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Förord

Det verkar olycksbådande. Regnet gör att vi måste köra 
på tvåans växel på 110-sträckan. Men så klarnar det upp 
när vi närmar oss Vilhelmina. Och så fortsätter det hela 
sommaren. Kan det vara en slump eller har Eiras ramsa 
“Regn, regn gå din väg! Sol, sol kom till mig!” påverkat? 
Jag tänker mycket på “påverkan” under sommaren.  
Kanske på grund av att jag har varit organisatör för årets 
projekt. Hur påverkar jag det genom min insats? Vilka 
påverkar mig och hur? Kan Eira påverka vädret!? 

Det jobbas inför utställningen i tingshuset. Flera av oss 
jobbar nätter. På en vecka gör vi en utställning. När lör-
dagen kommer är vi klara. Plakat på tre språk hänger runt 
om i byn. På vernissagen serverar vi kanapéer och vin.  
Vi får ett femtiotal besökare.

Magnus Oledal berättar om  
Tomma rum i Vilhelmina, 2008.

Ett konstnärsresidens handlar om att en kulturarbetare bjuds 
in för att bo och arbeta på en plats under en begränsad period. 
Det engelska begreppet är Artist in Residency. Det kan variera 
stort i form och genomförande. Vissa residens har specifika 
inriktningar, andra förhåller sig mer fritt eller varierar tema och 
format. Vanligtvis bjuds en konstnär in i taget och vistelsen 
kan pågå under några veckor och upp till ett par år. Residenset 
kan vara utåtriktat och processbaserat eller fokusera på en 
utställning eller ett färdigt verk. 
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Sommaren 2011 hade vi som har sammanställt den här 
guiden ett större engagemang i Tomma rum. Vi vill ge ett 
stort tack alla som har varit engagerade i projektet och 
särskilt till de som gjort denna guide möjlig. Caroline 
Malmström, Laura Leinikka och Sofie Grettve har bidragit 
med texter, Maryam Fanni och Olof Svenblad har tagit hand 
om formgivning och illustration och Sofie Nohrstedt och 
Anna Lidberg har kommit med värdefulla synpunkter på alla 
texter. Guiden är finansierad med medel från BUS Kollektiva 
Upphovsrättsersättningsnämnd (KUN).

Anna Neander och Daniel Torarp
Konstnärer och redaktörer

Syftet med den här guiden är att inspirera och uppmuntra till 
residensprogram. En vistelse på ett residens ger ofta inspira
tion och arbetsro för konstnärer. Men även samhällen påverkas 
av att ha denna pågående kreativa verksamhet, oavsett om det 
handlar om avskilt arbete i en ateljé eller ett kontextspecifikt 
projekt som involverar lokalbefolkningen. De erfarenheter och 
kunskaper som konstnärer bär på är värdefulla och kan erbjuda 
ett viktigt kulturellt utbyte för en ort.

Internationellt sett är residensprogram en etablerad form av 
kulturverksamhet. På senare år har allt fler mindre sådana 
startats i Sverige. De utgör ett bra komplement till kultur
stipendier, konsthallar och museer och är en verksamhet 
som går att anpassa efter olika ekonomiska förutsättningar. 
I många fall kan befintliga resurser i form av lägenheter och 
lokaler utnyttjas. Den här guiden riktar sig till kommuner,  
företag, organisationer, föreningar och andra grupper som  
vill starta och driva egna konstnärsresidens.

Guiden tar sin utgångspunkt i Tomma rum, en ideell förening 
som sedan 2003 har arrangerat uppskattade konstprojekt 
på mindre orter runt om i Sverige. Vi som har skrivit den här 
boken är själva konstnärer och har under några år arbetat 
med Tomma rum. Vi har intervjuat konstnärer, politiker, andra 
samarbetspartners och besökare i ateljén i Malmberget, 
orten som 2011 var värd för Tomma rum. Vi ger praktiska 
råd för att starta egna konstnärsresidens och berättar om 
OpenART i Örebro, Residence Botkyrka och Art Lab Gnesta, 
tre inspirerande och utåtriktade residensprogram. Slutligen 
erbjuder vi några argument för kulturens betydelse för ett 
levande samhälle och redogör för finansieringsmöjligheter. 
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Förutsättningar och förväntningar

—
Daniel Torarp

Sedan ett par decennier tillbaka har konstnärsresidens spridit 
sig över hela världen och är numera en etablerad strategi för 
kulturell och social utveckling. Under samma tid har konst
närens roll i samhället förändrats. Numera utforskar många 
konstnärer sociala, samhälleliga och vetenskapliga processer 
i sitt arbete. Detta leder till att konstnärer bjuds in till samman
hang där de förväntas öppna upp nya möjligheter. Konstnären 
kan vara rådgivare eller konsult med förväntningar om att ge 
annorlunda perspektiv. CERN, laboratoriet för partikelfysik 
i Schweiz, förväntar sig exempelvis nya infallsvinklar på sin 
verksamhet när de inom ramen för ett residensprogram, bjuder 
in konstnärer för ett utbyte med fysiker och andra forskare.1

Under perioden då konstnärsresidens har etablerat sig har de 
gått från att i det närmaste vara resestipendium till att handla 
om ett sätt att arbeta. Dagens residens har inte bara poten
tialen av att attrahera långväga gäster, utan kan även vara en 
plats för närområdets konstnärer, vilket ytterligare kan stärka 
det lokala kulturlivet. 

Vanligtvis bygger ett konstnärsresidens på ett samarbete 
mellan tre aktörer: konstnären, värden och finansiären. En 
fjärde aktör kan vara människor i omgivningen, i synnerhet om 
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sidensets tidsåtgång, även frågor om det konstnärliga arbetet 
ska vara mer förutsättningslöst utforskande eller verkprodu
cerande och hur begrepp som nyskapande och tradition ska 
hanteras. Målen kan bestå av specifika verk eller utställningar, 
upprättandet av kulturella mötesplatser och inte minst upp
märksamhet. Transparensen kan beröra konstnärens arbetsro, 
residensets öppenhet och utåtriktade verksamhet i form av 
föreläsningar och engagemang samt hur samhällsinvolverande 
konstnärsresidenset bör vara.

När konstnärsresidens fortsätter att utvecklas och uppstår i 
nya sammanhang med nya slags värdar och finansiärer krävs 
det av både konstnären och värden att de engagerar sig i de 
relationer som uppstår. Ett residensprogram är ett samarbete 
som får bäst förutsättningar när alla parter är öppna med sina 
förväntningar och agendor. Det handlar trots allt om att utbyta 
idéer och arbeta tillsammans.

—
1)  Läs mer på arts.web.cern.ch
2)  Oändligt med gamla leksaker, kläder, möbler, textiler och utdaterad 

vardagsteknologi formar de konstverk som framställs på  
goelsewhere.org/residencies.

3)  Zentrum für Kunst und Urbanistik är ett konstnärsresidens i Moabit 
vid Westhafen i Berlin. Det består av en gammal järnvägsdepå med en 
omgivande nyrenoverad park. Depån har byggts om till ateljéer. Där 
möjliggörs ett materialistiskt närmande till det kreativa arbetet utan 
större krav eller styrning av uttryck eller ämnesområde. zkuberlin.org

4)  Sedan 1973 har den amerikanska tillverkningsjätten Kohler bjudit in 
konstnärer till en residensvistelse med tillgång till företagets material 
och tekniska kunnande i utbyte mot att konstnären bland annat före
läser för de anställda och förhoppningsvis inspirerar till nytänkande. 
kohler.com/corporate/stewardship/workplace/thearts.html

5)  Läs mer om brittiska nationalbibliotekets konstnärsresidens på  
bl.uk/artistinresidence

projektet är utåtriktat och inkluderande. Alla dessa aktörer har 
olika förväntningar på projektet. 

För konstnärens del kan det finnas en mängd anledningar till 
att hen söker sig till ett residens; nyfikenhet, karriärutveck
ling, intresse för den fysiska omgivningen eller möjlighet till 
fördjupning; att få utrymme, tid och möjlighet att arbeta. För
väntningarna beror på hur konstnärsresidenset är utformat. 
Det kan skilja sig från att endast ha ansvar för en lokal till att 
bjuda in till ett specifikt sammanhang. Loppmarknadsmuseet 
Elsewhere i Greensboro, U.S.A. erbjuder en enorm material
bank för konstnärerna att utgå ifrån under sin residensvistelse, 
något som kan tänkas rama in det konstnärliga uttrycket.2 Ett 
residens med ett mer generellt sammanhang skulle kunna vara 
ZKU i Berlin.3 Där är ambitionen att uttrycket ska vara fritt och 
mer processbaserat.

Värden kan ha varierande motiv. Det kan röra sig om att vilja 
arbeta tillsammans med spännande konstnärer, bidra till det 
lokala kulturlivet och bygga professionella nätverk. Finansi
ären kan vara allt från offentliga institutioner, fonder av olika 
slag, privata aktörer och näringsliv. Alla dessa har både spe
cifika och generella motiv och förväntningar. Exempelvis kan 
en privat aktör förvänta sig att uppmärksamheten som konst
närsresidenset genererar höjer värdet på hens egendom, eller 
att det inspirerar de anställda.4 En offentlig institution som ett 
bibliotek kan istället drivas av andra motiv. Uppmärksamheten 
kring konstnärens efterforskningar i bibliotekets arkiv blir ett 
sätt att synliggöra resurserna för allmänheten.5

Något som återkommer i diskussioner om konstnärsresidens 
är utformningen av dess process, mål och transparens.  
Processen inkluderar förutom organisatoriska frågor som re
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Vad är Tomma rum?

—
Anna Neander och Daniel Torarp

Under tolv års tid har Tomma rum i samarbete med en kommun 
arrangerat ett konstnärsresidens under åtta till tio veckor varje 
sommar på en ort någonstans i Sverige. Det är ett intensivt 
projekt som uppstår på nya platser varje år. Som namnet  
antyder används lokaler som inte nyttjas i vanliga fall. I Hova 
fanns tillgängliga rum i ett missionshus, i Tranås användes 
en telegrafbyggnad, i Emmaboda ett möbelvaruhus och i Kil 
ett före detta slakteri. För kommunens del är de tomma loka
lerna ofta en belastning både ekonomiskt och symboliskt. De 
synliggör en pågående utflyttning och nedläggning av lokala 
näringar, de förfaller långsamt utan hyresgäster och underhåll 
samtidigt som det än så länge är för kostsamt att riva dem.  
För Tomma rum är de istället en tillgång. Det är dessa lokaler 
som kommunen bidrar med och som fungerar som bostad, 
ateljé och utställningsrum.

Tomma rum startade inte som ett uttalat konstnärsresidens. 
Jennie Öberg som drog igång projektet ville snarare hitta fler 
sätt för konstnärer att verka i samhället. Syftet var, och är, att 
skapa en mötesplats där konstnärer och kulturarbetare kan 
utbyta erfarenheter och där alla är välkomna. Det finns därför 
ingen urvalsprocess, projektet riktar sig inte enbart till konst
närer och platserna fylls genom försttillkvarnprincipen. 
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matlagning och städning till utställningar och andra tillfälliga 
konstprojekt. En gång om dagen samlas alla deltagare till en 
gemensam middag för att utbyta tankar och idéer. I vissa fall 
behöver någon hjälp med sitt projekt och ibland uppstår helt 
nya samarbeten vid matbordet. Efter nästintill ett årtionde som 
ett löst organiserat nätverk är Tomma rum sedan 2011 en ideell 
förening. Under 2014 pågår diskussioner om att i större utsträck
ning samarbeta med föreningar och organisationer, istället för 
kommuner på olika orter i syfte att främja det kulturella utbytet 
och skapa starkare band med andra konstnärsgrupper.

Hur ser arbetsprocessen ut och vem betalar?
Tomma rums residens arrangeras under sommaren men arbe
tet pågår året om. Under vintern kontaktas kommuner med ett 
projektförslag för kommande sommar. Det innehåller ett löfte 
om varierande kulturaktiviteter i utbyte mot logi och arbets
plats. En mindre grupp från Tomma rum besöker några av de 
kommuner som har visat intresse för projektet för att fördjupa 
diskussionen och se vilka möjligheter som finns. Slutligen sker 
en omröstning i föreningen om vilken plats som kommer att bli 
sommarens anhalt.

Finansieringen av Tomma rum har sett olika ut från år till år. 
Under några tidiga år gavs stöd från Kungliga konsthögskolans 
utvecklingsfond, eftersom de drivande vid starten var studenter 
vid skolan. Därefter drevs projektet i princip med nollbudget. 
Sedan 2011 har det funnits en större extern finansiering från 
privata fonder och allmänna medel. Ofta inleds samarbeten med 
mindre företag och föreningar på orten. Returbutiker har exem
pelvis under flera år lånat ut möblemang, sågverk har bidragit 
med trämaterial, återvinningsföretag med lite av varje och färg
handlar med färg och annat material. Restauranger och kaféer 
har erbjudit rabatter och därigenom fått en stor kundkrets 

Inget företräde ges på grund av utbildning eller andra meriter. 
Inom konstvärlden är detta sällsynt.

Den traditionella uppdelningen mellan produktion och presen
tation ifrågasätts på Tomma rum. Ateljén kan bli utställnings
lokal och arbetslokalen är för det mesta öppen för allmänheten. 
Många deltagare blir också inspirerade av den plats som be
söks och arbetar platsspecifikt eller med tydliga referenser 
till orten. Det skapar en lokal förankring. I Tranås återkom 
kopplingen till stadens forna pälsindustri i ett flertal verk och i 
Emmaboda lämnade ungdomarnas däckgummibränning flera 
spår efter sig i konsten. Interaktiva och utåtriktade projekt är 
också vanliga. En porträttworkshop där konstnären målade av 
människor i utbyte mot att dessa själva avporträtterade konst
nären, en verkstad där alla fick bygga sin egen robot samt en 
begravning och gravöl för en nyligen nedlagd korvkiosk på 
orten är några exempel.

Ett gemensamt projekt i ständig förändring 
Det finns ingen exakt beskrivning av vad som kommer att ske 
under sommaren. I diskussioner med en kommun kan det ibland 
skapa en osäkerhet. Hur kan vi garantera att något kommer att 
hända? Vilka är det som kommer att vara här? Och vem är det 
som bestämmer, egentligen? I och med att Tomma rum har 
arrangerats under ett antal år finns alltmer dokumentation och 
referenser från tidigare år att visa upp. Idag hör även kommuner 
själva av sig och föreslår ett samarbete, ofta efter att Tomma 
rum har besökt en närliggande ort.

Något som är specifikt för Tomma rum som residens är att 
en större grupp konstnärer deltar samtidigt. Redan från star
ten fanns en idé om gemensamt boende och arbetslokal. Det 
tas ett delat ansvar för allt som sker under sommaren, från 
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bland deltagarna. Projektet vill i första hand täcka gemensamma 
utgifter för exempelvis material och teknik och om möjligt  
kompensera medlemmar för resekostnader och nedlagt arbete. 

Vad händer sedan?
I samtal med kommuner uppkommer ofta frågan om vad som 
blir kvar efter projektets slut. Tomma rum kan inte utlova några 
beständiga konstverk men en mångfald av kulturell verksamhet 
ger nya erfarenheter och sätter igång diskussioner. Ibland 
uppmärksammas politiker, organisationer och företag på de 
övergivna och bortglömda resurserna och kan inom ramen för 
tillfälliga samarbeten erbjuda dem till olika utövare. Till exempel 
började telegrafstationen i Tranås att hyras ut som replokal till 
ungdomar och Kil arrangerade konstutställningar i slakteriet 
efter Tomma rums avfärd. Kils kommun startade även ett eget 
konstnärsresidens på initiativ från Tomma rumdeltagaren 
Anna Lidberg.6 I Malmberget fortsatte ett samarbete mellan 
den albanske konstnären Elton Kore och fotografen Maria 
Winbjörk. Förhoppningen är att Tomma rums besök blir en 
språngbräda till ännu mer av inkluderande kulturutövning på 
lokal nivå.

