den nationella kulturarenan och har fått mycket uppmärksamhet i press och media, till exempel 

har de varit med i SVTs kulturprogram Kobra. De har även tidigare fått projektbidrag direkt av både 

Kulturrådet och regionen. Rikard förklarar att om en verksamhet ska komma med i modellen måste de 

ha varit ”med på banan” och fått projektbidrag en tid för att de ska vara aktuella. Rikard jämför med när 

de fick in Stadra teater i samverkansmodellen, något som de fick kämpa mycket mer för att kulturrådet 

skulle acceptera. Där hade kulturrådet en del invändningar mot att det var en sommarscen och för att 

vara med i samverkansmodellen krävs att verksamheten är aktiv hela året. Samma frågor ställdes inte 

om TNEC, som också har ett fokus på sommarhalvåret för verksamheten i Ställberg.  

Rikard förklarar att regionen tycker att TNEC´s verksamhet är spännande i och med att de är 

nyskapande, arbetar interdisciplinärt och för att de ställer samhällskritiska frågor om livet, om 

urbanisering och globalisering. Detta i kombination med att de valt att etablera sig i Ställberg och 

samtidigt fått nationell uppmärksamhet. Deras verksamhet stämmer även väl med de statliga 

kulturpolitiska målen där det finns en vilja att kulturen ska fungera som en samhällskritisk motkraft.  

”...Men det är ju någonting intressant i den spännvidden i det här väldigt lokala 

perspektivet, som utgår från egentligen att Ljusnarsbergs kommun släcker ljuset om 53 

år. Till att se det i ett större samhällsperspektiv som intresserar även de urbana 

miljöerna.”  

Rikard klargör att pengarna TNEC får inom samverkansmodellen, 1,3 miljoner, är öronmärkta för att 

användas regionalt vilket innebär att de nu kan ställa helt andra krav på gruppen. Han beskriver det som 

att det just nu är en inskolningsprocess att få gruppen att tänka mer regionalt och berättar att han fick 

uppfattningen att TNEC och tjänstepersonerna på regionen kanske inte fullt ut förstått varandra under 

det senaste mötet. Detta ser han inte som något problem utan förklarar att det är del av en process att de 

tillsammans ska hitta ett gemensamt synsätt för vad TNEC´s roll ska vara i det regionala arbetet.  

”…de ska ju inte behöva lägga om helt, i så fall skulle det inte varit aktuellt att lyfta dem, 

vi har ju utgått från att de har en ambition att vilja jobba regionalt. Återigen, de är riktigt 

bra på att ställa samhällsangelägna frågor som inte bara gäller Ljusnarsberg utan gäller 

även regionen och nationen som helhet. Om det bara gällt Ljusnarsberg hade det inte 

varit lika intressant.” 

Rikard förtydligar att TNEC nu måste vara ute och arbeta mer i regionen och förklarar att de har fått 

medel för ett regionalt arbete, inte ett kommunalt. Något regionen ser att TNEC skulle kunna bidra med 

regionalt är att ordna residens då de har bra kontakt med internationella konstnärer vilket Rikard ser 

skulle hjälpa bild- och formområdet mycket. De måste rikta sig mer utåt i regionen än vad de gör nu. 
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Rikard förklarar att om de skulle kunna få en likadan blandning i publiken som de har nu, från olika 

samhällsgrupper, fast om den publiken också skulle vara regional så vore det utmärkt. 

På frågan vad regional utveckling innebär på kulturområdet fokuserar Rikard på hur kulturen ska nå alla 

medborgare i regionen. Eftersom de flesta kulturinstitutioner är lokaliserade i Örebro stad handlar frågan 

i praktiken om vem som ska kunna ta emot institutionerna på besök utanför centralorten. Det är något 

som sker alltför sällan idag eftersom det är svårt att få någon att ta på sig arrangörskapet för mottagandet. 

Rikard tycker att den biten borde kunna utvecklas men upplever att det idag råder en större acceptans 

för att Örebro stad faktiskt fungerar som en motor för hela regionen, det finns en förståelse för att om 

det går bra för staden spiller det över på regionen i övrigt. Fokus blir därmed hur invånarna utanför 

centralorten ska kunna ta sig in till staden för att kunna ta del av institutionernas kultur. Vilket blir en 

fråga om kollektivtrafik och om busskostnader för skolor utanför centralorten som vill förse eleverna 

med kulturupplevelser.  

