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Författarnas ord 

 

Lisa Nilsson 

Mitt kulturengagemang sträcker sig till att jag sitter med i Kulturföreningen 

Stenbrottets styrelse i Marieby och så sjunger jag i Mariebykören.  Jag har en 

Masterexamen i företagsekonomi i grunden och hoppas kunna bidra med ett 

någorlunda vetenskapligt tillvägagångssätt för att få ut ett resultat som ligger så nära 

verkligheten som möjligt. Planen för kulturinventeringen är att genom ett grundligt 

förarbete se vilket behov som faktiskt finns, så att en eventuell satsning kommer till 

största möjliga nytta för så många som möjligt!  

 

Kulturkollektivet 

Kulturkollektivet höll till i Ås under sommaren 2011, det var både ett nätverk för 

kulturarbetare samt en fysisk plats att bo, leva och verka på. Tanken med kollektivet 

var att skapa en samlingsplats där kulturarbetare kunde samlas och ge varandras 

projekt och idéer mervärden genom utbyten, i form av såväl kunskap som inspiration. 

Under sommaren genomfördes bland annat ett sommarjobbskapande projekt för unga 

kulturutövare i Östersunds kommun och så sattes pjäsen Ett Drömspel upp på 

Storsjöteatern. Utöver dessa verksamheter deltog Kulturkollektivet även i arbetet med 

att intervjua kulturaktiva till denna förundersökning.  Kollektivets representanter i det 

arbetet var Matilda Amundsen Bergström, Amanda Henriksson samt Manda 

Stenström. 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Under sommaren 2011 har en förstudie i form av en behovsinventering bland 

Östersunds kommuns kulturaktiva företagare, föreningar och institutioner ägt rum. 

Drygt ett hundratal intervjuer och telefonintervjuer har genomförts och sammanställts 

i studien. Resultaten har sammanfattats i en inventering av de aktivas lokalbehov samt 

några konkreta förslag på åtgärder gällande förbättrade möjligheter till utveckling av 

kulturhusverksamhet och samverkan.  

 

Intervjuerna tog upp tre huvudområden; befintlig verksamhet, samverkan och 

lokalbehov. Verksamheterna var spridda över genrerna dans, musik, konst, teater, 

historia och annat. Den största genren var musik, men alla kulturgenrer var 

representerade av flera respondenter.  De som medverkade i studien kom från 

offentliga institutioner, kulturföreningar och kulturrelaterade företag i Östersunds 

kommun. 

 

De behov som flera grupper tog upp var bland annat brist på anpassade lokaler för just 

sina kulturella verksamheter; så som större konstateljéer, tåliga verkstäder, 

välutrustade ljudisolerade replokaler och lokaler med anpassade dansgolv för 

producerande verksamheter. Akustiskt anpassade, välplannerade konsertlokaler för 

100-200 personer samt 500-2500 personer efterfrågas också. Främst efterfrågade 

respondenter från samtliga kategorier en öppen samlingspunkt för kulturaktiva och 

allmänheten.  

 

För att flera verksamheter ska vara intresserade av att flytta in i ett samlat kulturhus 

påtalas att hyresnivån bör vara låg. 

 

Nyckelord: Kulturverksamheter, lokalbehov, samverkan, Östersunds kommun 

 

Illustration på förstasidan av Manda Stenström 
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1. Introduktion 
 

Söndagen den 22a maj 2011 anordnades en stödgala för ett kulturhus i Östersund. Det är långt 

ifrån början på kulturhusdiskussionen, den har pågått i flera år i kommunen. Måndagen den 

23e maj överlämnades den symboliska biljettintäkten från stödgalan samt ett presentkort på en 

kulturhusförstudie till kommunen från Fältjägarna Fastigheter. Det här är resultatet av den 

förstudien. 

 

Enligt Kommunallagen (1991:900) har en kommun till uppgift att ta tillvara på invånarnas 

gemensamma intressen. Stödgalan i sig gav en tydligare intresseindikation över vilken 

betydelse kulturhusfrågan har för invånarna i kommunen. Genom att se hur många besökare 

som kom till galan, över 600 personer, (op.se 2011-08-29) ger det i sig en uppfattning om 

intresset. Den här behovsinventeringen ämnar till att förtydliga den bilden ytterligare. Vi 

försöker ge en heltäckande bild av ungefär hur många kulturaktiva kommuninvånare som 

finns samt vilka behov som olika kulturaktiva genrer har idag. 