—
6)  stationresidence.se 

Även Tranås arrangerar sedan 2013 ett konstnärsresidens:  
kulturresidens.se
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Sommaren i Malmberget

—
Anna Neander

Sommaren 2011 arrangerades Tomma rum i Malmberget. 
Malmberget är en ort i Gällivare kommun där järnmalmsbryt
ningen inleddes redan på 1700talet och tog ordentlig fart i och 
med industrialiseringen. Intill gruvhålet växte en kåkstad upp 
som med tiden blev till ett mindre samhälle, med en guld ålder 
på 1960talet. Idag bryter LKAB malm 1250 meter under jord.7 
Spänningarna som det medför gör att berget ovanför spricker 
och successivt följer med nedåt. Deformationer uppstår vid 
markytan och när de sprider sig krymper samhällets yta. Ett 
säkerhetsstängsel flyttas fram mot centrum bit för bit och 
byggnader utryms längs med det avspärrade området. Hus rivs 
eller flyttas och gräset sprider sig över deras gamla grunder. 

Här blir omvärldens efterfrågan på råvaror ytterst konkret. 
Gruvindustrin både när och tär på samhället och lämnar efter 
sig ett säreget landskap. Tidigare var Malmberget huvudorten 
i kommunen med affärer, biografer och ett levande centrum 
men allteftersom gruvhålet expanderar förflyttas samhället till 
Gällivare fem kilometer söderut. Till skillnad från många andra 
platser som Tomma rum tidigare har besökt är Gällivare en rik 
kommun. Gruvindustrin erbjuder välavlönade arbetstillfällen 
och det råder bostadsbrist. Anledningen till att det finns tomma 
lokaler i Malmberget är gruvindustrins lönsamhet. 
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rum. Bland de uppdrag som genomfördes var målningar på 
Välkommaskolans skolgård av Moa Schulman, Sepidar Hosseini 
och Britta Tegby Frisk samt väggmålningar av Elton Kore på 
olika platser i samhället. Henni Kitti, som målade utsidan av ett 
utrymt hus på det så kallade Elevhemsområdet helt i vitt, arbetade 
inte på uppdrag av LKAB men stöddes med material. 

Det ställdes inga krav från kommunen på vad som skulle visas, 
eller från LKAB på vad som skulle målas, men det innebar ändå 
en ny situation för ett projekt som tidigare har drivits mer fristå
ende. Deltagande konstnärer har varit vana vid att organisera 
utställningar, presentationer och andra projekt själva. Även 
om enskilda konstnärer i Tomma rum har arbetat på uppdrag 
tidigare somrar var omfattningen större detta år. Och en lärdom 
från denna sommar är vikten av att vara tydlig med vad som 
överenskommits. Flera av de verk som uppfördes av Tomma rum 
presenteras ibland som projekt av Snyggare Malmberget, utan 
att de medverkande konstnärerna blivit tillfrågade om detta.

Sommarens erfarenheter
Tre år efter Tomma rums vistelse hägnar säkerhetsstängslet 
nu in de hus som deltagarna bodde i och om ytterligare ett par 
år beräknas även busstationen i centrum, med några av Elton 
Kores målningar, ligga inom det avspärrade området. Gällivare 
kommun har fortsatt att satsa på målningar på offentliga  
platser, ofta med projekt som inkluderar barn och ungdomar.  
Dessa projekt har även gett upphov till debatt i samhället. 
Kritiker menar dels att verken är utsmyckningar som maskerar 
brister i samhället, dels att de är störande i den gemensamma 
miljön. Under 2013 nådde frågan kommunens miljö och 
byggnadsnämnd som kom fram till att det krävs bygglov för 
målningar på husfasader, vilket satte ett tillfälligt stopp för 
fler målningar.9

Denna situation med ett långsamt försvinnande men samtidigt 
ekonomiskt blomstrande samhälle fann Tomma rum intressant 
och väl värd att undersöka.8 

Samarbetet
Utöver kommunen var ett större företag för första gången 
involverade i samarbetet. Gruvbolaget LKAB stod för boendet 
i före detta arbetarlängor samt en arbetslokal i en nedlagd 
grundskola. Företaget finansierade material till olika konst
verk och gav även uppdrag åt enskilda konstnärer. Kommunen 
erbjöd ungdomshuset Stacken i centrala Gällivare som utställ
ningslokal och anställde en lokal konstnär som koordinator. 
Det var också en sommar då Tomma rum hade större extern 
finansiering, med bidrag från fonden Kulturkontakt Nord samt 
Norrbottens läns landsting.

Tomma rums samarbete med olika kommuner innebär att olika 
perspektiv och intressen kan kollidera. Det finns oftast en för
väntan från kommunen att något ska hända i samhället och ju 
mer en kommun satsar ekonomiskt, desto mer förväntar de sig 
ofta få tillbaka. I samarbetet med Gällivare fanns till exempel 
en överenskommelse om framträdanden på kommunens så 
kallade trivselkvällar en gång i veckan. Det var en möjlighet för 
kommunen att fylla ut sitt kulturprogram för sommaren och 
erbjöd en plats för Tomma rumdeltagare att visa upp tillfälliga 
projekt. 

Kommunen och LKAB driver sedan 2009 ett samarbete som 
heter Snyggare Malmberget. Deras syfte är att göra Malmberget 
till en trevligare plats att leva på under den tid som återstår 
innan samhället är tömt på invånare och det handlar till stor 
del om underhåll av den yttre miljön. Det var specifikt inom 
ramen för detta projekt som LKAB såg en plats för Tomma 
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I den här delen har vi samlat intervjuer med deltagande konst
närer, samarbetspartners inom kommun och näringsliv och 
besökare i ateljén som berättar om sina erfarenheter av som
maren. Samtalen hölls på plats i Gällivare/Malmberget, under 
eller strax efter projektets slut.

—
7)  LuossavaaraKiirunavaara Aktiebolag (LKAB) är svenska statens gruv

driftskoncern som huvudsakligen bedriver järnmalmsbrytning i gruvorna 
i Kiruna och Malmberget.

8)  Ett halvår tidigare genomförde Tomma rum ett kortare projekt i Gräng
esberg, Ludvika kommun. Det är en ort som liksom Malmberget har vuxit 
fram och blomstrat på grund av järnmalmsfyndigheter. Landskapen är 
liknande – ett inhägnat område med rasrisk som delar samhället mitt itu. 
I och med nedgången på järnmalmspriset lades gruvan i Grängesberg 
ned 1989 och det är numera en utflyttningsort.

9)  svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/fasadmalningarskapar 
debattimalmberget



Vad vill ni medborgare berätta om er själva? 
Vad vill ni att omvärlden idag och imorgon 
ska tänka på när de hör ert ortsnamn? 

Lise Seier Petersen, konstnär
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Att söka berättelser

—
Ett samtal mellan 

Lise Seier Petersen och Daniel Torarp

Danska konstnären Lise Seier Petersen är initiativtagare till 
konstnärsnätverket MNKK som startade 2011. MNKK står för 
”Medelålders Nordjyska Kvinnliga Konstnärers internationella 
nätverk för konst”. ”Kvinnliga konstnärer står långt ner i hierar
kin och om de dessutom är medelålders så står de på botten. 
Det är ett slöseri med tanke på vad vi har att bidra med. Så vi 
ville skapa ett utrymme, bilda nätverk och få kontakt med andra 
utomlands. Tomma rum är ett led i det. Även i Danmark har vi 
många orter med begränsade resurser och outnyttjade lokaler. 
MNKK skulle kunna anordna utställningar i utbyte mot husrum 
och kanske med en lokal sponsors engagemang. Jag tror att 
det är fullt genomförbart.”10

Lise är född i Århus, har bott 30 år på Jylland och bor sedan 
fyra år tillbaka i Köpenhamn. Hon började på konstakademien i 
Århus vid 18 års ålder och arbetade länge som keramiker men 
har sedan 15 år tillbaka en mer konceptuell inriktning.11 Hon 
deltog för första gången i Tomma rum sommaren 2011. Under 
sin vistelse i Malmberget har Lise samlat på intryck, foto
graferat och deltagit i en utställning med ett pågående verk. 
”Jag tycker att upplägget är fantastiskt och Tomma rum gör 
ett riktigt bra jobb. Jag kommer att ta med mig mycket av det 
härifrån.”
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Men alla konstnärer arbetar inte med ett samhälles historia. 
De kan lika gärna söka sig till ett residens för att få arbetsro 
och tid till egna projekt. Vad förväntar sig Lise mer generellt 
av ett konstnärsresidens? ”Det är viktigt att känna sig välkom
men. Alla praktiska detaljer har mindre betydelse, det mesta 
går att lösa. Själv tycker jag att det är trevligast att komma till 
inbodda rum som har lite slitage och fläckar. Det blir lättare att 
komma igång med konsten om man inte behöver vara rädd om 
utrymmena. Den vita kuben är det värsta jag vet.12 Det första jag 
gör i en sådan kal lokal är att slänga runt med lite färg. Här på 
Tomma rum är det tydligt att mängden närvarande konstnärer 
bidrar till hemtrevnaden. De högst varierande nationaliteterna 
har också betydelse. För, som vi berörde nyss, det är endast i 
mötet med andra som du kan förflytta dig till andra platser och 
se dig själv i ett nytt ljus. Då märker du att det inte spelar någon 
roll om du är från England, Sverige, USA eller Albanien. Våra 
gemensamma middagar här är ett väldigt avväpnande sätt att 
närma sig varandra.”

När denna grupp skapar samtidskonst på orten blir det inte 
alltid som värdarna förväntar sig. Föreställningen om konst
nären som en man med pensel, duk och staffli dröjer sig kvar 
hos många. ”Det blev väldigt uppenbart häromkvällen när vi 
hade högläsning på scen av en nyskriven text. Folk förstod inte 
vad det var vi höll på med. Alla var vänliga och artiga förstås 
men i dag är jag säker på att de pratar om det där konstiga från 
Tomma rum.”

 Det är väl bra?

 ”Ja, jag tror det.”

”Något som återkommer i mitt arbete är intresset för minorite
ter och subkulturer. I Malmberget finns ett flertal olika grupper. 
Samer och invandrare förstås, men också differentieringen 
mellan Gällivarebor och Malmbergare. Det är något som för
svagas över tid men som ännu har betydelse för människor 
här. Allteftersom centrum förflyttats till Gällivare blir känslan 
av förlust väldigt påtaglig. På gott och ont.” säger Lise.

Den som vistas i en gästateljé får ofta lära känna vardagen i 
samhället. En person som kommer utifrån ser också med andra 
ögon på lokala kulturella företeelser och strukturer. ”Den här 
aspekten av ett konstnärsresidens är väldigt viktig, tycker jag. 
En besökande konstnär som omtolkar platsen, samhället och 
människorna. Någon eller några som kommer och gör lite 
ovanliga saker. Risken med att vara självtillräcklig i sina kultu
rella uttryck är att man går miste om förändringar. Det är därför 
viktigt att förbli nyfiken på omvärlden. Att bjuda in folk från när 
och fjärran för att mötas. Att hålla ett fönster öppet.”

Finns det inte en risk för att det omvända sker om det upplevs som 
att en konstnär kommer utifrån med pekpinnar om hur saker och 
ting ska vara?

”Jag tror inte att en enskild konstnär kan förändra någonting. 
Däremot har konstnären ett ansvar att vara ärlig i sitt uttryck. 
Då kan folk överväga andra sätt att göra saker på, och ändå 
besluta sig för att göra som vanligt. Men det är viktigt att inse att 
det är ett val.” Lise snuddar vid att konstnärer kan bidra till att 
gynna en medvetenhet om hur det är att leva på just denna plats. 
Hjälpa till med berättelserna. ”Vad vill ni medborgare berätta om 
er själva? Vad vill ni att omvärlden idag och imorgon ska tänka på 
när de hör ert ortsnamn? Sådana saker”, förklarar hon.
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—
10)  Med inspiration från Tomma rum, arrangerade MNKK ett eget  

residensprogram på norra Jylland, sommaren 2012. mnkk.dk.
11)  Snarare än att hålla sig till ett utforskande av specifika material, som 

keramik, arbetar en konceptuell konstnär mer med idébaserade arbeten 
och projekt.

12)  Den vita kuben är ett utställningsformat för konst som växte fram 
under 1900talets början. Tanken är att om rummet som konsten visas 
i uteslutande består av rena vita väggar framhävs konstverken till fullo. 
Det har därefter blivit vanligt att även konstnärers ateljéer utformas  
på liknande sätt.
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Oberoende av hur vår omgivning ser ut  
förblir vi fria i våra tankar.

Elton Kore, konstnär
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Utbyta idéer och arbeta tillsammans

—
Ett samtal mellan 

Elton Kore och Anna Neander

 

Elton Kore klättrar ner från byggnadsställningen som är rest 
framför den nedlagda Gunillaskolan i Malmberget. Hans långa 
hår och kläder är fläckiga i ljusblå och gröna toner. En gigantisk 
sköldpadda simmar förbi i bakgrunden. Han är i slutfasen av 
en stor väggmålning med undervattensmotiv. Den tillkom på 
initiativ från Elton och utförs i samarbete med Emilia Norman, 
konstnär från Malmö och Maria Winbjörk, fotograf och konst
när från Gällivare. Projektet finansieras av LKAB.

Elton är född i Tirana, Albanien och bor sedan några år tillbaka 
i Italien. När han under ett år läste vid Kungliga konsthögskolan 
i Stockholm fick han höra talas om Tomma rum. ”Det var en tjej 
som sade till mig att det finns en fin plats som heter Tomma 
rum, dit alla konstnärer är välkomna för att utbyta idéer, kon
takter och arbeta tillsammans. Det lät roligt. Jag hade tänkt 
komma för tre år sedan och nu är jag här.” Hemma i Italien såg 
Elton bilder på den stora gropen mitt i Malmberget och funde
rade över vad för slags samhälle han skulle möta under som
maren. ”Varje dag tänker jag på att detta hål kommer att äta 
upp den här platsen”, säger han.
 
Elton hade med sig ett nytt verk från Italien. Det består av 
tjugofem målningar av hans pass, placerade i rader på golvet. 
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Elton funderade aldrig på om det skulle kunna uppstå en konflikt 
mellan LKAB:s idéer om att göra Malmberget till en ”snyggare” 
plats och hans egna idéer om måleri. ”Jag tänkte att jag ville 
göra något roligt. Det fanns begränsningar och människor 
trodde inte att vi skulle klara av det. Det var spännande att 
göra något annorlunda och även att arbeta utomhus och träf
fa människor som kom förbi. När vi började sa folk att vi var 
galna. De stora väggarna och vi, så små, framför dem. Hur ska 
ni göra det här? Hur ska ni komma upp?” Han ler. ”Det är alltid 
något nytt som händer när du har begränsningar.” 

De två första målningarna blev uppskattade och ledde till fler 
uppdrag. Elton blev kvar i Malmberget hela sommaren och 
målade fler havsmotiv på en busstation och även ett vinter
landskap med isbjörnar på en ishall efter att Tomma rum var 
slut. Han säger att han också har blivit inspirerad till att göra 
liknande projekt, någon annanstans. ”Tomma rum är alltid i 
Sverige. Jag bor i Italien och vi kanske skulle kunna göra något 
där, eller i Albanien?13 Häromdagen sa Maria att det vore roligt 
att göra något i Gällivare, platsen där hon växte upp.” Det kan
ske blir något ännu större. ”Vi behöver utmana vår kreativitet. 
Ännu större, ännu svårare”, säger han skrattande.14

—
13)  Vintern 2012 genomfördes ett kortare samarbete mellan en grupp 

albanska konstnärer och några deltagare från Tomma rum i Albanien. 
Under två veckor arbetade konstnärerna i Tirana och arrangerade 
sedan en gemensam utställning på ett kulturcentrum nära stadens 
tågstation.