Rikard tror inte heller att Ljusnarsbergs kommun kommer försvinna på grund av avfolkning. ”Jag tror 

på landets renässans, absolut Ljusnarsbergs, det är ju fantastiskt vackert alltså…” Själv bor han i en 

av regionens mindre tätorter och tillägger att han tror att mindre orter kan vinna genom det lugn de kan 

erbjuda och närheten till den samhällsservice som människor behöver i vardagen. ”Det låter som man 

är väldigt naivt optimistisk när man ändå tror på landsbygden, med tanke på hur utveckling har varit, 

men jag tror på att folk kommer se värdet mer och mer.” 

  

Bild 6. Gruvlaven vid Ställberg (foto: författaren 2018). 
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5. Analys av det empiriska materialet 

Här kommer resultaten från det empiriska materialet analyseras med utgångspunkt i studiens 

frågeställningar och det teoretiska ramverket men även med några ytterligare fördjupningar i teorierna.  

 

1. Vad innebär TNEC´s verksamhet vid Ställbergs gruva?  

Det kan konstateras att TNEC´s verksamhet vid Ställbergs gruva handlar om mycket mer än enbart 

konst. De vill vara en plattform för människor i närområdet och vidare att kunna gå in och verka i och 

har en tydlig ambition att låta verksamhetens innehåll också styras av platsens innehåll, med tanke på 

hur Eric uttrycker vikten av att vara i gehör för vad som är viktigt för boende just här. Detta innebär att 

platsen är en central utgångspunkt för deras arbete. De vill också ifrågasätta samhällets organisering och 

visa på andra sätt att tänka och agera i samhället och i konsten. På det sättet kan TNEC utöver att vara 

en konstscen även kategoriseras som en social rörelse. Stefan Backius (2011, s.50) beskriver i sin 

avhandling om amatörteater i Bergslagen under 1960-talet att en vanlig definition på sociala rörelser är 

som kollektiva protester mot maktstrukturer, normer och värden och att de drivs av människors 

engagemang och aktiva deltagande. Det kan konstateras att TNEC ifrågasätter rådande ordning och drivs 

genom ett stort engagemang och att de strävar efter ett aktivt deltagande. Det framkommer dock inte om 

de har ett tydligt mål med vad som istället borde vara den ordningen som de ifrågasätter. Ifrågasättandet 

tycks vara målet i sig där de vill öppna upp för ett samtal där normer kan ifrågasättas och värden kan 

omdefinieras utan att på förhand bestämma vad som ska uppnås. De har utöver det också ett väldigt 

individuellt syfte där det är tydligt att verksamheten även handlar om deras vilja om att ha en egen plats 

för sina egna idéer, där de kan vara fria att arbeta på det sätt de vill.  

2. Vad händer när TNEC möter regional utveckling genom medverkan i samverkansmodellen?  

Själva mötet med regional utveckling tar fysisk form i och med att TNEC´s medverkan i 

samverkansmodellen faktiskt innebär ett möte med tjänstepersoner på Kultur och Ideell sektor, som 

representerar regionen. Här bedrivs en dialog om vad TNEC kan bidra med i regionen. Genom 

intervjuerna med Eric och med Rikard framkommer att parterna har delvis olika syn på vad det regionala 

arbetet för TNEC ska innebära. För regionen innebär TNEC´s medverkan i samverkansmodellen att de 

nu kan ställa krav på att de medel som de får genom modellen faktiskt ska användas till regionalt arbete. 

Vad regionalt definieras som av regionen verkar, utifrån Rikards svar och genomgången av lilla 

kulturplanen, handla om hur fler människor med en större geografisk spridning i regionen ska ta del av 

TNEC´s verksamhet, med fokus på att TNEC ska arbeta mer utåtriktat i regionen kanske i större grad 

än att få fler att besöka Ställbergs gruva. Det handlar också om att Ställbergs gruva ska vara en nod i 

regionens kulturella infrastruktur för att gynna bild och form-området genom att gruvan med sin 

residensverksamhet kan förmedla kontakter med konstnärer utifrån.  

För TNEC som inte har fokus på att så många som möjligt ska ta del av deras konst, torde kraven på 

regionalt arbete enligt regionens definition vara svåra att uppnå. Detta eftersom verksamheten så tydligt 

utgår från platsens innehåll och att bara få fler att konsumera deras konst helt enkelt inte är deras mål. 