 

Den första delen av studien är en ren behovsinventering inom kommunens kulturaktiva 

institutioner, föreningar och företag. Den andra delen innehåller utblickar på hur kulturhus har 

utformats innehållsmässigt på andra håll i landet. Här ger vi också förslag på hur olika 

befintliga behov skulle kunna täckas. Det görs med hänsyn till vilket behov som finns i 

kommunen och hur problemen har lösts på andra ställen. 

 

1.1 Problemdiskussion 

 

Länge har diskussionerna om ett kulturhus vara eller icke vara pågått i kommunen. Den har 

bestått av olika personers åsikter utan ett fast förankrat stöd från allmänheten. Det finns ingen 

som har undersökt hur stort intresset faktiskt är. Vilket har medfört att diskussionerna har 

förts utan att någon part har en god uppfattning om vilken omfattning behovet av ett kulturhus 

har i Östersund. Kommunen har tagit ett första steg genom en kartläggning av vilka lokaler 

som finns idag och ska tillgängliggöra den informationen på sin hemsida. (www.ostersund.se 

2010-07-14) Steg nummer två är rimligtvis att kartlägga vilket lokalbehov det finns och 

matcha det med lokalerna. Vad finns det egentligen för behov som inte uppfylls av de redan 

befintliga lokaler som används? Det finns samlingsplatser för kulturaktiva idag exempelvis 

har Gamla Tingshusets lokaler konstateljé, replokaler, biograf, scen och café för att nämna 

något. Vid OSD finns länskulturens alla verksamheter samlade och sitter inne med mycket 

kunskap och erfarenheter inom flera genrer, därtill finns svarta lådor, replokaler och OSDs 

scener i nära anslutning. Finns det då utrymme för något mer i Östersund? Det ska den här 

förstudien försöka ge en tydligare helhetsbild av. Det faktiska svaret får vi först om ett 

kulturhus till öppnar. 

 

Begreppet kultur kan innehålla många olika vinklar och former av aktiviteter. Det kan mycket 

väl vara fler aktörer som tycker sig vara inom genren för kultur och gärna hade velat vara 

inblandade i förstudien. Det betyder inte att någon är utesluten för fortsatt arbete! 

Engagemang och nya kontakter mellan kreativa aktörer kan bidra till att nya idéer kläcks och 

nya aktiviteter kan dra igång oavsett vilken definition av kultur som används. Om fler kan 

aktiveras behövs också mer rum för att alla ska få plats, frågan är då vilken status som 

lokalbehovet har i kommunen i dagsläget. Finns det utrymme för alla kulturaktiva att verka 
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idag eller hålls aktörer tillbaka på grund av brist på bra lokaler? Finns det plats för fler att 

utveckla sina idéer och våga satsa? 

 

En av de stora synergieffekterna av att samla kulturaktörer på ett ställe är möjligheten till 

ökad samverkan i olika former. Det påvisades bland annat i Luleå efter det samlade 

kulturhuset bygdes. Där nya möten kan leda till nya idéer och förbättrade förutsättningar för 

nätverksbyggande och kunskapsutbyten. Ökad samverkan inom kultursektorn samt mellan 

kulturaktörer och näringsliv är också ett mål uppsatt av Jämtlands läns landsting i sin 

avsiktsförklaring mellan dem och Statens kulturråd avseende kulturverksamhet i länet under 

perioden 2010-2011(Jll, Statens kulturråd 2010). Hur ser intresset ut att samverka bland 

kulturaktörerna i dagsläget? Det är en del av kartläggningen som beskrivs i rapporten. Vilken 

nytta ett kulturhus i Östersund kan bidra med på den fronten, vet vi först när det står på plats, 

men befintliga kulturhus på andra håll har gjort nytta för spridningen och intresset för kultur. 

Att samverkan gynnas av närhet mellan aktörerna är så pass vedertaget att statliga 

myndigheter använder sig av det som ett verktyg, för att förbättra arbetssituationen för 

kulturföretagandet i olika regioner i Sverige. I avsiktsförklaringen (Jll, Statens kulturråd 2010) 

beskrivs även ett ”kulturcampus” som utvecklingsområde för regionen. 