14)  Samarbetet mellan Maria och Elton fortsatte nästa sommar då de, 
tillsammans med konstnären Tord Petterson från Malmberget, målade 
tre nya väggar på Gunillaskolan. Motiven var hämtade från naturen. 
Elton bjöd även in den italienska konstnären Mariagrazia Blandino 
för ett projekt som involverade boende i området. I det ena målade 
barn fantasidjur på en parkering, i det andra arbetade ungdomar med 

”Många som deltar i Tomma rum kommer från andra länder 
och jag tycker det är bra att visa verket här. Det handlar om 
identitet och om gränser, något som berättas av alla stämplar 
och visum i passet. Jag fick frågor om albansk nationalitet och 
människor undrade om det är svårt att komma hit. Numera 
behöver inte albaner visum, men för tre år sen behövde jag det. 
Det var min tanke med verket, att få folk att fråga om sådant. 
Att låta människor se, tala och ställa frågor, det är själva verket, 
tror jag.” 

Elton arbetar vanligtvis ensam i sin ateljé och inte med speci
fika uppdrag. Tanken på att göra väggmålningar kom när han 
fick höra att LKAB var intresserade av att göra någonting i 
samhället, i samarbete med Tomma rum. ”De vet att människor 
kommer att flytta härifrån, men under femtio år kommer de 
fortfarande att bo i Malmberget så de ville göra någonting för 
dem.” Det blev till en början två stora målningar på skolbygg
naden. På den ena simmar en dykare alldeles nära havsbotten 
i ett stim av röda fiskar. Den andra fylls nästan helt av den 
färgglada sköldpaddan. Elton vill att motiven ska ge en känsla 
av att Malmberget skulle kunna dyka ner i havsdjupet istäl
let för den gruva som långsamt slukar samhället. Havet och 
vattnet kan upplevas oändligt stort och fullt av möjligheter. 
Elton tänkte att det skulle vara effektfullt med tropiska under
vattensmotiv eftersom människor här kanske aldrig har sett 
något sådant. ”Det är någonting väldigt främmande.” Han vet 
att målningarna kommer att vara otillgängliga om några år, när 
sprickbildningarna i berggrunden expanderar och skolan blir 
ett förbjudet område bakom säkerhetsstängsel. ”Det är förstås 
synd, men det spelar ingen roll. Jag tycker att bilderna är in
tressanta eftersom de är metaforer för hur vi lever. Oberoende 
av hur vår omgivning ser ut förblir vi fria i våra tankar. Det var 
min idé med bilderna”. 
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ishallens gavel och temat framtidsbilder. Den stora väggmålningen 
som tio personer uppförde under en vecka föreställer en himmel fylld 
av luftballonger. Sommaren 2013 arbetade Elton återigen på orten. 
Kommunen var uppdragsgivare och större delen av projektet ägde rum 
i Gällivare, delvis på grund av att det finns färre platser att arbeta på i 
Malmberget när alltmer av samhället inhägnas. Elton samarbetade med 
elever från kulturskolan och de målade bland annat en gångtunnel så 
att den skulle ge känslan av ett norrbottniskt akvarium.
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Publiken har varit glad men ibland kan man 
också behöva bli arg. Konsten ska dels beröra, 
dels vara i fronten och ta upp frågor som inte 
tas upp i vanliga fall.

Lars Israelsson, kultursekreterare,  
Gällivare kommun
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Hem ljuva hem 

—
Ett samtal mellan  

Lars Israelsson och Anna Neander

Lars Israelsson är kultursekreterare i Gällivare kommun. När 
han först fick höra talas om Tomma rum påmindes han om 
två konstprojekt i grannkommunen Jokkmokk och ett som 
arrange rades i hans egen kommun under några år på nittio
talet. Norrbottniska konstnärer bjöd in kollegor från hela Europa 
för att färdas längs med Lule älv och göra konst på vägen. Lars 
tänkte att något liknande skulle kunna göras i Gällivare och 
Malmberget. ”Vi organiserar Kultursommar sedan 2010 och 
Tomma rum skulle kunna erbjuda ett flöde av nya tankar och 
idéer denna sommar. Tanken var att få in nya kulturarbetare i 
olika arrangemang.” För att projektet skulle kunna genomföras 
tog Lars kontakt med gruvbolaget LKAB som efter några samtal 
var intresserade av att samarbeta. 

Vi träffas på Lars kontor i centrala Gällivare, granne med 
ungdomsgården Stacken som Tomma rum använde som 
utställnings lokal. Sommarens samarbete är avslutat och Lars 
inleder med att säga att om de hade förstått att det var en sådan 
bredd av kulturskapare i Tomma rum hade de kunnat gå in med 
mer, ordnat fler samarbeten. Hans reaktion synliggör svårig
heten med att på förhand helt förstå vad Tomma rums vistelse 
innebär. ”Risken med att man säger konstnärer är att man tän
ker bildkonst och det är inte bara det. Det var så mycket annat. 
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rasrisk och samtidigt delar Malmberget mitt itu. Intressant nog 
är det ett verk som både kommunen och LKAB:s representant 
hyllar som en vass kritik av företaget. ”Det tycker jag är ett 
genialiskt hårt budskap”, säger Lars. ”Det väcker så många 
tankar hos betraktaren och vi som är uppväxta i Malmberget 
förstår vad det handlar om. Där bakom, i gropen, har våra hem 
varit. Speciellt i Malmberget har man glädje av att konstnärer 
speglar det som sker.” Samtidigt är han medveten om det är 
svårt för konstnärer som besöker en plats under en kort period 
att sätta sig in i lokala situationer och skildra ett sammanhang. 
Lars kommer att tänka på en målning av konstnären Stig Pet
terson som hänger på hans kontor. ”Det är en bild som visar 
att man har levt i Malmberget. Den visar ett samhälle som 
håller på att rasa ihop. Alla husen åker ner i gropen, i gru
van.” Han säger att det är en underbar bild men tillägger att de 
konstnärer som deltar i Tomma rum nog inte riktigt kan förstå 
vad den handlar om.

Lars betonar att det enligt honom inte finns någon konflikt 
mellan att satsa på den lokala kulturen och konsten och att 
bjuda in kulturarbetare från andra platser. ”De lokala konstnä
rerna har nytta av folk som kommer utifrån. Man måste kunna 
öppna gränserna och det har Tomma rum gjort. Deltagarna har 
kommit från andra delar av landet och andra delar av Europa. 
Man visar olika typer av konstarter, helt enkelt. Människor i 
samhället har också fått se och höra saker som är lite annor
lunda. Minnena av det kommer att sitta kvar.” Han tillägger: 
”Sommaren är speciell eftersom lokalbefolkningen är på 
semester och lämnar orten. Det är strukturen på den här typen 
av samhälle. Det är likadant i Kiruna, tomt. Men det är mycket 
turister. Det skulle vara spännande att se vad resultatet hade 
blivit om projektet hölls på vintern. Det kanske skulle bli ännu 
mer kontakter med lokalsamhället?”.15

Om vi hade fått en lista på de som skulle komma eller åtminstone 
fått veta vilka slags kulturarbetare det var hade vi säkerligen 
kunnat göra mycket mer.” Han ger som exempel att ett samarbe
te mellan den lokala kulturskolans orkester och musikgruppen 
Halo Halo hade varit spännande och han önskar att kommunen 
hade känt till idén bakom den brittiska konstnären Sam Thom
sons paviljong. ”Vi hade kunnat gräva den där gropen.”

Samtidigt visar Lars reaktion också på den inspiration som 
projektet kan ge upphov till och han medger att det krävs en 
viss nyfikenhet och öppenhet inför nya samarbeten. ”Man 
måste hitta de kommunala tjänstemän som inte är formella och 
som förstår att konsten ska skapas medan man är här. Det är 
det som är det viktiga och då kan det bli vad som helst.” Han 
menar att en annan effekt av samarbetet är att kulturen för
hoppningsvis kan få ökad finansiering. ”Det är viktigt för oss 
att kunna få arrangemang som syns och som publiken tycker är 
intressanta och som når fram till våra politiker. Bägge tidning
arna har bevakat det här och våra politiker läser tidningarna, 
även om de inte deltar i alla aktiviteter. Naturligtvis har det varit 
bra att visa att det händer någonting i Gällivare. Det innebär 
att det kanske blir lättare för oss att få stöd för Kultursomma
ren nästa år. Och det leder till att vi har möjlighet att ge stöd till 
fler kulturarbetare”. 

Lars har tydliga idéer om vad som är konstens uppgift och 
han hade gärna sett mer kritisk och samhällsengagerad konst 
under sommaren. ”Publiken har varit glad men ibland kan 
man också behöva bli arg. Konsten ska dels beröra, dels vara 
i fronten och ta upp frågor som inte tas upp i vanliga fall. Jag 
hade gärna sett mer provokativa saker och mer ilska mot det 
som sker i Malmberget.” Lars nämner Britta Tegby Frisks bro
deri Hem ljuva hem på stängslet som avgränsar områden med 
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—
15)  Ett samarbete mellan lokala och internationella konstnärer som 

inleddes 2011 fortsatte även de två följande åren. Läs gärna intervjun 
med Elton Kore på sidan 39 för mer information. År 2012 var LKAB och 
kommunen uppdragsgivare och 2013 enbart kommunen. Planen är att 
fortsätta samarbetet sommaren 2014.
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Det har med attraktion att göra. Ett företag 
som vågar satsa på sådant här är spännande 
och inte så ensidigt produktionsinriktat.  
Det är ett företag som visar att man satsar 
på samhället. 

Mats Petterson, tidigare utvecklingschef, LKAB
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Ett komplett samhälle

—
Ett samtal mellan 

Mats Petterson och Anna Neander

Sommaren 2011 arbetade Mats Petterson som utvecklingschef 
för LKAB:s samhällsomvandling i Malmberget och Kiruna.16 
När Mats, via kommunens kultursekreterare Lars Israelsson 
fick information om Tomma rum var han först mycket tveksam: 
”Åttio konstnärer från hela Europa i något diffust projekt, 
mitt i sommaren när ingen är här. Det här tackar vi nej till på 
ett ödmjukt sätt.” Till slut valde LKAB ändå att medverka och 
Mats var Tomma rums kontaktperson på företaget under hela 
projektet.

För LKAB innebar samarbetet till en början att tillhandahålla 
bostäder och arbetslokaler. Under sommaren blev företaget 
alltmer engagerade i projektet och gav även uppdrag åt enskil
da konstnärer. Precis som andra stora företag på mindre orter 
har LKAB en inflytelserik position i Malmberget. ”Gränsen för 
vad som är bra för företaget och vad som är bra för samhället 
är diffus”, som Mats säger. Frågan för LKAB var vad Tomma 
rum kunde tillföra Malmberget. ”Hur kan man göra någonting 
som väcker liv i orten utan att vi kontrollerar och styr? Indu
strin jobbar så. Vi gör ingenting i företaget som vi inte vet exakt 
hur det kommer att bli. Produkterna kan inte se olika ut från 
dag till dag. Vi vill gärna kontrollera alla processer, även männ
iskors attityder. Nu har vi styrt upp några arenor men sedan är 
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det som Tomma rum har gjort hand i hand med människors 
önskningar. Det har handlat om såväl konkreta förslag på att 
förändra skolgården som mer generella förhoppningar om att 
det ska hända mer i Malmberget. ”I det här fallet talar vi inte 
bara om att kultur är viktigt. Tomma rum var ett bra samarbete 
mellan kommunen och LKAB och det sänder en signal om att 
vi inte är en insnöad inlandskommun som stänger ute världen. 
Det finns även en historik i LKAB som handlar om samverkan 
med ett bredare samhälle. Därför är det intressant att även vår 
VD ser vikten av att jobba med sådana frågor. Det bådar gott 
inför framtiden.” 

LKAB hade dock synpunkter på enskilda konstverk. När en 
konstnär ville göra ett hål i vardagsrumsgolvet i ett hus som 
nyligen evakuerats på grund av rasrisk sa företaget nej. ”Jag 
förstår symboliken. Det som är problematiskt är att det har 
varit traumatiskt när vi har försökt att flytta hus. I ett fall rasade 
vardagsrumsgolvet för en familj. Det hade varit som att slå 
dem på käften”, säger Mats. Han menar också att LKAB inte 
heller skulle beställa och betala för något som skulle kunna 
uppfattas som hård kritik mot företaget. Samtidigt är han, precis 
som kultursekreteraren Lars Israelsson, positiv till konstnä
ren Britta Tegby Frisks Hem ljuva hembroderi. Verket – som 
inte finansierats av LKAB – är uppsatt på det stängsel som 
omgärdar det förbjudna gruvområdet och Malmbergsbornas 
före detta bostäder. Det är, enligt Mats, ett ärligt och allvarligt 
budskap. ”Tack som fan för att ni snodde mitt hem.”

—
16)  Mats Petterson arbetar i skrivande stund på Boliden.

det era idéer som har blivit verklighet. Eller inte. Vi får se vad 
det blir. Det kanske landar platt.” 

Mats poängterar att självklart hade LKAB inte satsat resurser 
om man inte hade trott att det skulle gagna företaget i slutän
dan. Han berättar att en vän till hans tolvårige son, efter att ha 
sett några av Tomma rums stora väggmålningar, frågade vad 
LKAB tjänar på det här”. Det har direkt ingenting med malm
brytning att göra, men indirekt har det betydelse”, menar Mats. 
”Ett företag som vågar satsa på ett sådant projekt är spännande 
och inte så ensidigt produktionsinriktat. Det är ett företag som 
visar att man satsar på samhället mer än man måste. Det står inte 
i min befattningsbeskrivning att jag ska jobba med detta, däremot 
finns det i mitt uppdrag att utveckla samhällsomvandlingen och 
det här är, enligt mig, ett sätt att göra det”, fortsätter han. 

Mats betonar kulturens betydelse för ett levande samhälle, 
särskilt i den mansdominerade tradition som finns inom gruv
industrin. ”Om jag vill ha ett komplett och modernt samhälle 
så är det kulturen, det vill säga kultur i vid bemärkelse, som 
avgör hur orten fungerar. Det har hänt mycket de senaste tjugo 
åren, men det finns mycket kvar att göra med attityderna i 
samhället och jag är helt övertygad om att kulturen i alla möj
liga former är otroligt viktig för att få ett mer mångfacetterat 
samhälle. För att koppla det till Tomma rum så har det gjorts 
saker här som aldrig har gjorts förut och som förhoppningsvis 
inspirerar andra. Inte minst sådana som jag.” 

Inom ramen för projektet Snyggare Malmberget, ett samarbete 
mellan LKAB, kommunen och andra lokala företag, kan bo
ende i Malmberget lämna förslag på förändringar som de vill 
se i samhället. En anledning till att LKAB stödde Tomma rum 
var just detta projekt. Mats påpekar att på flera punkter går 
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Har man ett hus som är levande och där 
det pågår en kreativ process är det oändligt 
mycket mer värdefullt än vilken permanent 
utställning som helst, tycker jag.

Petter Tjikkom, specialsnickare
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Värdet av det levande sammanhanget

—
Ett samtal mellan  

Petter Tjikkom och Daniel Torarp

Petter Tjikkom är specialsnickare från Gällivare. Under Tomma 
rum i Malmberget var han en av de flitigaste besökarna, kanske 
för att ateljéerna i den nedlagda skolan låg precis bredvid Pet
ters specialbåtsnickeri, som huserar i skolans gamla slöjdsal. 
Nyfikna på omgivningarna knackade konstnärerna snart på 
hos Petter, bland annat i hopp om att få nyttja några av verk
stadens tillgångar. ”Att få lite liv bredvid sig var bara positivt 
tycker jag. Jag hade läst om besöket i lokaltidningen utan att 
förvänta mig något. Men det var kul att det kom kreativt folk 
som gjorde annorlunda saker. Det roligaste var nog att ni tog 
torget i Gällivare i besittning på lördagarna. Gällivareborna fick 
se att det hände något. Vanligtvis försvinner folk på helgerna. 
De drar till stugan, fjällen eller till Luleå och då står staden 
nästintill öde.”