”Det är människorna som är platsen” säger Eric och kan då tolkas syfta på de människor som bor på 

och använder platsen eller på något sätt förhåller sig till platsen. Deras idé om regionalt arbete där de 

bland annat vill starta en sommarskola för ungdomar från varje kommun i regionen handlar då om att 

dela med sig av kunskap om hur man aktiverar en plats. Deras syfte är att ungdomarna själva ska kunna 

aktivera platser så som TNEC aktiverar Ställberg. På det sättet kan man säga att fler får del av deras 

konst, men processat genom medborgarna själva genom att de aktiverar platser så som TNEC gör, vilket 
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snarare då handlar om metod- och kunskapsförmedling än konstkonsumtion. Gemensamt för både 

regionen och TNEC är att de vill stärka kulturens roll i regionen genom att stärka det regionala nätverket 

med kulturaktörer. 

Utifrån att se verksamheten inte bara som en konstscen utan också som en social rörelse kan mötet 

mellan TNEC och regional utveckling beskrivas med hjälp av teorin om släta och räfflade rum. Något 

förenklat kan man säga Regionen representerar det räfflade rummet och TNEC får en position av att 

representera det släta rummet. ”De (släta rummen) blir till genom företeelser, rörelser och människor 

som inte infångas i statsmaktens apparat” förklarar Ek och Tesfahuney (2008, s. 87) och kategoriserar 

exempelvis svarta marknaden, proteströrelser eller olika sociala rörelser som företrädare av det släta 

rummet. TNEC’s syfte med att ha en egen plats för konsten kan sägas vara att de inte ville infångas i 

statsmaktens apparat som med Erics ord kan beskrivas som ”det institutionella sättet att göra konst på”. 

Men genom medverkan i samverkansmodellen blir de en del av ”statsmaktens apparat” samtidigt som 

de också är en fri aktör. 

Ek och Tesfahuney (ibid) beskriver hur representanter för det släta rummet utmanar det räfflade rummets 

ordning och öppnar upp för nya riktningar och möjligheter. Detta leder till att det ständigt pågår en kamp 

mellan det släta och det räfflade rummet när statsmakten hela tiden kämpar för att återta makten över 

sitt territorium, genom att bildligt talat försöka täppa till de luckor som det släta rummet öppnar upp i 

fångstnätet. Det som blir intressant i det här fallet är öppenheten från kulturpolitikens sida; att kulturen 

ska vara en utmanande och utvecklande kraft i samhället, eller som Rikard beskriver det: agera motkraft. 

Detta innebär att kampen mellan det släta och det räfflade rummet snarare kan ses som en växelverkan 

mellan TNEC och regionen, där gruppen får utrymme för att öppna upp för nya riktningar och 

möjligheter som kan inspirera regionen. Utifrån formuleringar i kulturplanen och hur Rikard uttrycker 

sig kan det tolkas som att regionen möter verksamheten med tilltro och nyfikenhet och samtidigt med 

en viss ängslan över hur gruppen ska platsa i samverkansmodellens ramar och ställer krav på regionalt 

arbete. Just hur verksamheten ska passa in i samverkansmodellens ramar är en oro och svårighet som 

även TNEC uttrycker då de upplever att det är svårt att i uppföljningar legitimera sin verksamhet utefter 

modellens spelregler. Samtidigt kan man se det som att TNEC som en social rörelse använder sig av 

regionala och statliga medel för att uppnå sina egna mål för verksamheten och genom det försöker 

förändra det räfflade rummet inifrån. Det gör de genom att ifrågasätta kulturinstitutionernas roll, ses 

som ett nyskapande och inspirerande exempel på något annat och som en plats där samhällsnormer kan 

ifrågasättas. De mobiliserar helt enkelt statliga resurser för att utmana och utveckla, och uppmuntras 

även till det - men inom vissa ramar.  

3. Vilka idéer om regional utveckling aktualiseras genom TNEC´s möte med regional utveckling? 

Det finns flera idéer om regional utveckling som aktualiseras men en idé som framförallt blir synlig är 

att TNEC kan påverka lokalsamhällets sociala kapital. Under intervjuerna med Karin och Ing-Marie 

framkommer en bild av Ställberg och Ljusnarsberg som en plats med en viss ”mentalitet” hos de boende 

vilket beskrivs medföra stor brist på engagemang bland invånarna. De verkar uppleva att det finns en 

känsla av hopplöshet inför att göra något eller att delta i något. Detta kan tolkas som ett svagt socialt 

kapital. Här skiljer Putnam på överbryggande (eng: bridging) socialt kapital som är inkluderande 

gentemot andra grupper och sammanbindande (eng: bonding) socialt kapital som stärker den egna 

gruppen och alltså fungerar exkluderande gentemot andra (Putnam 2006, s 22–23). Den bild som Eric 

ger av hur gruvan fungerade som en auktoritet som satte normer och ramar för samhället men också 

skapade sammanhållning, kan ses som ett exempel på ett sammanbindande socialt kapital. Susanna 

Heldt Cassel (2008, s. 169) konstaterar i sin undersökning om två bergslagskommuner, dels 

Ljusnarsberg men även Hällefors, att det som ses som den regionala kulturen eller identiteten i 

Bergslagens bruksorter brukar beskrivas som bruksanda. Precis som Ing-Marie och Karin beskriver 
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mentaliteten som något negativt menar även Heldt Cassel att bruksandan ofta ses som ett hinder för 

utveckling. Motsatsen till bruksanda beskriver hon som ett starkt socialt kapital.  