 

 
1.2 Problemformulering 
 

Förstudien ämnar till att försöka besvara följande frågeställningar: 

Finns det ett konkret behov av ett kulturhus i Östersund ur de kulturaktivas synvinkel? 

Om det gör det vilka behov ska det nya kulturhuset fylla om de kulturaktiva får vara med och 

påverka? 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet är att undersöka om det finns ett faktiskt behov av att bygga ett kulturhus i Östersund 

och hur det bör utformas innehållsmässigt. 
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Del 1. 

2 Behovsinventering 

2.1 Förtydligande av begreppet Kultur 

 

För att komma någonstans i den här frågan behövs en definition av vad som avses med 

begreppet Kultur. Enligt SAOL (Svenska Akademin, 2006) står kultur enligt den 

humanistiska betydelsen för; mänsklig verksamhet inom ett visst område och en viss tid som 

vetenskap, litteratur och konst. Denna definition av begreppet är både svår att undersöka och 

inte minst svår att trycka in mellan fyra väggar och ett tak. 

 

 I den här förstudien har därför kulturbegreppet specificerats enligt Wikipedias definition som 

även har använts av Institutet för tillväxtpolitiska studier, Nutek, Riksantikvarieämbetet, 

Riksarkivet, Statens kulturråd samt Sveriges Kommuner och Landsting (2008). Begreppet 

kultur innefattar: musik, dans, scenkonst, litteratur, konst, film, formgivning och arkitektur. 

Därtill ingår tillhörande sidoverksamheter som; instrumentbyggande, poesiskrivning och 

andra tänkbara aktiviteter inom alla ovanstående genrer.  

 

Arkitekturdelen av begreppet kommer in senare i bilden eftersom den här förstudien ämnar 

undersöka om det behövs ett kulturhus till att börja med. Det är innehållet som har fokus här, 

hur det faktiskt ska se ut är en senare fråga.  

 

Anledningen till att denna definition används är att det underlättar jämförelser med andra 

utförda undersökningar med denna eller väldigt snarlika definitioner. Men det betyder också 

att kulturbegreppet här är något bredare än vad Startskott utgick ifrån inför sin stödgala, i maj 

2011, för ett kulturhus i Östersund (startskott.nu). 

 

2.2 Förtydligande av begreppet samverkan 

 

Med begreppet Samverkan menas i den här rapporten att det sker utbyten mellan inblandade 

aktörer. De behöver inte vara strikta affärshändelser, att låna ut ett mötesrum en kväll ibland 

eller att utbyta tankar och idéer över en kopp kaffe är också olika former av samverkan.  

 

Skillnaden mellan samverkan och samarbeten i den här rapporten, är att samarbeten är mer 

bindande och genomförs för att uppnå ett specifikt syfte. Samarbeten kan ses som en form av 

samverkan.  
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3. Metod 
 

3.1 Val av respondenter 

 

Med respondenterna i undersökningen menas varje enskild person som har svarat på våra 

frågor och representerar sin institution, förening eller företag. Respondenterna är enbart de 

som medverkar i undersökningen. 

 

För att få en god överblick över kulturlivet i kommunen har målet varit att fråga ut alla 

institutioner, kulturföreningar och kulturarbetare i kommunen som går att få tag på under 

intervjuperioden. Föreningar och kulturarbetare har sedan delats in i grupper om arrangerande 

eller producerande respondenter. Eftersom målet är att ta reda på vilket behov som finns från 

kulturens sida frågar vi ut representanter från kulturens egna genrer och inte 

kulturkonsumenternas eller övriga näringslivets behov. Dessa två grupper förekommer i vissa 

andra förstudier från andra städer (framtidenskulturhus2.wordpress.com, Luleå kommun 

2002). 

 

Respondenterna har vi fått tag på genom att söka fram aktiva företag och organisationer efter 

SNI-koder kopplade till olika kulturområden. De sökta områdena var: 

 

- Artistisk verksamhet 

- Film, Video & TV 

- Intresseorganisationer, övriga 

- Litterärt och konstnärligt skapande 

- Musik-, Dans- & Kulturell utbildning 

 

Sökningen gjordes främst genom nättjänsten allabolag.se, som i sin tur har sammanställt sitt 

register från bland annat bolagsverket och Statistiska Centralbyrån. Därtill har ytterligare 

kontakter tillkommit efter bland annat samtal med studieförbunden i kommunen.  