Petter är uppvuxen i trakten och har arbetat med båtar sedan 
1998, mestadels i Stockholmsområdet där han har deltagit i 
flera uppmärksammade renoveringsprojekt och nybyggnationer. 
År 2006 var Petter med och startade Stockholms båtsnickeri 
som i dag är ett av de mest välrenommerade träbåtsvarven i 
landet. Sedan Petter flyttade hem till Gällivare i oktober 2009 
har han haft verkstaden i Malmberget. ”Trots den ekonomiska 
uppgången med gruvan är det ingen större skillnad på kultur
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utbudet som fanns när jag åkte härifrån och det som finns 
idag. Det består av bion och någon permanent utställning i 
Gällivare. Annars finns här det mesta som man kan behöva för 
ett gott familjeliv, till och med ett stort sjukhus. Tomma rums 
aktiviteter var någonting mycket större än vad några konstinköp 
kan uppnå. Att köpa något för hundratusen det är fint, men det 
blir ändå ganska dött. Har man ett hus som är levande och där 
det pågår en kreativ process är det oändligt mycket mer värde
fullt än vilken permanent utställning som helst, tycker jag.”

Ett syfte med ett residensprogram kan vara att etablera en 
permanent kreativ verksamhet som aktualiseras regelbundet i 
utställningar, samtal och öppna ateljéer eller andra former av 
presentationer och samarbeten. Arbetet fortgår kontinuerligt. 
Konstnärer ersätter varandra och nya möten och erfarenheter 
uppstår. ”För att få folk att komma till konsten måste den vara 
tilldragande i nuet. Det handlar trots allt om mänsklig verk
samhet”, säger Petter. I Malmberget pågår dock även en annan 
process. Långsamt retirerar de mänskliga aktiviteterna ovan 
jord till förmån för växtlighetens och så småningom gruvhålets 
expansion. Men konstens förmåga att bjuda in till omtolkningar 
skulle kunna bestå. ”Här får muralmålningarna och det andra 
som ni har lämnat efter er förhoppningsvis stå kvar när allt 
annat runt omkring dem rivs. Då förändras de och blir någon
ting helt annat i det nya landskap som växer fram.”
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Den här är mest intressant. Jag vet inte hur 
man ska tolka det. De ser ut som marionett-
dockor. Och där är någon som håller i en 
pinne och styr. Sedan åker de runt allihop.

Mattias Jakobsson, elmätartekniker
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Jag vet inte hur man ska tolka det

—
Ett samtal mellan 

Mattias Jakobsson och Anna Neander

Mattias Jakobsson är född 1986 och uppvuxen i Gällivare. Han 
flyttade söderut för att studera och bor nu i Norrköping där 
han arbetar som elmätartekniker. Det har gått två år sedan han 
tillbringade en sommar i Malmberget. Han fotograferar mycket 
varje gång han kommer upp. Mest för sin egen skull men också 
med tanke på att bilderna kan komma till nytta för andra i fram
tiden. ”Det är påtagligt att samhället håller på att försvinna och 
att människor måste flytta. Jag hittade bilder på internet som 
visade hur det såg ut på femtio och sjuttiotalet och jag kände 
inte igen någonting. Då bestämde jag mig för att fotografera 
varje gång jag är här, för att försöka se hur mycket som förändras, 
även om det bara kan vara detaljer.”

Mattias läste i lokaltidningen att några konstnärer skulle hålla 
till i den nedlagda skolan under två månader och blev intres
serad av vad som var på gång. Projektet har pågått i ungefär 
en månad när Mattias besöker Tomma rums öppna ateljéer. I 
rummet som vi sitter i finns en grupp skulpturer av FridaLisa 
Ljungström, Carolina Ljungström och Tobias Engstrand. De 
har samlat material från skrotgården, containrar och i närheten 
av det avgränsade området bakom säkerhetsstängsel. Flaskor 
och provrör blandas med rostiga metalldelar och gamla lek
saker i flera skulpturer och mobiler. Mattias betraktar nyfiket 
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verken och börjar associera fritt: ”Huvudet där borta skräm
mer mig lite, den där cykelsadeln som ska föreställa ett huvud. 
Han pekar på en ställning med upphängda föremål: ”Den här 
är mest intressant. Jag vet inte hur man ska tolka det. De ser ut 
som marionettdockor. Och där är någon som håller i en pinne 
och styr. Sedan åker de runt allihop. Som en dockteater.”

Hela Mattias släkt bor i trakten runt Gällivare, förutom hans 
syster som också har flyttat söderut. Utöver familjen är den 
speciella naturen kring Gällivare och Malmberget, särskilt 
vintertid, det som han verkligen saknar. Han lyser upp och 
beskriver vinterljuset på ett sätt som får en att inse att de kall
laste månaderna inte är helt becksvarta på dessa breddgrader. 
Mattias säger att när han bodde i Gällivare träffade han inte 
så många människor från andra platser. ”Man hamnar lätt i 
ett fack. Folk vet vem man är sedan grundskolan och alla har 
en uppfattning om en. Det vill jag hysa bort.” Han berättar om 
ett jobberbjudande som han fick. ”Det var en fast tjänst här 
uppe. Men efter någon månad tackade jag nej. Tanken slår mig 
ibland, om jag ska flytta tillbaka, men jag har inget som motive
rar mig just nu. Och det är långt, väldigt långt bort. Det är det 
som tar emot mest. Om man vill se någonting, en utställning 
eller gå på bio, är det svårt här uppe. Det är därför jag tycker 
att det är extra kul när det händer något här.” Mattias menar att 
kommunen har satsat mer på kultur de senaste två åren. ”Det 
börjar bli mer aktiviteter i samhället, åt konsthållet. Människor 
ställer ut fotografier, dokument som visar hur det såg ut tidiga
re. Det tycker jag är kul. Och jag tycker att det är roligt att det 
kommer folk utifrån som ser saker som folk härifrån inte ser, 
eller lägger märke till.”
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Det är intressant att se hur andra jobbar 
och vad man har för idéer. Oj då, kan man 
göra sådär? Eller, det där har jag provat för 
hundra år sedan. Det är alltid spännande 
att möta andra.

Tord Petterson, konstnär
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Blåbär eller blåbärskart?

—
Ett samtal mellan 

Tord Petterson och Anna Neander

Tord Petterson är född och uppvuxen i Malmberget och bor i 
ett äldre trähus tillsammans med sin fru och ett par katter. Han 
är självlärd målare och har varit verksam som konstnär sedan 
mitten på sjuttiotalet. Tord har levt i Malmberget nästan hela 
sitt liv och 1975 var han med och startade det lokala konstnärs
kollektivet Tuoddargruppen.17 Sommaren 2011 var han även 
anställd av kommunen som koordinator för Tomma rum. Det 
innebar att han guidade konstnärer runt på orten, ordnade 
med lokala kontakter och hjälpte till med utställningar och 
andra projekt.

När Tuoddargruppen, på grund av rasrisken i Malmberget, 
tvingades flytta från den så kallade Tuoddarvillan 2009 fanns 
det inte tillräckligt många konstnärer som var intresserade av 
att fortsätta samarbetet. Det var också svårt att få in yngre 
medlemmar. ”Problemet är att de yngre sticker söderut och 
utbildar sig. Men de kommer inte tillbaka. Det är storstäderna 
som lockar”. Han fortsätter: ”Det har varit en ström av utflytt
ning under många år. Men på senare tid har till och med de 
äldre börjat fara härifrån.” Han nämner två konstnärer som har 
lämnat orten och bosatt sig längre söderut. ”Kanske blir de 
trötta på snön”, säger han och ler.



74 75

tillfälliga samarbeten passar honom själv bättre. ”Det är alltid 
spännande att möta andra och kreativiteten påverkar även sam
hället. Ta den här fontänfestivalen som var på torget. Herregud, 
vad folk det kom!” Festivalen var ett initiativ av Sofia Falck där 
deltagare från Tomma rum under en dag byggde experimentella 
fontäner med hjälp av trädgårdsslangar och olika behållare.

Tords blandade reaktioner på de verk som uppfördes under 
sommaren visar både på en nyfikenhet och förvåning inför 
konstnärliga val. Han hade föreställt sig att fler konstnärer 
skulle bege sig ut i naturen och måla. När en konstnär från 
Stockholm ville hugga ner ett träd och spjäla upp det blev han 
irriterad. ”Jag förstår inte syftet. Varför ska vi hugga mer ett 
fint träd bara för att se det dö? Då kan man lika gärna åka till 
brädgården och titta på döda träd.” Men när Sam Thomson 
från England byggde en paviljong av lastpallar blev Tord in
spirerad av att se hur det material som han själv har byggt 
hela sin ateljé av kunde användas på ett annat sätt. Samtidigt 
tycker han att det är problematiskt att LKAB inte tog hänsyn 
till att många verk som uppfördes snart kommer att försvinna. 
”Varför fick konstnärerna i uppdrag att måla på husen som ska 
rivas? Det tycker jag är en skymf mot konstnärerna”, säger han. 
”Ett verk vill man helst försöka behålla så länge som möjligt. I 
framtiden kommer ingen att kunna se de här målningarna, för 
de hamnar långt innanför staketet.” Tord påminner sig sedan 
om att kommunen varje år ordnar en is och snöfestival där 
skulpturer uppförs för en kortare period. ”Det kanske är okej 
att göra en bild som är förgänglig, eftersom vi själva jobbar 
med förgängliga saker här”, säger han.

—
17)  Tuoddargruppen grundades av Lena Nallo och har som mest haft 

24 medlemmar. Tuoddar är det nordsamiska ordet för lågfjäll och ett 
namn på fjälltoppen Dundret som finns utanför Gällivare.

Vad tycker du om att det kommer en stor grupp konstnärer utifrån 
under en kort period? 

”I och för sig är det kul att det kommer in nytt blod. Samtidigt 
kan man fråga sig varför inte vi lokala konstnärer har fått de 
här erbjudandena som Tomma rum fick av LKAB?” När Tuod
dargruppen startade fick de stöd av LKAB på olika sätt och 
hade ateljéer och verkstäder i en villa som ägdes av företaget. 
Tord påpekar också att LKAB har en stor konstsamling.18 ”De 
hade ett väldigt rikt konstliv förr i tiden och de inhandlade 
konst av kända konstnärer och även halvt okända. Man köpte 
konst för att det var fint att ha på väggarna, till exempel i Bo
lagshotellet”. Men på nittiotalet förändrades situationen dras
tiskt. Tuoddargruppen fick minskat stöd och ett tydligt besked 
från vd:n: ”Vi är här för att bryta malm, inget annat.” Därför 
var Tord till en början förvånad över företagets engagemang 
i Tomma rum. Men han tillägger att han förstod hur de tänkte 
i början. ”De såg en möjlighet att få en massa konstnärer att 
arbeta gratis.” 

Har du egna erfarenheter av att besöka ett konstnärsresidens?  

Tord berättar att han några gånger har rest iväg och målat med 
grupper av konstnärer, bland annat till Tärnaby och Abisko.  
”Du hamnar i en ny miljö och träffar nya människor. Man jäm
för med andra och ser hur långt man själv har kommit. Är jag 
en mogen konstnär eller är jag bara ett blåbär, eller ett blå
bärskart? Det är intressant att se hur andra jobbar och vad 
man har för idéer. Oj då, kan man göra sådär? Eller, det där har 
jag provat för hundra år sedan. Man får se lite nytt, vara med 
om lite nya saker.” Tuoddargruppens långa samarbete till trots 
är han tveksam till om en grupp konstnärer kan hålla sams 
en längre tid och menar att kortare inspirationsvistelser och 
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18)  Hjalmar Lundbohm (18551926, LKAB:s förste disponent i Kiruna 
och senare även ansvarig för driften i Malmberget) var en stor konst
samlare och mecenat och lämnade efter sig en samling verk. En annan 
konstsamling som hänger samman med LKAB:s verksamhet, på 
ett mer kritiskt plan, är strejkkonstsamlingen. Under den vilda gruv
strejken 196970 skänktes, som en solidaritetshandling, en stor mängd 
konstverk till arbetarna. Syftet var att verken skulle kunna säljas och 
inbringa pengar till strejkkassan. Strejkkonstsamlingen förvaltas idag 
av Gällivare kommun och finns på kommunens museum. Konstnären 
Ingela Johansson har gjort ett intressant arbete om denna samling i 
boken Strejkkonsten (Glänta, 2013).



Del 2 
—

Tips, stöd och andra 
konstnärsresidens
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Tomma rum är förstås bara ett sätt att driva konstnärsresidens. 
Startar man ett bofast residens öppnar sig andra möjligheter 
och samarbeten kan utvecklas under en längre tid. I den här 
delen av guiden ger vi först några tips på sådant som kan 
vara bra att tänka på när man ska starta ett residensprogram. 
Sedan presenterar vi tre intressanta projekt som precis som 
Tomma rum har initierats av konstnärer. 

Lars Jonnson, projektledare för OpenART i Örebro, en av de 
största scenerna för offentlig konst och kultur i Sverige, berättar 
hur det hela startade och hur projektet som fokuserar på att 
ta konsten ut i stadsrummet har påverkat Örebro. Det är ett 
slags residensprogram som samlar en mängd konstnärer för 
att arbeta tillsammans under en intensiv period och som pre
senteras som en stor utställning med platsspecifika verk i hela 
staden. OpenART är också ett exempel på ett lyckat samarbete 
mellan kommunen och näringslivet i Örebro. Caroline Malm
ström, curator på Art Lab Gnesta och även engagerad i Botkyrka 
konsthall, skriver om dessa två konstnärsresidens som satsar 
på samverkan med lokalsamhället. Art Lab Gnesta är en små
skalig och mycket aktiv verksamhet som huserar i ett före detta 
bryggeri i Gnesta. På Residence Botkyrka, som är ett samarbete 
mellan kultur och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnads
förvaltningen, Botkyrkabyggen och mångkulturellt centrum, 
arbetar konstnärer ofta kontext och platsspecifikt.

Kulturekonomen Laura Leinikka bidrar med en text om kultu
rens nödvändighet i våra liv. Hon ger exempel på dess goda  
effekter på individnivå och presenterar fler kulturprojekt som 
har en positiv samhällelig inverkan. Sedan följer några förslag 
på olika finansieringsmöjligheter och information om olika  
fonder. Slutligen ger Sofie Grettve, jurist på Konstnärernas 
Riksorganisation, en översikt över villkoren för EU:s kulturbidrag.
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Att starta och driva ett  
konstnärsresidens – några punkter

—
Anna Neander

Efter ett antal somrar med Tomma rum har vi samlat på oss  
erfarenheter som kan vara värdefulla när konstnärsresidens 
ska startas. Följande punkter tar upp sådant som har varit 
viktigt för oss och syftar till att vara en hjälp på vägen. Vissa 
punkter kan förefalla självklara, andra erbjuder en utgångs
punkt för diskussioner. Varje residens har sina specifika förut
sättningar och förslagen får naturligtvis anpassas till  
det projekt som ska arrangeras.

Vad? Hur? Varför? 
Vad är syftet med residenset? Det är en central fråga som bör 
besvaras tidigt och som ger riktlinjer för det fortsatta arbetet.  
Ska arrangören ha en mer passiv roll och lösa praktiska 
frågor som bostad och arbetslokal eller ska residenset vara 
ett samarbete där konstnärer och arrangörer tillsammans 
utformar ett program? Ska residenset drivas permanent eller 
under kortare perioder? Ska det finnas en inriktning? Är det 
arbetsprocessen eller resultatet, exempelvis en utställning, 
som ska prioriteras? Hur kan residenset förankras på orten?  
I inledningsfasen finns kanske inte svaret på dessa frågor, 
men det är värdefullt att återkomma till dem gärna i diskussion 
med deltagande konstnärer.
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med familj och barn? Ett residens behöver inte vara ett mål för 
långväga gäster utan kan även erbjuda en period av fördjupat 
arbete eller ett nytt sammanhang för konstnärer i närområdet. 
Hur går man till väga för att nå deltagare? Ett sätt är att annon
sera via konstnärsorganisationer, som KRO, och internatio
nella webbplatser och eventuellt genom utskick till konsthög
skolor.22 En erfaren projektledare har dessutom troligtvis ett 
upparbetat nätverk som kan komma till nytta. 