Att Eric beskriver hur de vill att gruvan ska fungera som en mötesplats är också något som stämmer väl 

med uppfattningar inom regional utveckling om kulturella platsers roll som mötesplatser. Att människor 

genom kulturen möts och skapar relationer till varandra ses leda till social sammanhållning och därmed 

kan det sociala kapitalet stärkas. Ett starkt socialt kapital leder i sin tur till att det genom nätverket som 

bildas skapas handlingsutrymme som i sin tur kan öppna upp för innovationer vilket kan leda till tillväxt. 

Marie Nordfeldt och Susanne Stenbacka konstaterar också att det är avgörande att det finns ett 

välfungerande socialt nätverk på platser för att regional utvecklingspolitik ska kunna implementeras 

lokalt. Kulturen, både kultur som i konst och som i levd kultur kan alltså sägas föra med sig sekundära 

effekter. Exakt vilka och i vilken omfattning går inte att svara på enbart utifrån materialet i den här 

studien.  

Emellertid uppfattar Ing-Marie det som att det inte är många ställbergare som kommer på gruvans 

evenemang utan att det är mest kulturintresserade som dyker upp. Både Karin och Ing-Marie menar att 

verksamheten och TNEC uppfattas som ”flummig” eller ”knasig” och att inte många vet eller förstår 

vad de gör i gruvan, varken de i kommunhuset eller bosatta i Ställberg. Under intervjuerna berättar både 

Karin och Ing-Marie att de har träffat gruppen och båda ställer sig positiva till verksamheten. Ing-Marie 

uttrycker hur det är imponerande att de har fått liv i gruvan igen, en plats som för henne var något dött 

och avslutat. Karin fokuserar på hur deras arbete bidrar med möten mellan människor vilket kan bidra 

till integration mellan etablerade svenskar och nyetablerade. Att båda har kontakt med gruppen innebär 

att de troligtvis är två personer som TNEC har skapat en relation till, vilket då för med sig att båda har 

närvarat på evenemang och upplevt arbetet. Trots det uttrycker både Karin och Ing-Marie även själva 

att det är svårt att förklara vad verksamheten egentligen handlar om och Ing-Marie poängterar att 

gruppens namn - The non existent center, är svårt att förstå för icke kulturintresserade. Detta borde 

innebära en balansgång för TNEC att lyckas kommunicera vad verksamheten handlar om och därmed 

kunna skapa ett socialt kapital som inte enbart fungerar sammanbindande för den egna gruppen, där bara 

kulturintresserade kommer på deras evenemang. Av beskrivningen att de försöker undvika att vara en 

”isolerad ö” kan det tolkas som att det just är det överbryggande sociala kapitalet som TNEC vill komma 

åt. 

Att det skapas en kreativ miljö genom ett stärkt socialt kapital innebär enligt idéer om regional 

utveckling att platsen blir en mer attraktiv plats att bo på. Dels fungerar kulturverksamheter som attraktiv 

lockelse i sig själv men också den kreativa miljön är attraktiv och kan därmed marknadsföras vilket är 

ett utslag av kulturens ekonomisering. Man hade kunnat tänka sig att Ställbergs gruva som ett kulturarv 

och som en kulturell plats för samtidskonst kunde varit en viktig nod i kommunens turismnäring och 

använts i platsmarknadsföring av kommunen. I översiktsplanen pekas gruvan ut som en viktig plats för 

turismen, men det är inget som verkar genomsyra kommunförvaltningen i praktiken, med tanke på att 

de flesta i kommunhuset, enligt Karin, inte vet vad TNEC gör och inte heller verkar ha så mycket intresse 

av att veta. Det finns inte heller någon information om gruvan eller om TNEC på kommunens hemsida 

utan de platser som informeras om där är mest äldre kulturarv och naturupplevelser (Ljusnarsberg u.å.). 

Samtidigt upplever Eric att kontakten med kommunen alltid fungerar bra och att de är tillmötesgående. 

Genom intervjun med Karin framkommer dock att det verkar finnas en slags ”låt-dem-hållas-attityd” 

från kommunens sida gentemot gruvan. Här kan poängteras att TNEC inte heller verkar vilja vara en del 

av turismsatsningar, baserat på deras vilja att deras konst hellre ska påverka enstaka än att så många som 

möjligt konsumerar den.  
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4. Hur förhåller sig detta till den dominerande och konkurrensfokuserade diskursen inom regional 

utveckling?  

Det är tydligt utifrån kortversionen av kulturplanen och intervjun med Rikard att kulturen på Region 

Örebro län har en välfärdsinriktad kulturpolitisk hållning snarare än en tillväxtfokuserad.8 Detta 

stämmer med den bild som tecknas av Katja Lindqvist och Anne Lorentzens genomgång av regionala 

kulturplaner (se s.9). Den välfärdsinriktade hållningen innebär att kultur som en fördelningsfråga och 

som en medborgerlig rättighet används för att legitimera kulturens roll i regionen. Kulturpolitiken 

handlar därmed till stor del om att det ska finnas ett tillgängligt kulturutbud av hög kvalité men också 

till stor del om att kvantifiera, det handlar om hur många kulturen når och vilka samhällsgrupper som 

nås. Det kan illustreras genom målet ”Kultur för alla” i regionens kulturplan. Detta bekräftar att 

regionala kulturpolitiken till viss del skiljer sig från den dominerande regionala konkurrens- och tillväxt-

dominerande diskursen.  

Samtidigt finns det vissa likheter. Fokuset i den regionala kulturpolitiken på att kultur ska komma alla 

till del innebär att det inte blir försvarbart för regionen att satsa pengar på TNEC för platsens egen skull, 

för att exempelvis lyfta en av regionens ”svagare” platser. Det är också tydligt kopplat till centrum och 

periferi. Rikard beskriver att det finns en större acceptans idag för att Örebro fungerar som regionens 

motor, en idé som kan kopplas till Floridas idéer om städer som den kreativa kärnan för ekonomisk 

tillväxt. Eftersom större del av ”alla” kan nås i centralorten blir det svårare att motivera insatser utanför 

centralorten som kommer att komma ett mindre antal till del. Rikard förklarar att en av svårigheterna 

när kulturinstitutionerna ska komma ut i regionen är att publikunderlaget på många platser helt enkelt 

är för litet. Detta innebär att den plats som definieras av lite människor, vilket Ljusnarsbergs kommun i 

sammanhanget kan sägas vara den ultimata definitionen av, då innebär att den platsens människor aldrig 

är ”alla”. Oavsett om ”alla” i Ljusnarsberg skulle nås av kulturen.  

 

  

                                                 
8 Här vill jag understryka att på grund av uppsatsen begränsade omfattning har ingen grundligare 

analys gjorts av regionens kulturpolitiska hållning genom ytterligare dokumentstudier.  
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6. Sammanfattande slutsats och reflektion 

Syftet med studien var att redogöra för vad TNEC´s arbete innebär. Här kan framförallt nämnas att 

studien visar att gruppen har ambitionen att engagera lokalsamhället och att platsen ska vara en 

utgångspunkt i arbetet. En viktig punkt är också att gruppen fungerar som en social rörelse som vill 

ifrågasätta normer och omdefiniera vad som har ett värde. Det kan låta som ett väldigt altruistiskt syfte 

för TNEC men det finns också ett tydligt individuellt syfte, där det handlar om att de helt enkelt vill ha 

en egen plats med möjlighet att arbeta utifrån sina egna ramar.  

Syftet var också att redogöra för vad som händer när verksamheten möter regional utveckling genom 

medverkan i samverkansmodellen. Studien visar att detta möte inte är helt smärtfritt då TNEC och 

regionen har olika uppfattningar och viljor kring vad regionalt arbete för TNEC ska innebära. Det blir 

motsägelsefullt för TNEC, särskilt utifrån deras vilja att utgå från sina egna ramar, att vara med i 

samverkansmodellen eftersom det innebär att de behöver anpassa sig till kulturpolitiska ramar som inte  

är utformade för att rymma en verksamhet som den vid Ställbergs gruva. Samtidigt finns en vilja från 

både nationellt och regionalt kulturpolitiskt håll att släppa in gränsöverskridande och nyskapande 

konstverksamheter. Som en social rörelse och en nyskapande konstverksamhet kan TNEC genom teorin 

om släta och räfflade rum ses utmana det räfflades rummets ordning och praktiker, vilket från staten och 

regionens sida uppmuntras men i praktiken också begränsas.  