Arbets- och utställningslokal
Lokalen behöver inte ursprungligen vara avsedd för konstnär
lig verksamhet. Kanske finns en nedlagd fabrik eller skola, en 
affärs lokal eller liknande i kommunen? Kanske är arbetslokalen 
en plats utomhus? Ateljén kan även vara mobil och utformas 
efter varje konstnärs egna intressen – stadens bibliotek, torg 
eller äldsta byggnad kan vara några alternativ. Lokalen kan även 
ha en pågående verksamhet. Det kan vara en skola, en verkstad 
eller ett kontor och konstnären bjuds då in som gäst för ett 
tillfälligt samarbete. Tänk på att lokaler som inte har använts 
under en längre period kan ha problem med vatten och avlopp, 
elledningar och eventuellt behöver brandskyddas.

Boende 
På mindre orter finns det ibland lägenheter som står tomma. 
Andra alternativ är skolor, elevhem eller liknande som inte 
används året om. Om man planerar kortare residens behöver 
inte boendet vara permanent. Viktigt att tänka på är att lokalen 
möjligen behöver boendeklassas, med en kostsam inspek
tion som följd. Även dessa lokaler kan ha problem med vatten 
och avlopp och el. Se till att tilltänkta lokaler är förberedda för 
ändamålen och att säkerhetsföreskrifter för till exempel brand 
fastställs. 

Långväga partnerskap 
Kan det vara intressant att knyta band med ett liknande projekt 
utomlands? Har samhället någon vänort? Som ett exempel 
har Tranås Kulturresidens haft ett samarbete med regioner 
på Irland och i Wales.19 Ett partnerskap av detta slag kan även 
underlätta finansiering, i synnerhet om utbytet sker på nordisk 
eller europeisk nivå. 

Lokala samarbeten 
Finns en kollektivverkstad i närheten som kan användas?20 
Om inte, finns andra konst eller hantverksföreningar i närom
rådet? Vilka företag kan vara intresserade av ett samarbete? 
Företagares kulturintresse varierar naturligtvis och exempel på 
andra lyckade samarbeten kan påvisa värdet av ett kulturenga
gemang för orten som helhet.21 Ska residenset ha ett utåtriktat 
och eventuellt pedagogiskt syfte kan skolor i närheten vara 
värdefulla att arbeta med. De samarbeten som uppstår via ett 
residens kan vidareutvecklas till gagn för alla kulturarbetare på 
orten. En förankring i det lokala kulturlivet fördjupar projektet 
och minskar samtidigt risken för en konkurrenssituation.

Projektledare 
En bra kommunikation mellan konstnärer och samarbetspart
ners är viktig. En kontaktperson eller projektledare kan fungera 
som en länk mellan deltagande konstnärer och kommunen. 
Det kan vara värdefullt om denna person själv är konstnär och 
förstår de märkliga förfrågningar som kan uppstå och därför 
lättare kan lösa diverse praktiska problem. 

Deltagare 
Residensets hjärta. Hur många konstnärer ska medverka? Hur 
ska de väljas ut? Ska residenset enbart rikta sig till konstnärer 
och kan även lokala konstnärer delta? Ska konstnärer kunna ta 
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terande utan förväntningar på prestation ställs också lägre 
krav på finansiering av verk. En vägledning kring ersättning kan 
fås av Konstnärernas Riksorganisation som har rekommenda
tioner om arvodering och även informerar om MUavtalet som 
reglerar medverkans och utställningsersättning till konstnärer 
vid utställningar.23

Kommunikation 
Hur förankras konstnärsresidenset på platsen och hur kom
municeras det? Konstnärerna kan förslagsvis bjudas in till 
skolor, föreningsaktiviteter eller andra arrangemang och ge en 
presentation eller delta i något projekt. Är residenset uttalat 
utåtriktat är ett förslag att konstnärerna arbetar där människor 
befinner sig till vardags. 

Uppföljning 
Hur tar man tillvara på ett residens på bästa sätt? Ett traditionellt 
alternativ är att ordna en mindre utställning eller presentation. 
Missa inte att ta tillvara på de tankar och idéer som väcks un
der residenset, både hos konstnärer, samarbetspartners och 
allmänhet. Någon form av arkivering och presentation av pro
cessen eller arbetet kan göras. Seminarier, föreläsningar och 
workshops är andra alternativ för att bygga vidare på intressanta 
ämnesområden och konstnärskap över längre perioder. 

—
19)  kulturresidens.se
20)  kkvriks.se
21)  Open ART i Örebro kan tjäna som ett exempel. Läs gärna mer på sidan 

91.
22)  residencyunlimited.org, transartists.org, resartis.org,  

artistcommunities.org, culture360.org, kro.se
23)  kro.se. Arvodesrekommendationer finns under rubriken Rådgivning. 

Information om MUavtalet och avtalsmallar finns under rubriken 
MUkampanjen.

Resurser
Vad finns på plats? En uppsättning verktyg är bra och även 
kontakter med företag och organisationer för specifika projekt. 
Om möjligt kan det även vara bra med teknisk assistans. Finns 
en verkstad, en brädgård, en återvinningsstation eller en retur
butik som kan bidra med något? Tillgång till cyklar och vissa 
fall bil kan vara till stor hjälp. 

Kontrakt 
Ett kontrakt som reglerar vad samtliga parter bidrar med i 
fråga om resurser, arbetsinsatser och ansvarsområden är en 
mycket god idé. Var tydlig med att definiera överenskommelser 
om rättigheter till verk och arbetsinsats och även sådant som 
städning och övriga rutiner. Se över eventuella försäkringar 
och bekräfta att det finns tydliga rutiner om någon skadar sig 
eller om något går sönder. 

Ersättning till konstnärer
Ersättningen till konstnärerna kan delas upp i materialbidrag, 
bidrag till specifika konstverk, ersättning för nedlagd arbets
tid, ersättning för eventuell utställning eller presentation och 
levnadsomkostnader. Alla dessa poster kan kanske inte täckas 
av arrangören, men ju fler som kan finansieras desto större är 
möjligheten även för de konstnärer som inte kan ägna sig åt 
en period av obetalt arbete att vistas på ett residens. En arrangör 
som ger ersättning för arbetstid visar också att den tar det 
konstnärliga arbetet seriöst, vilket höjer projektets anseende 
som helhet. Ibland ger arrangören ett stipendium som ska 
täcka vissa kostnader, i vissa fall erbjuder den sig att köpa verk 
av konstnären för en viss summa. Konstnärer kan också söka 
egen finansiering för att besöka residens och kan då behöva 
ett brev från arrangören med en officiell inbjudan. Om syftet 
med residenset är att erbjuda en kravlös period av experimen
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Marknadsvärdet är enormt. Med denna 
skulptur har de för en liten slant fått en 
effektiv bild att marknadsföra staden med.

Lars Jonnson, konstnär och  
projektledare för OpenART, Örebro 
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Oundviklig konst

—
Ett samtal mellan 

Lars Jonnson och Daniel Torarp

Sedan 2008 utmärker sig Örebro genom att fylla stadens cen
trum med samtidskonst varannan sommar. Under namnet 
OpenART placeras allt från storslagna skulpturer till små 
ljudinstallationer ut i stadsrummet.24 Våren före utställning
en arbetar ungefär 70 svenska och internationella konstnärer 
på plats i Örebro, i vad som i praktiken liknar ett residens
program. Projektansvarige Mats Nilsson och projektledaren 
Lars Jonnson bestämde sig redan från början för att lämna ett 
ordentligt avtryck. ”Vi jobbar med bra konst på gatan. Vi tar 
konsten till människorna, inte tvärtom. Vi undviker piedesta
len, finrummet med de vita väggarna. Det känns viktigt att hitta 
nya rum. Det innebär att måla på gatan, ändra upp. Kan det här 
bli en plats att visa konst på? Vårt outtalade uppdrag är att få 
en stad att älska konst. När den är framträdande i stadsbilden 
som under OpenART blir den på ett naturligt sätt ett samtals
ämne på kaféer, i matsalar, ja överallt där man aldrig tidigare 
har sagt ett ord om konst sitter folk och diskuterar vita gubbar 
och gula kaniner”, säger Lars Jonnson.

Kaninen, ja. För OpenART 2011 byggde den holländske konst
nären Florentijn Hofman en gigantisk skulptur i formen av 
ett gosedjur, till synes obekymrat nedslängd, upp och ned
vänd, lutandes mot Engelbrekts staty på Stortorget. För att 
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bro regionkommun satsar idag en och en halv miljon i Open
ART, men för att driva det här projektet så skulle de behöva 
ge betydligt mer, så en annan form har nu börjat diskuteras”.25 
Man brukar säga att en tjänst motsvarar en halv miljon i runda 
slängar och egentligen behöver vi en kärnorganisation med 
femsex anställda året om”.

Lars arbetar heltid som projektledare för OpenART. Om man 
tredubblar Örebro konsthalls årliga verksamhet börjar man 
närma sig vad ett OpenART innebär i budget och arbetsinsats, 
enligt Lars. Det är en liten organisation som driver ett gigan
tiskt projekt. Vanligtvis är förhållandet det omvända – en stor 
organisation arrangerar flera små projekt. Lars anser att det 
hela är lite upp och ned men att det är enda sättet för en stad i 
Örebros storlek att få uppleva konst av det här slaget. Numera 
har projektet flyttat ut ur Örebro konsthall och blivit en egen 
enhet under Örebro kommun.”Ett tag var det aktuellt att söka 
pengar från EU. Vi hade en tilltänkt partner i Polen som ville 
göra någonting liknande OpenART i sin stad. Men när EU som 
stödvillkor krävde att vi skulle gå in med 100 000 euro var drog 
sig polackerna ur. Dessutom är det väldigt knepigt att ansöka 
om pengar. Formulären innehåller ett fyrtiotal frågor som ska 
besvaras utförligt med många detaljer, ofta kring sådant som 
vi med vårt oförutsägbara projekt har svårt att specificera i 
förväg. Processen verkar mer anpassad till kulturvårdande 
projekt, som att rusta upp ett medeltida torg i södra Frankrike. 
Ute i Europa finns det specialutbildade heltidsanställda som 
förstår sig på sådana här ansökningar. Men de resurserna 
finns inte inom den kommunala verksamheten här hemma.  
Inte ännu i alla fall.”

Det beräknas att i genomsnitt 70 kronor per hundralapp av en 
turists konsumtion omsätts i staden.26 Det bor sex miljoner 

hålla balansen på det sluttande torget fylldes kaninhuvudet 
med en stål och betongkonstruktion på sexton ton. Verket 
blev ett uppseendeväckande och fotogeniskt utropstecken i 
stads bilden. ”Marknadsvärdet är enormt. Kommunen kunde 
ha lagt ned många hundratusentals kronor på att låta en byrå 
utforma ett slående marknadsföringsmaterial för Örebro. Med 
denna skulptur har de för en liten slant fått en effektiv bild att 
marknads föra staden med”, säger Lars.

Urvalet av konstnärerna görs av en internationell jury. Antingen 
söker konstnärer med en portfolio eller med ett projekt förslag, 
ofta i relation till specifika platser i Örebro. ”Sedan ringer 
jag runt och försöker övertyga fastighetsägare och företag 
om det föreslagna verkets förträfflighet. Vid det här laget har 
OpenART kommit någonstans. Idag känner de flesta till vad 
vi går för och det blir lättare att få med folk i båten. Dessutom 
finns det många historier och små humoristiska incidenter att 
återberätta. Någonting har gått fel, någonting har gått bra, ett 
missöde har vänts till något positivt, ja det tar aldrig slut. En 
person sa till mig att det jag håller på med är något som kallas 
storytelling, en av de mest populära metoderna inom brand
marketing. För mig är det bara ett naturligt sätt att berätta vad 
som sker i Örebro. Men det är klart, det verkar skapa ett enga
gemang.”

Arrangörernas enorma entusiasm för projektet verkar smitta 
av sig men kan också vara problematisk. Det är lätt att alltid 
ställa upp och göra alldeles för mycket när man brinner för 
någonting. Det riskerar att bli gratisarbete för projektledarna, 
som andra inblandade parter drar nytta av. ”Det är därför som 
det är viktigt att alltid kräva större insatser av sina medfinan
siärer. Vi kommer alltid att ge mer än vad som krävs, och vi 
måste därför bli bättre på att begära mer av våra partners. Öre
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plats för riktigt stora verk och många konstnärer som arbetar 
samtidigt. ”Det blev en enorm puls, alla hjälpte varandra och 
de byggde som dårar, dag och natt. Jag sprang runt och för
sökte fånga energin genom att spela in videosnuttar för hem
sidan. Vissa delar av vår organisation är kanske inte så utveck
lade men här får konstnärerna en chans att slå på stort. Många 
vill delta genom att skicka en färdig skulptur mot en ersättning 
men det känns alldeles för enkelt. Kom hit istället och gör ditt 
största verk hittills, säger jag. Jag jobbar mycket för att man 
ska kunna visa tillfälliga verk. Alla frågar hela tiden: Vad ska vi 
köpa? Vad kan bli kvar? Jag tror inte på det. Om man tycker om 
någonting som konstnärerna har gjort ska man ge dem upp
drag att skapa ett nytt, beständigt verk”.

Det pågår diskussioner om att bygga upp ett mer permanent 
konstnärsresidens i Örebro. Tidigare fanns det en gästateljé 
genom Örebro konstskola, där inbjudna gästlärare förfogade 
över en egen musikpaviljong, undervisade och ställde ut under 
sin vistelse. Efter byte av lokal lades dock den delen ner. Det ta
las också om att bygga ett konstmuseum i staden, men Lars in
vänder: ”Alla andra städer har redan det. Varför bygga nytt och 
betala tio miljoner per år bara för att hålla igång huset? Ha fyra 
mindre konsthallar istället, på olika ställen i centrum med olika 
inriktning. Det blir ett tryck och svårare att undvika. Mitt i stan. 
Möt människor där de är. Det tror vi på och då skulle man kunna 
sammankoppla det med att exempelvis ha två gästateljéer.”

—
24)  openart.se
25)  Från och med 2015 slås Örebro regionförbund och landsting ihop och 

bildar en regionkommun med bland annat, ansvar för den regionala 
utvecklingen. regeringen.se/sb/d/16788/a/224652

26)  Terpstra, P. Fakta om svensk turism Stockholm: Tillväxtverket, 2012. 
Sidan 16.

människor inom en radie av tre timmars bilfärd från Örebro. 
Om då en procent av dessa besöker OpenART får kommunen 
och regionen tillbaka sin investering med god marginal. Redan 
första året började Lars vända sig till lokala företag i hopp om 
eventuella samarbeten. Mats var tveksam till att privata aktörer 
skulle vara villiga att engagera sig i den kommunala verksam
het i vilken konsthallen ingår, men Lars insisterade. Det visade 
sig finnas ett antal företagare som tände på idén och öppnade 
sina kontaktnät. Det flöt på och efter ett par månader hade de 
fått in 700 000 kronor. 