Den idé om regional utveckling som framförallt aktualiseras är den om socialt kapital. Genom att 

fungera som en mötesplats för lokalsamhället kan det sociala kapitalet stärkas vilket ses som en mjuk 

utvecklingsfaktor som kan skapa en grogrund för tillväxt och utveckling. Det som ligger verksamheten 

i fatet är dock att det genom intervjuerna framkommer en uppfattning om att många i samhället och på 

kommunen inte förstår vad TNEC gör och inte heller har något intresse av att veta. Om den 

uppfattningen stämmer kan det innebära en svårighet för gruppen att skapa ett social kapital som inte 

enbart involverar konstintresserade.  

I inledningen ställde jag frågan om det är rimligt att regionala medel, utifrån den tillväxt- och 

konkurrensorienterade diskursen som förs, satsas på en plats som har bedömts som sist i ”tillväxtligan”. 

En plats som helt enkelt inte har tillväxtpotential utan istället har fått en prognos om att helt utraderas. 

Är Ställbergs gruvas medverkan i samverkansmodellen ett exempel på en mer solidarisk omfördelning 

av resurser? Det kan konstateras att det finns en skillnad i synen på kultur som utvecklingsfaktor i 

regional utveckling och kulturpolitiken som är mer välfärdsinriktad. Samtidigt visar studien att de 

regionala medlen inte satsas på platsen för platsens egens skull, utan det handlar om vad TNEC´s arbete 

kan bidra med regionalt - mer specifikt för den regionala kulturella infrastrukturen. Regionen är tydlig 

med att TNEC har fått pengar för ett regionalt arbete, inte ett kommunalt. På det sättet är diskursen även 

synlig här i den mer väldfärdsinriktade regionala kulturpolitiken. Att Ställbergs gruva som en aktör i 

periferin får medel motiveras inte med att omfördela resurser för att en av regionens ”svagare” platser 

ska stärkas utan det handlar om vad verksamheten kan bidra med för regionen som helhet.  

Uppsatsens huvudsakliga fokus har inte varit hur verksamheten påverkar utvecklingen lokalt i Ställberg, 

jag har visserligen haft med mig frågan under arbetet eftersom det är ofrånkomligt, men jag har varit 

tvungen att avgränsa mig i att utveckla den mer. Det är dock en högst relevant fråga att ställa i 

sammanhanget och jag vill här ta tillfället i akt att reflektera kring den. Det är svårt att inte dras med och 

inspireras av det engagemang som finns på platsen så rent spontant vill jag svara att verksamheten borde 

ha en positiv inverkan på den lokala utvecklingen. Men, det är en uppfattning och spekulation, och inget 

som jag utifrån materialet i studien kan fastställa. Som jag har varit inne på i analys och slutsats torde 

verksamheten kunna påverka lokalsamhällets sociala kapital - ett begrepp som i grunden handlar om hur 
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sociala nätverk skapar grogrund för tillväxt. I ett tillväxtfokuserat samhälle skulle jag avslutningsvis 

hellre vilja prata om vad som skapar ett bra liv för människor på en plats. Här vill jag poängtera att 

verksamheten som en mötesplats för människor i samhället kan bidra till samhörighet och även det 

faktum att verksamheten gör så att det händer saker på platsen tror jag kan ha en positiv inverkan för 

människors livskvalité. Att platsen aktiveras borde kunna skapa en motvikt till den atmosfär av 

oengagemang som flera ger uttryck för finns i kommunen. Jag tror också att TNEC´s arbete vid 

Ställbergs gruva kan förändra bilden av Ställberg, där den negativa stämpeln av att vara ett 

brukssamhälle, dömt till icke-utveckling, istället kan få tas tillbaka och omformuleras av lokalsamhället. 

Gruvan som en symbol för det som var och det samhället är kan omfamnas och omdefinieras till något 

annat, utan att för den delen förkasta historien. Men, då måste nog TNEC verkligen våga lämna fältet 

öppet för lokalsamhällets egna initiativ. Här finns det kanske två vägar, den ena är att gruvan blir den 

sociala nod för lokalsamhället som Eric även uttrycker en vilja att den ska vara. Nackdelen är att konsten 

av många uppfattas som ett ganska smalt område där mest ”flummiga” människor är engagerade, ett 

rum som en del kanske inte känner sig trygga i och inte heller har ett intresse av att vara en del av. 