”Jag tror att vi ska bygga på det här med lokala företag. Det 
stärker den här platsen, stärker människorna här. De företag 
som engagerar sig förstår att detta är bra för staden. Det är 
bra marknadsföring och det sätter Örebro på kartan. Genom 
att visa dem lite skisser och modeller på idéer väcker vi deras 
nyfikenhet och de börjar förstå vad det handlar om. Under våra 
tre första evenemang har vi fått in totalt två miljoner kronor 
från näringslivet”, konstaterar Lars. Om de inte har möjlighet 
att gå in ekonomiskt, kan de bidra på andra sätt. Under 2011 gav 
hotellen OpenART 140 hotellnätter och en restaurang 100 fria 
måltider till konstnärerna. Även företagare inom större kon
cerner, där sponsring inte bestäms lokalt, kan bidra genom till 
exempel mängdrabatter vid inköp. De får därmed vara delaktiga 
i något som så tydligt utmärker staden under sommarmånaderna 
vartannat år. ”De flesta är positivt inställda och tycker att det 
här är bra. Även de som väljer att avstå från ett samarbete.”

Ersättningen till konstnärerna består av arvode, reseersätt
ning, logi, bra exponering i katalog och på webb samt, för
hoppningsvis, en god stämning med ett gott arbetsklimat un
der arbetsperioden. År 2011 fick de tillgång till ett bussgarage 
med en jättestor utomhusyta. Med andra ord, tillräckligt med 
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Art Lab Gnesta 
och Residence Botkyrka

—
Caroline Malmström

I oktober 2011 öppnade konsthallen och produktionsplattformen 
Art Lab Gnesta för första gången dörrarna för allmänheten. 
Samtidigt genomfördes även träffen Nordic Commuter’s 
Residency Network Meeting – ett möte för inbjudna residens
arrangörer från Sverige, Finland, Turkiet, Rumänien, Polen och 
Estland, organiserat av Art Lab Gnesta tillsammans med Bot
kyrka konsthall. Syftet var att sammanföra självorganiserade 
initiativ (fristående från en stor privat eller offentlig struktur) 
med äldre och mer etablerade institutioner.

De där oktoberdagarna i Gnesta deltog totalt åtta verksam
heter: fem självorganiserade och tre större konstinstitutioner. 
En residensarrangör från den estniska landsbygden mötte 
här nystartade Art Lab Gnesta, och Nationalmuseet i Krakow 
fick kontakt med ett självorganiserat utställningsrum i Beyoglu 
kvarteren i Istanbul. Den första dagen bjöds representanter för 
det lokala konst och kulturlivet i Gnesta in, vilket gav dem en 
chans att få kontakter med ett internationellt konstliv. Organi
sationsmodeller och arbetsmetoder diskuterades flitigt, med 
olika förutsättningar och tillvägagångssätt fanns det mycket 
att tala om. När de professionella relationerna tvinnas ihop 
med de privata kan sårbarheten i mindre initiativ bli påtaglig, 
oavsett om man bor och verkar i Sörmland eller Östeuropa. 
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prövades konsekvent innovativa tankar om en hållbar utveck
ling på planeten. 

I början av 2012 bjöds konstnärerna i Kultivator in för att enga
gera elever från de kommunala skolorna i ett projekt som kom 
att handla om hur den framtida bostadspolitiken kan se ut. 
Projektet genomfördes med hjälp av Skapande skolastöd.27 
Under namnet Gnestopia samlades idéer om ett utopiskt 
Gnesta där vi måste bygga husen på höjden, där tomaterna 
och zucchinin letar sig uppför fasaderna och där en rutsch
kana är den snabbaste vägen ut ur husen. Jättekojan upptog 
under sommaren Art Lab Gnestas stora utställningssal med 
en takhöjd på åtta meter. Projektet visade sig lyckat i många 
avseenden, med konstnärerna som pedagogisk resurs och 
konsten som en förmedlare av barnens visioner.

Än mer direkt förändring gav projektet Mat för Frösjön, där Art 
Lab Gnesta samarbetade med kommunens kostsamordnare. 
Efter att ha räknat ut vilka livsmedel och indirekta utsläpp som 
skulle minska övergödningen av Frösjön kunde skolorna under 
en vecka servera ekologisk och närproducerad mat för att upp
märksamma miljöfrågor och visa på ett enkelt sätt att bidra till 
en omställning av samhället.

Diskussionerna och erfarenhetsutbytena under mötet i oktober 
2011 bidrog till utvecklingen av Art Lab Gnestas residens
program. Under senvåren 2012 lades grunden i en jurta, 
ett mongoliskt tält, på Prästön i Frösjön. Med ateljéplats i 
bryggeri huset och boende i jurtan följde programmet årets 
tematiska idé om ett grönt perspektiv. 

Residence Botkyrka
Sedan 2006 har kommunala Botkyrka konsthall gått från att 

Önskan att vara del av en samhällsdiskussion och med en 
stadig kontakt med omgivningen är genomgående för många 
konstnärsresidens, så även dessa. Men hur kan ett residens
program organiseras för att bli den katalysator för diskus
sioner om samhällsutveckling som det eftersträvar? Hur kan 
samhället och dess institutioner samverka med konsten för att 
stärka varandra? Värdarna för denna träff – Art Lab Gnesta 
och Botkyrka konsthall – utgör här två exempel.

Art Lab Gnesta
Art Lab Gnesta grundades 2010 av fyra konstnärer i ett gam
malt bryggeri, centralt beläget i Gnesta, Sörmland. Gnesta är 
ett stationssamhälle mellan Södertälje och Nyköping, karaktä
riserat av byggnader från industrialismens framväxt. Tack vare 
stöd från privata finansiärer, EU, landsting och kommun reno
verades bryggeriet för att ge förutsättningar för produktion 
av storskaliga konstverk, som ett mer tillgängligt och budget
vänligt alternativ till storstadens kollektivverkstäder. Art Lab 
Gnesta är en nyskapande produktions och visningsplats som 
vill verka för att utforska och kartlägga konstens kontaktytor 
mot lokalsamhället, mot forskarvärlden och mot sociala och 
kulturella samtidsfenomen.

Hos Art Lab Gnesta tar projekten olika form – publikationer, 
utställningar, workshops, samtal och andra evenemang pro
duceras och äger rum i huset. Till residensprogrammet bjuds 
konstnärer in för att utforska och utveckla idéer som ger 
bränsle åt diskussionen om samtiden och dess utmaningar. 
För att öka möjligheten till fördjupning förhåller sig Art Lab 
Gnesta varje år till en viss tematik. Green Year var temat för 
2012 års verksamheter. Under hela året sågs omvärlden med 
gröna ögon – i utställningsprogram, materialval, forsknings
projekt och andra samarbeten, samt i vardaglig handling, 
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Botkyrka kommun arbetar aktivt efter enprocentsregeln.28 
Konstnärer bjuds in på ett tidigt stadium och arbetar i sam
tal med projektledare, arkitekter och byggherrar fram en 
konstnärlig gestaltning som relaterar till platsen och dess 
förutsättningar. Botkyrka kommun ligger här i framkant och 
har dessutom antagit en utvidgad tillämpning av enprocents
regeln där konstnärer kan erbjudas offentliga gestaltnings
uppdrag inom gata/park och vatten/avloppsenheten. Beslut 
om vilken konstnär som får uppdraget fattas av Konstrådet, 
som består av politiker från kultur och fritidsnämnden. Inom 
ramen för Residence Botkyrka kan även utländska konstnärer 
komma in på ett idé och planeringsstadium av exploaterings
processen.

Utbytet
Art Lab Gnesta och Botkyrka konsthall är två exempel på kon
stens nära samarbete med lokalsamhället och kommunens 
representanter. Bägge modellerna har visat sig ömsesidigt 
givande. Samhället kan få en spegel i konstnärens arbete, 
en analys eller kanske en knuff i en ny riktning. I nära kontakt 
med lokalbefolkningen kan konstnären gestalta åsikter och 
idéer som kommunens struktur kanske inte är smidiga nog 
fånga upp. I mötet med en professionell, inte sällan interna
tionell, konstscen stimuleras det lokala konst och kultur
intresset och dess utövare får nya impulser.

Nordic Commuter’s Residency Network gav nya idéer och 
genererade professionella relationer mellan företrädare för 
platsen – kommun och kulturliv – och de utländska gästerna. 
Med nya erfarenheter för alla inblandade, både av konstnär
ligt och samhällsutvecklande arbete, kunde deltagarna ta 
med sig nya kunskaper till framtida samarbeten. Det ger en 
bild av möjligheterna för ett samhällsengagerat residens

vara en mindre konsthall till att bli en internationellt ryktbar 
verksamhet med stora satsningar på delaktighet, ambitiösa  
utställningsprogram och ett kontextspecifikt konstnärsresidens 
– Residence Botkyrka. Kommunen har närmare 90 000 invånare 
och ligger sydväst om Stockholm. Centralorten Tumba huserar 
Botkyrka konsthall och Fittja, med dess karaktäristiska miljon
program, boendet för de inbjudna konstnärerna.

Residence Botkyrka drivs i nära samarbete med kultur och 
fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och 
Mångkulturellt centrum, med stöd från det kommunala 
bostads bolaget Botkyrkabyggen. Ett lokalt insynsråd bestående 
av Fittjabor möts regelbundet för att ge synpunkter på vilka 
konstnärer som ska bjudas in, vilka projekt som är intressanta 
att genomföra och deras relevans för platsen. 

Residence Botkyrka undersöker nya former för konst i det 
offentliga rummet och stöder projekt som är svåra att genom
föra utan en längre tids vistelse. Målet är att skapa goda 
förutsättningar för konstnärlig frihet och utveckla den lokala 
delaktigheten. Varje år presenteras inbjudna konstnärer i 
Fittja Open, en stor utställning i det offentliga rummet. Pro
grammets förste inbjudne konstnär var Matthijs de Brujne, år 
2010, som efter samtal med papperslösa människor förmedlade 
deras nattliga drömmar. Drömmarna, nedskrivna och över
satta, anslogs på ett antal specialmonterade anslags tavlor 
som uppfördes runt om i Fittja.

Ett senare exempel är konst och restaurangkollektivet Open 
Restaurant från San Francisco som skapade en mötesplats för 
konstnärer och Fittjabor under sensommaren 2012. Personliga 
berättelser och recept byttes mot fika i ett kafé som låg i direkt 
anslutning till gästlägenheten och var öppet för allmänheten.
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program, som utöver att stimulera den lokala samhällsut
vecklingen och konstlivet också sätter platsen på kartan.

—
27)  Skapande skola är ett statligt bidrag som förmedlas av Kulturrådet. 

Syftet med stödet är att stärka samverkan mellan skolor och det 
professionella kulturlivet så att elever får tillgång till olika kulturella 
uttrycksformer och ökad möjlighet till eget skapande. Läs mer på  
kulturradet.se/bidrag/skapandeskola.

28)  Enprocentsregeln är den policy som föreskriver att en procent av  
entreprenadkostnaderna vid ny, om eller tillbyggen av offentliga  
fastigheter går till offentligt konst. Läs mer på enprocent.se
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Kulturens värden

—
Laura Leinikka

Många av oss skriver under på att kultur får oss att må bra och 
ger oss nya insikter. Men går det att mäta kulturens inverkan 
på sådant som en människas livslängd eller en läkares förmåga 
att ställa diagnoser? Kan kulturskapande hjälpa traumatise
rade barn och gör musik oss intelligentare? Kulturens bety
delse inom olika områden har varit av stort intresse för den 
samhällsvetenskapliga forskningen. Exempel på områden där 
kulturen har visats ha en positiv effekt är hälsa, inlärnings
förmåga, självkänsla, samhällsekonomi och sociala relationer. 
Kulturens påverkan inom dessa områden ger den ett så kallat 
instrumentellt värde. Det vill säga, som ett värdefullt medel för 
att uppnå resultat inom olika områden. Denna text kommer att 
lyfta fram några exempel från senare års forskning, utredningar 
och rapporter som påvisar sådana effekter, på såväl samhälls  
  som individnivå.

Konsten har också ett egenvärde, ett så kallat intrinsiskt värde. 
Den tillfredsställelse och lycka man kan känna av en kultur
upplevelse är exempel på ett sådant värde. Instrumentella 
värden kan vara sammankopplade med och ge upphov till 
intrinsiska värden, exempelvis när en saga lär ett barn om olika 
slags djur och samtidigt väcker en nyfikenhet på omvärlden 
och där barnet också upplever en glädje av själva berättelsen. 
Intrinsiska värden är svårare att mäta och de ger inte nödvän
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lång utomhusutställning för konstnärer, konsthantverkare 
och designers i centrala Tranås som lockar utställare både 
från regionen och från andra delar av landet.32 Opera Vild
mark är ett kulturprojekt initierat av Carina Henriksson, en 
operasångerska som är uppvuxen i Lainio och som under 
mer än tio års tid arrangerar årliga påskföreställningar i sin 
hemby. Hon är också medarrangör till den kulturfestival som 
arrangeras i Vittangi sedan 2007. ”Dessa projekt betyder 
mycket för kulturlivet i Kiruna kommun och för Norrbotten i 
stort”, enligt Mia Uusitalo på Fritids och kulturförvaltningen 
i Kiruna kommun.33 

Johan Ambrecht, företagsekonom, forskar om kulturturismens 
effekter och disputerade 2012 med avhandlingen The Value of 
Cultural Institutions – Measurements and Description. Han 
undersöker hur man kan mäta och beskriva värdet av kulturella 
institutioner och studerar Vara Konserthus, Nordiska Akvarell
museet i Skärhamn och musikfestivalen Way Out West i Göte
borg. Resultaten i avhandlingen pekar på att värdet av kulturella 
institutioner inte enbart kan mätas i pengar, alltså i omsätt
ningen de genererar för orten och vad individer är beredda att 
betala för en kulturupplevelse. Ambrecht visar att besökare på 
kulturinstitutioner ofta upplever värdet av denna som högre än 
vad det faktiska priset är. De värden som besökare tillskriver 
kulturinstitutionerna är både av det instrumentella slaget  
(exempelvis sociala, hälsomässiga och ekonomiska) och av 
det intrinsiska slaget (exempelvis positiv påverkan på identitet 
och gemenskap).34 Ambrecht hävdar att detta bredare synsätt 
på kulturens värde är viktigt att ha i åtanke när man ska ta be
slut kring kultursatsningar, då kulturinstitutioners mål i första 
hand inte är att skapa sysselsättning eller ekonomiskt tillväxt, 
utan att skapa livskvalitet.

digtvis omedelbar lycka, hälsa eller intelligens, men en hög 
kulturell livskvalitet skapar förutsättningar för mer levande och 
välmående samhällen, vilket kommer att belysas i textens olika 
exempel.

 
Kulturens påverkan på ett samhälle
Antologin Kulturens kraft för regional utveckling och 
Glesbygds verkets rapport Kultur kan göra skillnad! beskriver 
samhällen och kommuner där investeringar i kultur har fått 
avbefolkningsområden att blomstra upp, både ekonomiskt och 
befolkningsmässigt.29 Många framgångsrika kulturverksamheter 
som tas upp involverar dessutom både amatörer och professi
onella kulturarbetare. 

Ett exempel är kulturnätverket Not Quite som är beläget i Feng
ersfors i Åmål kommun och drivs av konstnärer.30 Nätverket 
har sin bas i ett nedlagt pappersbruk som nu innehåller verk
städer, ateljéer, utställningshallar, ett galleri, en skulpturpark 
och ett kafé. Sedan nätverket startade har byns befolkning 
ökat och föryngrats. En tidigare konkurshotad lanthandel har 
kunnat överleva tack vare detta och invånarna i byn har startat 
en förskola. Andra företag inom kulturella och kreativa näringar, 
som det internationella jeansmärket Julian Red, har flyttat sina 
kontor från Göteborg till Fengersfors. Not Quite fick år 2008 
utmärkelsen Årets kooperativ av regionförbundet Fyrbodal. 
Motiveringen löd: ”Denna gränsöverskridande förening har på 
bara sex år förändrat en hel bygd. I ett utflyttningsområde som 
präglats av industrinedläggningar och tomma hus, sjuder det 
nu av liv”.31 

Två andra framgångsrika satsningar är Konstrakan i Tranås 
och Opera Vildmark i Laino. Konstrakan är en tre kilometer 
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samt motivation, kreativt tänkande och språklig utveckling hos 
barn. Vilket nätverk som stimuleras beror av aktiviteten, som 
bildkonst, musik eller teater. Musikalisk träning påverkar barns 
språkliga utveckling genom att de ökar sin förmåga att lära sig 
läsa och ta till sig muntlig information.38 Bildkonst ökar barns 
kreativa förmåga och får dem att tänka mer originellt och vara 
mer effektiva inom andra områden.39

I en amerikansk studie jämfördes skolklasser som deltog i ett 
bildkonstprogram lett av en grupp konstnärer med barn som 
inte gjorde det. Programmet pågick i fem månader och syfta
de till att undersöka sambandet mellan konstskapande och 
selfefficacy.40 Selfefficacy (självförmåga) är ett begrepp som 
introducerats av psykologiprofessorn Albert Bandura och som 
används för att beskriva ”en individs tilltro till sin egen förmåga 
att utföra ett speciellt beteende i en specifik situation”.41 Stu
dien visade att de barn som deltog i bildkonstprogrammet i 
högre utsträckning fick ökad selfefficacy, samt förmåga att 
tänka originellt.42

Kultur kan även påverka vuxnas inlärningsförmåga. Forskare 
vid Yale Medical School har funnit positiva samband mellan 
läkarstudenter som fick kompletterande utbildning i konst
historia och deras förmåga att ställa korrekta diagnoser.  
Redan ett år efter utbildningens introduktion kunde man se att 
diagnostikförmågan var 25 procent bättre jämfört med kontroll
gruppen, som inte hade genomgått utbildningen.43

Kulturens egenvärde
Det är viktigt att understryka kulturens egenvärde – den så 
kallade intrinsiska effekten – och dess självklara roll i sam
hället och våra liv. Många är överens om att kultur kan göra 

Kulturens påverkan på individen
I samband med offentliga satsningar inom kulturområdet talar 
man ofta om sambandet mellan kultur och hälsa. Man brukar 
skilja på direkt och indirekt påverkan av kultur på hälsan, där 
direkt påverkan avser ökningen av välbefinnandet hos indi
viden, hur hen upplever eller utövar kultur. Indirekt påverkan 
syftar på när kulturen utvecklar individen och ökar henoms 
delaktighet och inflytande i samhället.35

År 2000 genomfördes ett samarbetsprojekt mellan Säffle kom
mun och Folkhälsan i Värmland. De deltagande var flykting
barn från familjer med tillfälligt uppehållstillstånd. Föräldrarna 
upplevde att barnen efter ankomsten till Sverige hade börjat 
må sämre och blivit antingen mer aggressiva eller socialt iso
lerade. Några av dem hade också sömnsvårigheter eller ätstör
ningar. Projektet tog form av en verkstad där barnen med hjälp 
av egna bilder fick bearbeta sina trauman för att hantera svåra 
minnen. Utvärderande intervjuer med föräldrarna före och en 
månad efter projektet antydde att de flesta barnen visade färre 
tecken på psykisk ohälsa och mådde bättre. Där symptomen 
inte hade försvunnit hade de oftast mildrats.36

I en svensk studie från 1996 undersöktes sambandet mellan 
människors livslängd och kulturdeltagande. Cirka 13 000 
människor intervjuades mellan 1982 och 1983 om sin livs
situation rörande hälsa, ekonomi, utbildning, arbete och kultur
deltagande. År 1991 gjordes en uppföljning och studien  fann ett 
positivt samband mellan engagemang i kultur aktiviteter och 
livslängd.37

Det är påvisat att kulturaktiviteter har effekt på hjärnans olika 
så kallade nätverk och förhöjer flera sorters inlärningsförmåga. 
Kultur stimulerar inlärning och kan öka prestationsförmåga, 
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människor lyckligare, även om den inte gör oss intelligentare 
eller friskare. Det finns även gott om högt värderad kultur som 
inte ger de deltagande en omedelbar tillfredsställelse. Om 
kultur skulle ge välbefinnande borde konstnärer av alla slag, de 
som yrkesmässigt får ägna sig åt kultur, vara mera harmoniska 
och må bättre än andra. Trots att kulturhistorien är fylld av  
teater, konst och musik som inte direkt bringat glädje har de 
ändå tillskrivits ett stort kulturellt värde. Den kan beröra oss 
individuellt och socialt och just detta kan ha ett egenvärde i 
sig. En intrinsisk effekt att vara rädd om och uppmuntra.

Kulturella uttryck finns förstås inte bara på konserter, konst
hallar och teatrar. De sker också mellan människor, i vårt um
gänge, i telefonklotter, trummande på bordet, dåliga ordvitsar 
och sjungande i duschen. Kulturella yttringar uppstår i skarven 
mellan våra sociala behov, vår nyfikenhet och vår fantasi. De 
förmedlas mellan oss, formar vilka vi är och binder oss samman. 
De är en integrerad och självklar del av vår värld.
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Finansiering

—
Daniel Torarp

Ett konstnärsresidens medför givetvis kostnader och någ
ra förslag på hur man kan utöka sin projektbudget kan vara 
välbehövligt. Är ambitionen ett internationellt projekt kan 
en utgångspunkt vara de olika sajter som samlar informa
tion om kulturutbyte mellan världsdelarna.44 Kulturrådet har 
även en utförlig lista på olika bidragsgivare.45 På närmare håll 
kan kommun styrelsen och landstingens kulturfonder tilldela 
medel. Följande fyra finansiärer kan erbjuda stöd på nationell, 
nordisk och europeisk nivå och bland referenserna i slutet av 
guiden finns några ytterligare förslag.

Leader
Leader är ett landsbygdsutvecklingsprojekt som drivs på 
regional nivå.46 Det är en plattform där offentlig, privat och 
ideell sektor samarbetar. Dessa tar gemensamma beslut om 
vilka projekt som ska stödjas. Kriterierna är att projekten ska 
förbättra livskvaliteten, miljön och landskapet samt bredda 
företagandet och främja utvecklingen av landsbygdens  
ekonomi. På Jordbruksverkets hemsida, under rubriken 
Landsbygdsutveckling, finns mer information om Leader 
och om ansökningsförfarande.47 

Kulturkontakt Nord
Kulturkontakt Nord beviljar anslag för projekt som fördjupar 
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sationer och träffar för kulturpolitisk påverkan på regional och 
internationell nivå. Utbytet dokumenteras och fortsätter på ett 
socialt nätverk vid namn ECF Labs.51

—
44)  labforculture.org – utbyte i Europa och dess närområde. amscan.org – 

utbyte över Atlanten. culture360.org – utbyte mellan Europa och Asien. 
onthemove.org – ett nätverk för kulturell mobilitet.

45)  kulturradet.se/sv/bidrag/andra_bidragsgivare
46)  Leader är en fransk akronym för Liaison Entre Actions de Dèveloppement 

de l Economie Rurale, vilket betyder Samordnade aktiviteter för ekonomisk 
utveckling på landsbygden. Leader har funnits som en metod för lands
bygdsutveckling inom EU sedan 1991. När landsbygdsprogrammet 
infördes 2007 valde Sverige att använda leadermetoden i hela landet.

47)  jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling
48)  kulturkontaktnord.org
49)  nordiskkulturfond.org
50) culturalfoundation.eu
51) ecflabs.org

det nordiska kultursamarbetet, inklusive Baltikum.48 Medel 
ges till produktionsinriktad verksamhet, som kreativt arbete 
och kulturproduktioner, och till kompetensutveckling i form av 
exempelvis seminarier och workshops. Det är möjligt att söka 
bidrag för projektets alla faser, inklusive förberedelsearbete 
och pilotprojekt. Som med de flesta bidragsgivare godkänns 
inte ansökningar retroaktivt. Däremot har ett projekt som be
viljats anslag ökade möjligheter att få fortsatt finansiering, om 
det fortsätter att utvecklas eller återuppstår under nästföljande 
ansökningsperiod.

Nordisk kulturfond
Nordisk kulturfond uttalar inte specifikt stöd för projekt med 
Baltikum, men väl med ”närliggande regioner och regioner 
bortom dessa”, vilket breddar möjliga samarbetspartners.49  
De är angelägna om att projektet ska generera nordisk synergi. 
Det betyder att projekt som söker stöd måste bestå av samar
betspartners från minst tre nordiska länder. Fondens bidrag 
ska främst täcka de extrautgifter som tillkommer vid ett nord
iskt samarbete. Söks mer än 100 000 danska kronor får de som 
andel inte överstiga 50 procent av projektets totala budget. 
Ansökningar under 100 000 danska kronor får som andel inte 
överstiga 85 procent. Det är tillåtet att komplettera med medel 
från andra nordiska finansiärer men det maximala stödet från 
bidragsgivare i Norden får inte överstiga 85 procent av projekt
budgeten.

Europeiska kulturfonden
Europeiska kulturfonden beviljar individuella resebidrag för 
kulturarbetare och medel för transnationella samarbetsprojekt 
för länder inom EU och dess närområde.50 Under 2014 utformar 
fonden ett nytt program med fokus på kultur och demokrati
frågor. Bland annat anordnas nätverksträffar för kulturorgani
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Stöd från EU

—
Sofie Grettve och Anna Neander

EU:s program för kulturella och kreativa sektorer går från 
och med 2014 till 2020 under namnet Kreativa Europa och är 
en sammanslagning av de tidigare Kulturprogrammet och 
MEDIA programmet.52 Kreativa Europa är en sammanslagning 
av EU:s tidigare Kultur och MEDIAprogram. Det innehåller 
tre delprogram: MEDIA, Kultur och ett övergripande program
område, som från 2016 även inkluderar finansieringsmöjlig
heter i form av en lånegaranti. Stödsystemet kan upplevas 
smått överväldigande och det här avsnittet syftar till att ge en 
översikt över tillgängliga kulturbidrag och informera om grund
läggande villkor. Texten fokuserar särskilt på de stöd som finns 
inom delprogrammet Kultur.

I det kulturprogram som gällde från 20072013, och som kort 
och gott hette Kulturprogrammet, tillföll den största kakan 
Belgien, Italien och Frankrike.53 Det är också dessa länder som 
var flitigast med bidragsansökningar. Sverige har haft en hög 
beviljandeprocent men i jämförelse med större EUländer är 
den totala andelen beviljade ansökningar ändå låg. Det beror 
till stor del på att antalet ansökningar med svensk avsändare 
var få. Mellan åren 2008 – 2010 kom ungefär en procent av alla 
ansökningar från Sverige.54 De skulle kunna vara betydligt fler.

Inom programmet finns det möjlighet att söka flera typer av 
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publik utveckling och nya affärs och ledningsmodeller.

Delprogrammet Kultur innebär vissa förändringar från EU:s 
tidigare ramprogram för kultur. Bland annat ges allt stöd i nu 
form av projektbidrag och stöd för samarbete med tredjeland 
och det särskilda stödet till europeiska kulturfestivaler har 
upphört. Ett särskilt fokus på publikutveckling har tillkommit 
i Kreativa Europa. Det innebär att projekt ska ha en medveten 
strategi för att nå existerande och ny publik och i synnerhet 
arbeta för att försöka nå en så stor publik som möjligt och för 
att öka tillgängligheten för underrepresenterade grupper.

En hel del likheter finns dock och precis som tidigare går 
merparten av finansieringen till samarbetsprojekt. De finns 
fyra former av stöd i delprogrammet Kultur. Det ges stöd till 
europeiska samarbetsprojekt, europeiska nätverk, europeiska 
plattformar samt till översättning och spridning av europeisk 
skönlitteratur. Stödet till plattformar är nytt och är anpassat 
till projekt som främst riktar sig direkt till kulturpubliken, till 
skillnad från stöd till nätverk som främst stödjer samarbeten 
mellan olika kulturaktörer.

Kriterier för stödberättigande
Det finns ett antal grundkriterier som måste uppfyllas. Det 
innebär för de tre första stödformerna att:

Europeiska samarbetsprojekt främst ges stöd för projekt 
(även kallade ”actions”) som inte är vinstdrivande och som för 
samman kulturella och kreativa sektorer från minst tre länder. 
Det finns två kategorier av samarbetsprojekt (1 och 2) som 
riktar sig till mindre och större samarbeten. För båda katego
rierna gäller att transnationell verkan och/eller mobilitet, ska 
prioriteras. Det ska ske genom att kulturella aktörer får ökad 

bidrag. Det finns särskilda utlysningstillfällen för olika stöd
former under programperioden, så det är viktigt att hålla koll 
på dessa och förbereda ansökan i god tid. Ansökningarna ska 
ställas till Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella 
medier och kultur (EACEA) i Bryssel, vilka även fattar beslut 
om bidrag. Samtliga sökande får en skriftlig bedömning av sin 
ansökan.55

Hjälp med ansökan
Alla länder som ingår i Kreativa Europa har så kallade kontakt
punkter (Kreativa Europa Desks). Kontaktpunkternas uppgift 
är att informera om programmet och ansökningsförfarandet. 
I Sverige har Kulturrådet rollen som kontaktpunkt för del
programmet Kultur, medan Svenska Filminstitutet ansvarar för 
delprogrammet MEDIA (film, tv och dataspel). På Kulturrådets 
hemsida finns förutom kontaktuppgifter även information om 
hur ansökan går till, exempel på projekt med svensk medverkan 
som har erhållit stöd samt intervjuer med organisationer som 
har medverkat.56 Kulturrådet anordnar träffar för att informera om 
programmet och ansökningsprocessen och håller även möten 
och workshops i samarbete med regioner och kommuner.

Prioriteringar för delprogrammet Kultur
Målen för Kreativa Europa som helhet är att främja Europas 
kulturella och språkliga mångfald och kulturarv samt att stärka 
de kulturella och kreativa sektorernas konkurrenskraft. Med 
det avses bland annat transnationell rörlighet för konstnärer 
och tillgänglighet till kultur för barn och underrepresenterade 
grupper. De särskilda prioriteringarna för delprogrammet Kul
tur är att främja internationella samarbeten och nätverkande 
mellan kulturella och kreativa aktörer och organisationer samt 
att stärka kulturella och kreativa aktörer och organisationer, 
bland annat genom anpassning till digital teknik, innovativ 
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Utöver detta finns formella krav, som kravet på medfinansie
ring. Det betyder att EU:s stöd kan utgöra en viss procent 
av ett projekts totala budget. Hur stor del av ett projekt som 
EU kan finansiera varierar med de olika stödformerna. Vid så 
kallade mindre samarbetsprojekt (kategori 1) som kan söka 
stöd för samarbeten mellan minst tre länder på upp till 200 000 
euro kan EU finansiera upp till 60 procent av den totala budgeten. 
Större samarbetsprojekt (kategori 2) som fordrar att minst 
sex länder är involverade kan söka finansiering på upp till 2 
000 000 euro, som kan utgöra upp till 50 procent av den totala 
budgeten. Det finns inga krav på lägsta belopp att söka och 
alla samarbetsprojekt får pågå i maximalt fyra år. För nätverk 
kan bidrag upp till 250 000 euro per år sökas, vilket kan utgöra 
maximalt 80 procent av den totala budgeten. Plattformar kan 
söka upp till 500 000 euro per år vilket kan utgöra maximalt 80 
procent av den totala budgeten.

Bidragets storlek och retroaktivitet
Det slutliga beloppet beräknas först efter en bedömning av slut
rapporten. Det kan minskas med återkrav i de fall mottagarna 
inte lyckats få fram den beräknade medfinansieringen eller om 
projektet har genererat vinst. Precis som med de flesta andra 
stödformer kan inte bidrag beviljas för verksamheter som redan 
genomförts.