Samma sak gäller åt andra hållet, hur trygga är egentligen TNEC med att låta lokalsamhället använda 

platsen som sin? Den andra vägen är att platsen utvecklas ännu mer till att vara just en internationell 

konstscen men som mest är tillgänglig för människor i den professionella konstvärlden. Vilket också 

kan stärka platsen och borde kunna ge den en tydlig men också flerdimensionell identitet. Nackdelen 

med den vägen är att verksamheten troligtvis blir känsligare och både står och faller med ett engagemang 

som enbart kommer utifrån. Möjligen finns det ett sista tredje alternativ, den väg som jag ändå uppfattar 

det som att TNEC vill vandra, och det är att vägarna flätas samman och kan få existera sida vid sida.  

 

Avslutningsvis skickar jag med texten till en nyskriven vals om Ställberg, Ing-Maries vals, som skrevs 

för ett körverk som sattes upp i gruvan under sommaren 2018. Den har en text jag tycker berättar om 

Ställberg på ett fint sätt. Valsen är skriven och tonsatt av Sara Parkman som är en av de elva 

medlemmarna i The non existent Center. 

 

Lavar trona, skogen nynnar, 

myren har sin gång,  
Gruvor vila, minnen sjunger, 

ekar året om 

 

Allting ändras men platsen står, 
ropar sorger som fanns igår 

Åkrar torkar och ängens sus, 

skatten sinar och tiden viskar sin egen väg 
 

I glimmerljusa sjöar 
På storstadsglitteröar 

mellan höga mörka bergen 
efter djupa långa skräcken 

Lyckan kommer lyckan går 

Jobben kommer jobben går 
Men vi förbli på jorden vår 

 

 (Parkman 2018) 
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Bilagor 

Bilaga  1. Intervjuguide TNEC   

Ok, spela in?  

 

Berätta om gruppen 

-Hur den uppstod 

-Vilka är med? Bakgrund? Är alla med hela tiden? 

- Vilken roll har du? 

- Hur kom ni på idén? Inspiration från något liknande projekt?  

 

SYFTE 

- Finns det något mål med verksamheten? Vad är syftet?  

- Vad vill ni att människor som besöker er ska uppleva? 

- Vilka besöker er? Ålder, kön, klass, etnicitet, geografi  

- Vilka vill ni ska besöka er? 

 

PLATS STÄLLBERGS GRUVA 

- Varför valde ni Ställbergs gruva?  

- Har du någon personlig koppling till platsen? 

- Vilken, om någon, tidigare erfarenhet av industrier, fabriker m.m har du/ni  

- Hur uppfattade du platsen första gången du var där? Har det förändrats?  

- Hur ser ni kring det som varit på platsen? Vilken betydelse har den tidigare järnmalmsindustrin för er 

verksamhet idag? 

- Ni är ju på ett sätt förvaltare av minnet av det som varit tidigare på platsen, hur tänker ni kring det?  

- Bevara eller utveckla?  

- Vad innebär det för gruppen och verksamheten att ni äger gruvan? Varför valde ni att köpa området? Vem 

köpte ni gruvan av?  

- Hade ni kunnat haft samma typ av verksamhet på en annan plats?  

 

PLATS LJUSNARSBERG 

- Varför just Ljusnarsberg? 

- Hur ser du på Ljusnarsbergs framtid?  

- (Kan verksamheten påverka utvecklingen?) 

- Hur ser ni på Ljusnarsbergs position och förhållande till övriga delar av länet? i  periferin, vad menar ni 

med periferin?  

 

- De flesta i gruppen bor i Stockholm eller Göteborg, hur påverkar det arbetet?  

- Vad finns det för nackdelar/fördelar? 

- Vad har ni fått för reaktioner på det? (Från lokalsamhället?) 

 

REGIONAL UTVECKLING OCH SAMVERKANSMODELLEN 

- Hur påverkas verksamheten av det finansiella stöd som ni får av region Örebro län? 

- Ökad/minskad frihet?  

- Regionen har ju en kulturplan som lägger grund för vilka projekt/verksamheter som får medel, hur 

påverkar den arbetet? 

- Vill ni att det ska kunna vara möjligt att gruvan går runt ekonomiskt? Någon kommersiell verksamhet? 

Utan stöd?  

- Vad kan ni bidra med för den regionala utvecklingen? 

 

(ESTETIK) 

- Hur påverkas ni/verksamheten av platsens estetik? Estetiska värdet?  

-  

REAKTIONER 

- Hur har reaktionerna varit från lokalsamhället kring eran verksamhet? Även arbetare, kommun, regionen.  

- Upplever ni att ni fått stöd? Motstånd? På vilket sätt har det visat sig?  
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Bilaga. 2 Intervjuguide, kommunen   

Ok att spela in? 

 

- Vem är du? Roll i kommunen.  

- Hur skulle du beskriva Ljusnarsberg kommun?  

- Hur ser kommunen på Ställberg? På Ställbergs gruva?   

- Har det funnits någon plan för vad som ska hända med gruvområdet? Vilka förslag har kommit upp?  

- Hur ser kommunen på TNEC´s verksamhet vid Ställbergs gruva? på vilket sätt bra? Mindre bra?  

- Samarbetar ni med TNEC? Hur? Varför? 

- På vilket sätt påverkar deras arbete kommunen/Ställberg/Lokalsamhället? Och de som bor där?  

- Vilka tror du besöker evenemangen? (Har du själv besökt gruvan, något evenemang, föreställning?)  

- Hur ser du (hur går diskussionen på kommunen) på Ljusnarsbergs framtid? 2070-prognosen 

- Något du vill tillägga? 

Hur vill du bli omnämnd i uppsatsen? Ditt namna? Yrkesroll? Anonym? 

Okej att citera? 

Kan jag återkomma? 

 

 

(forts. Bi laga 1. In tervjugu ide TNEC 

 

(ESTETIK) 

- Hur påverkas ni/verksamheten av platsens estetik?  

-  

REAKTIONER 

- Hur har reaktionerna varit från lokalsamhället kring eran verksamhet? Även arbetare, kommun, regionen.  

- Upplever ni att ni fått stöd? Motstånd? På vilket sätt har det visat sig?  

- Om stöd, på vilket sätt? 

- Om motstånd, på vilket sätt har det visat sig?   

 

Om 2070  

En 53 år lång gestaltande samhällsundersökning (2017-2070?) 

Okej att citera?  

Kan jag återkomma ? 

Besök? 

Finns det något annat material? 

Hur vill du bli omnämnd? Ditt namn? Hänvisa till ”ledningen”? TNEC? Skriva med namn i ref?  
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Bilaga.4 Intervjuguide, regionen 

Ok att spela in? 

- Berätta hur samverkansmodellen fungerar, hur väljs man ut för att vara med? Vilka krav? Hur lång tid är 

man med? Hur lång tid garanterade pengar? Hur bedöms hur mycket pengar? Ansöka varje år? 

- Vilka är TNEC, och vad gör dem? (din (regionens) uppfattning om verksamheten)  

- Varför valde ni att ta med TNEC i samverkansmodellen? Hur gick resonemanget? Och hur går processen 

till för att ta med någon i samverkansmodellen? 

- (Vem drev ärendet i nämnden? ) 

- Hur resonerade politikerna i kulturnämnden? (Antar att det gick upp i nämnd för att beslutas om?)  

- Har det har det gått att platsa in TNEC i kulturplanen? Anpassa TNEC, eller anpassa kulturplanen? 

- Vet ni någon liknande verksamhet? (regionen, Sverige, internationellt?) 

- Vad är regional utveckling? Inom kulturen 

- På vilket sätt är TNEC en del av regional utveckling? 

- Vad kan TNEC bidra med?  regionalt och lokalt.  

- Vilka tror du kommer på deras evenemang? 

- Har du själv besökt gruvan, ställberg, etc? 

- Berätta om Ljusnarsberg, hur ser regionen på kommunen? 

- Vad tror du om 2070-prognosen? 

- TNEC vill bort från ”projektlogiken” istället en 53 år lång gestaltande samhällsunderökning, möjligt i 

regional utveckling? 

-Något mer jag bör veta, du vill tillägga? 

- Hur vill du bli omnämnd? Ditt namn, yrkesroll, eller anonym? 

- Okej att citera? 

- Kan jag återkomma? 

 

Bilaga. 3 Intervjuguide, lokalsamhället  

Ok spela in? 

- Berätta om dig själv, ålder, hur länge bott i ställberg etc 

- Hur är Ställberg att bo i?  

- Du har själv varit aktiv i byalaget, men inte längre, varför? 

- Vad är din uppfattning om Ställbergs gruva?   

- Vad vet du om TNEC?  

- Vad vet boende i Ställberg och Kopparberg om TNEC?  

- Har du varit där på något evenmang?  

- Vilka tror du besöker gruvan på deras evenemang?  

- Tror du att deras arbete kan påverka Ställberg och Ljusnarsberg? På vilket sätt  

- (Berätta om dagens samhälle 2070-prognos) Vad tror du om det? 

- Något du vill tillägga?  

Hur vill du bli omnämnd? Ditt namn, eller anonym?  

Okej att citera?  

Kan jag återkomma?  
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Bilaga .4.  Del 3 av verket 2070: ATLAS - från slumrande  mater ia til l kommunen. The non 

ex is tent Center  (2016) . 

 