Begränsningar
Stöd ges inte till projekt som endast avser produktion och 
under håll av webbplatser, produktion av tidningar, organise
rande av konferenser eller möten eller framtagning av under
sökningar och rapporter. Det är inte heller möjligt att söka 
finansiering för samma projekt inom olika stödformer. Alla 
sökande, det vill säga projektledare, partners, koordinatorer 
och medlemsorganisationer måste ha varit registrerade som 

kompetens och kunskap och större möjligheter till internatio
nella arbetsmöjligheter och professionella samarbeten och/
eller genom internationella utställningar, festivaler, utbyten 
eller andra arrangemang och nya former av publikdeltagande. 
Samarbetet arrangeras av en projektledare och två eller fler 
partners (även kallade ”applicants”).57

Europeiska nätverk består av en grupp aktörer från flera 
europeiska länder. Nätverket kan ges stöd för att stärka de kul
turella och kreativa sektorernas möjligheter till internationellt 
och transnationellt arbete och för ökad kulturell och språklig 
mångfald. Aktiviteter som kan stödjas är exempelvis möten, 
konferenser och workshops, insamling och jämförelser av data 
och analyser och jämförelser av riktlinjer och program inom 
kultursektorn. Stödet är menat att ha en strukturerande verkan, 
vilket betyder att ett mindre antal nätverk med bred spridning 
kommer att ges stöd och att synergier mellan existerande 
nätverk uppmuntras. Ett nätverk ska utgöras av minst femton 
organisationer från minst tio olika länder.58

Europeiska plattformar ska vara organisationer, företag 
eller föreningar som främjar utveckling, synlighet och mobilitet 
av nya konstnärliga och kreativa talanger och verk, med syfte 
att skapa breda och långsiktiga effekter på den kulturella sek
torn, samt program med starkt europeiskt fokus, som i vissa 
fall tar initiativ till ett slags europeisk kvalitetsmärkning inom 
kultur. Fokus ska ligga på aktiviteter som synliggör Europas 
olika kulturer och som skapar bred tillgänglighet till kulturella 
och konstnärliga aktiviteter genom internationella turnéer, ut
ställningar, festivaler och liknande. En plattform ska utgöras av 
en ansvarig koordinator och minst tio medlemsorganisationer 
från tio olika länder.59
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i mottagarens redovisning, fastställda i enlighet med 
tillämpliga redovisningsstandarder och praxis för kost
nadsredovisning.

•  De överensstämmer med kraven för skatter och sociala 
avgifter.

•  De är rimliga och motiverade och överensstämmer med 
krav på sund ekonomisk förvaltning, sparsamhet och 
effektivitet.

•  De uppstår under projektperioden enligt specifikation i 
bidragsöverenskommelsen eller bidragsbeslutet, med 
undantag för kostnader för slutrapporter, intyg om pro
jektets resultatrapport och redovisning.

•  De härstammar från mottagarna, inte från andra delta
gare i projektet eller underleverantörer.

• De anges i den uppskattade totalbudgeten för projektet.

Bidragsberättigade kostnader delas upp i två huvud
kategorier: direkta bidragsberättigade kostnader och 
indirekta bidragsberättigade kostnader.

Direkta bidragsberättigade kostnader
Direkta bidragsberättigade kostnader är kostnader som upp
kommer i direkt anslutning till genomförandet av projektet och 
som därför kan bokföras direkt. Exempel på direkta bidrags
berättigade kostnader är:

•  Kostnader för personal avsedd för projektet, inklusive 
löner och sociala avgifter, under förutsättning att kost

juridiska personer i minst två år vid ansökningstillfället. Ett 
nybildat nätverk som är skapat genom en sammanslagning av 
olika nätverk kan söka stöd under förutsättning att de tidigare 
nätverken har varit registrerade i minst två år. 

För samarbetsprojekt gäller att en projektledare inte kan 
söka stöd inom både kategori 1 och 2 vid samma tillfälle. Där
emot kan en partner vara med i flera olika samarbetsprojekt. 
Både projektledare och partners i ett samarbetsprojekt kan 
också samtidigt vara projektledare eller del av ett nätverk, och 
tvärtom. Projektledare som erhållit finansiering för ett pågående 
samarbetsprojekt, inom ramen för Kreativa Europa eller Kultur
programmet, är inte berättigade att söka förrän det projektet är 
avslutat.

Nätverk som endast täcker den audiovisuella sektorn, eller 
som redan omfattas av aktiviteter inom delprogrammet MEDIA 
kan inte få stöd. Plattformarnas medlemmar kan inte heller 
uteslutande komma från den audiovisuella sektorn. Medlem
marna måste även uppfylla kriterierna för stödformen redan 
vid ansökningstillfället. Under hela stödperioden, samt året 
före ansökningstillfället, ska de visa upp minst 30 procent nya 
talanger.

Bidragsberättigade kostnader
För alla stödformer inom delprogrammet Kultur gäller att 
kostnader som berättigar till bidrag är faktiska kostnader som 
mottagarna har.

•  De är nödvändiga för att genomföra den aktivitet som 
bidraget ska användas till.

•  De är identifierbara, kontrollerbara, särskilt bokförda 
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Indirekta bidragsberättigade kostnader
Indirekta kostnader är allmänna administrativa kostnader som 
mottagaren har och som kan tillföras projektet. Exempel på så
dana är hyra, försäkring, städning, el och förbrukningsvaror för 
ett kontor. Indirekta kostnader får maximalt utgöra 7 procent 
av de direkta kostnaderna. Kostnader som deklareras i interna 
redovisnings och revisionsförfaranden ska kunna stämmas av 
mot motsvarande redovisning och styrkta handlingar.

Icke bidragsberättigade kostnader
Organisationer eller inofficiella partners (exempelvis de som 
tidigare kallades ”associerade partners”) som utgör en del av 
ett projekt men som inte är berättigade som medsökande, är 
inte heller berättigade till någon del av bidraget. Andra exem
pel på kostnader som inte berättigar till bidrag är:

• Ideellt arbete.

• Räntekostnader.

• Växelkursförluster.

• Avkastning på kapital.

• Skulder och avgifter för skulder.

•  Avsättningar för förlust eller potentiella framtida  
skulder.

• Överdrivet stora eller mindre välbetänkta utgifter.

• Osäkra fordringar.

naden inte överstiger mottagarnas genomsnittliga nivå. 
Antalet personer som arbetar med att verkställa projektet 
ska redovisas. Utgifterna ska stödjas av arbetsbeskriv
ningar, tidrapporter och/eller motsvarande handlingar. 
För personal som endast delvis deltar i projektet, gäller 
enbart den avsatta tiden.

•  Kostnader för resor och uppehälle och/eller ersättning 
till personal som förvaltar och genomför projektet.

•  Kostnader för hyra eller köp av kapitalvaror, både nya 
och begagnade. Utrustningen måste skrivas av i enlig
het med allmänt accepterade skatte och redovisnings
regler. Endast den andel av utrustningens avskrivning 
som motsvarar projektets löptid och den andel av ut
rustningen som faktiskt utnyttjas för projektets syften 
får beaktas.

•  Kostnader som uppkommer i samband med konferenser, 
seminarier och workshops.

• Kostnader för konsumtionsvaror och lager.

•  Kostnader som uppstår direkt på grund av krav i sam
band med projektets genomförande, exempelvis sprid
ning av information, PR, kostnader för utnyttjande av 
resultat, utvärdering av projektet, översättningar med 
mera.

•  Kostnad för attestering av slutavräkning, revisions
berättelse och årsredovisning.
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i synnerhet vid bedömningen av de sökandes förmåga att 
genom föra projektet.

Begränsningar för anlitande av underleverantörer
Tjänster av följande aktörer ska inte betraktas som anlitande 
av underleverantörer oavsett koppling:

• Offentliga organ.

• Konstnärer och föreläsare.

• Avgifter i samband med personalarvode

•  Resekostnader och kostnader för lokaltransport och 
uppehälle (boende och daglig taxa).

•  Införskaffande av utrustning som är nödvändig för  
projektet (endast avskrivning).

•  Särskilda, specialiserade tjänster som relaterar till det 
konstnärliga utförandet av projektet och endast kan till
handa hållas av en extern enhet, organisation eller individ 
(t.ex. ljudtekniska tjänster, tjänster från specialiserade 
flyttföretag etc.). Den här typen av tjänster godkänns 
från fall till fall av genomförandeorganet EACEA.

Villkor för ingående av avtal med underleverantörer
Anlitande av underleverantörer kan endast stå för en begrän
sad del av projektet och de beräknade kostnaderna måste vara 
tydligt identifierbara i den uppskattade budgeten. De måste 
vara nödvändiga för genomförandet av projektet. De ska vara 
tydligt angivna i ansökan, annars måste skriftligt tillstånd från 
myndigheten erhållas.

• Bankkostnader för överföringar till mottagarnas konton.

• Avdragsgill moms

•  Kostnader som en mottagare har inom ramen för ett annat 
projekt som erhåller stöd från EU. I synnerhet är indirekta 
kostnader för ett projekt inte berättigade för en mottagare 
som erhåller stöd från EU i ett pågående projekt.

Tredjelandskostnader
För alla stödformer gäller att kostnader som kan hänföras till 
tredje land (det vill säga ett land som inte är medlem i EU eller 
EES) maximalt kan utgöra 30 procent av den totala budgeten. 
Tredjelandskostnader kan vara utgifter för individer som är 
medborgare i ett tredje land, organisationer som är baserade i 
ett tredje land och aktiviteter som äger rum i ett tredje land.

Anlitande av underleverantörer
Med anlitande av underleverantörer avses samtliga tjänster, 
varor och arbeten som mot betalning tillhandahålls mottagarna 
av en annan fysisk eller juridisk person. När underleverantörer 
anlitas måste mottagarna upphandla tjänsten och skriva kon
trakt med det anbud som ger bäst värde för pengarna, eller till 
det anbud som erbjuder lägsta pris, vara noggranna med att 
undvika intressekonflikter, samt att bevara dokumentationen i 
händelse av en revision.

Underleverantörstjänster får endast avse stödverksamhet. 
Mottagarna är juridiskt och ekonomiskt ansvariga för projektet. 
De är ansvariga för utformningen, genomförandet och utveck
lingen av projektet, att det uppnår sina mål och att lämpliga 
verktyg används. Omfattningen av underleverantörsverksam
heten kommer att kontrolleras och bedömas vid ansökan, 
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Om kostnaderna för underleverantörer överstiger 60 000 euro 
ska mottagaren dokumentera anbudsförfarandet noggrant och 
lämna kopior på alla relevanta dokument tillsammans med slu
trapporten. Dokumenten måste även sparas i händelse av en 
revision. Kostnaderna ska baseras på en verifierbar uppskatt
ning eller på grundval av ett erbjudande.

52)  Kulturprogrammets hemsida: ec.europa.eu/culture/creativeeurope
53)  svd.se/kultur/sverigesamstpaattsokaeustod_5185035.svd
54)  kulturradet.se/Documents/Kulturkontakt/EU/2012/Framjande_ 

ansokningar_EU.pdf
55)  eacea.ec.europa.eu/creativeeurope_en 
56)  kulturradet.se/sv/EU_Kulturprogram/Nyttprogram20142020
57)  För mer information om riktlinjer och ansökningshandlingar:  

ec.europa.eu/culture/creativeeurope/calls/calleac s162013 
cooperation_en.htm

58)  För mer information om riktlinjer och ansökningshandlingar:  
ec.europa.eu/culture/creativeeurope/calls/calleac s182013
networks_en.htm

59)  För mer information om riktlinjer och ansökningshandlingar:  
ec.europa.eu/culture/creativeeurope/calls/calleac s172013plat
form_en.htm



130 131

Slutord och referenser

Arrangörer med de mest skilda förutsättningar har alla möjlig
heter att starta och driva ett konstnärsresidens i någon form. 
Vi hoppas ha varit en liten hjälp på vägen och önskar läsaren 
lycka till med arbetet att möjliggöra den kreativa och kulturella 
mötesplats som ett residensprogram utgör.

Anna Neander och Daniel Torarp 
Umeå och Stockholm 31 mars 2014

Denna guide finns även att ladda ner som pdf på tommarum.se
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Övriga finansiärer och fonder
Föreningen Norden (Stöd till organisationer, föreningar och individer för 
samarbeten mellan två nordiska länder): norden.se/Om-oss/fonder/ 
Innovativ Kultur (Stöd till organisationer inom Stockholms län):  
innovativkultur.se 
Konstnärsnämnden (Stöd till enskilda konstnärer): konstnarsnamnden.se 
Kulturbryggan (Stöd till individer och organisationer): kulturbryggan.se 
Svenska Institutet (Programmet Creative Force ger projekt och  
produktionsstöd):  
si.se/verksamhetsomraden/stipendier-och-bidrag/creative-force/

Vidare läsning
Johanna Dahlin & Tove Andersson. I Rörelse/On the move. Linköpings  
 universitet, 2013.
Ingela Johansson. Strejkkonsten – röster om kulturellt och politiskt  
 arbete under och efter gruvstrejken 1969–70. Stockholm: Glänta  
 Produktion, 2013. 
Bergquist, E. Är framtiden kulturens re-renässans? Stockholm: Statsråds 
 beredningen, 2012.
Modig, K & E. Värdet av konst. Rheologica Publishing, 2013.

Residensprogram
Art Lab Gnesta: artlabgnesta.se
Brittiska nationalbibliotekets residens: bl.uk/artistinresidence
CERNs residens: arts.web.cern.ch
Elsewhere, U.S.A: goelsewhere.org/residencies 
Kulturresidens i Tranås: kulturresidens.se
Medelålders Nordjyska Kvinnliga Konstnärers internationella nätverk för 
konst i Danmark: mnkk.dk
Open ART i Örebro: openart.se
Residence Botkyrka: botkyrkakonsthall.se/about-us/residence-botkyrka/
Station Residence i Kil: stationresidence.se
Zentrum für Kunst und Urbanistik, Berlin: zku-berlin.org

Platser och nätverk för residensprogram och andra samarbeten
Culture 360: culture360.org
ECF Labs: ecflabs.org
LabforCulture: labforculture.org
Not Quite: notquite.se
On the move: on-the-move.org
Res Artis: resartis.org
Residency Unlimited: residencyunlimited.org
The Alliance of Artists Communities: artistcommunities.org
TransArtists: transartists.org
Trans Europe Halles: teh.net

Myndigheter, organisationer och fonder
The AmericanScandinavian Foundation: amscan.org
Enprocenstsregeln: enprocent.se
EU:s genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur 
(EACEA): eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
EU:s kulturprogram, Kreativa Europa: ec.europa.eu/culture/creative-europe
Europeiska kulturfonden: culturalfoundation.eu
Jordbruksverkets information om Leader:  
jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling
Konstnärernas kollektivverkstäder: kkv-riks.se
Konstnärernas Riksorganisation: kro.se
Kulturkontakt nord: kulturkontaktnord.org
Kulturrådet: kulturradet.se 
Nordisk kulturfond: nordiskkulturfond.org
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Har man ett hus som är levande och där det pågår en 
kreativ process är det oändligt mycket mer värdefullt  
än vilken permanent utställning som helst, tycker jag.

Petter Tjikkom, specialsnickare

Ett residensprogram, efter engelskans artist in residency, kan 
variera stort i form och genomförande. Det handlar om att en 
eller flera konstnärer bjuds in för att bo och arbeta på en plats 
under en period. Vistelsen ger ofta inspiration och arbetsro 
för konstnärer. Men även samhällen påverkas av att ha denna 
pågående kreativa verksamhet, oavsett om det handlar om 
avskilt arbete i en ateljé eller ett kontextspecifikt projekt som 
involverar lokalbefolkningen.

Utbyta idéer och arbeta tillsammans syftar till att uppmuntra till 
nya residensprogram. Med utgångspunkt i konstplattformen 
Tomma rum, och med flera års erfarenhet av att ha organiserat 
tillfälliga residensprogram, samlar vi här intervjuer och texter 
som berättar hur det är att starta, organisera, besöka, finansiera 
och arbeta på ett residensprogram. Vi vänder vi oss till fören
ingar, organisationer, institutioner, beslutsfattare, företagare 
och andra kulturintresserade för att visa på livskraften i denna 
form av kulturaktivitet och inspirera till egna initiativ.