 

En annan källa till att hitta ytterligare aktiva kulturarbetare är affischerade väggar och 

anslagstavlor. Kulturarbetare och föreningar som affischerar om evenemang, konserter och 

andra kulturanknytna aktiviteter ses också som aktiva och får medverka i undersökningen.  

 

Listan arbetades sedan igenom för att söka reda på telefonnummer till respondenterna, enbart 

de som har telefonnummer som går att hitta via nätsöktjänsterna eniro.se och hitta.se eller har 

det utskrivet på en egen hemsida har sedan vidare bearbetats. De respondenter som till sist 

deltog i inventeringen är de som faktiskt svarade när vi försökte nå dem. Ambitionen genom 

den här arbetsmetoden var att få en bred bas med respondenter och inte fastna inom några få 

specifika genrer. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamling till den här förstudien har främst skett genom semistrukturerade intervjuer och 

telefonintervjuer efter ett intervjuformulär med både öppna och slutna frågor som grund, se 

bilagorna 1-5. För att få ut så mycket som möjligt hade varje intresseområde flera frågor, 

baktanken var att få en mer heltäckande bild av läget. Till exempel inom samverkansområdet 

delades det upp i olika kategorier om; institutioner, kulturföreningar, kulturarbetare och 
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arrangörer. Vart och ett av dessa områden gick igenom hur många samarbeten, vilka parter 

som berördes och hur det fungerade, detta för att ge en bred uppfattning av hur 

kultursamverkan fungerar i Östersunds kommun idag. En annan anledning till att ha flera 

frågor är att det ger respondenten mer tid att tänka, genom att hålla sig kvar inom samma 

område blir det sammanlagda svaret mer uttömmande och ger en mer fullständig bild. Stor 

vikt har också lagts för att alla frågor i formuläret ska vara neutrala. Det här är en 

behovsanalys och inte ett ren intresseanmälan till att flytta in i ett samlat Kulturhus. För 

kommande budgetberäkningar har formuläret också frågor om vad som skulle krävas för att 

respondenten skulle vara intresserad av att flytta sin verksamhet till ett kulturhus. 

Intervjuformulären till de olika grupperna innehåller alla samma intresseområden; d.v.s. 

verksamhet, samverkan, lokalbehov och intresse för flytt till kulturhuset. Formulären är 

snarlikt utformade för att underlätta sammanställningen. De inkomna enkätsvaren redovisas 

som de är eftersom varje enskild svarskategori innehåller så få respondenter. Därmed anser 

jag inte att det är gör redovisningen tydligare eller mer relevant att räkna om svaren till 

procentsatser eller att beräkna standardavvikelser på svarsresultaten. Analysen tar istället 

enbart upp uppenbara tendenser med flera respondenters över-/under-representation jämfört 

med övriga alternativ och visar samtliga svar i form av diagram. 

 

3.3 Begränsningar 

 

Ett visst bortfall av respondenter är svårt att undgå. Det finns de som inte vill medverka av 

olika anledningar och de som inte går att få tag på av andra anledningar. Det kan vara 

telefonnummer som saknas, folk är bortresta, sjuka eller helt enkelt inte har tid. De som har 

medverkat är de som har svarat när vi har ringt för att boka tid eller för att ställa frågorna 

direkt. 

 

3.4 Problem och felkällor 

 

I och med att begreppet kultur inte har en vedertagen definition, utan skiljer sig i olika 

sammanhang, är det en anledning i sig att det kan finnas risk att vi har missat någon tänkbar 

intresserad grupp som skulle kunna vara delaktig i ett blivande kulturhus. Till er som känner 

er träffade; försök gärna delta aktivt i kulturhusdebatten och se till att beslutsfattare vet att ni 

är intresserade!  

 

En annan möjlig felkälla är risken att respondenter överdriver och framställer sina situationer 

som värre än de är, i förhoppning om att öka sina chanser till att få bättre förutsättningar i 

framtiden. För det har vi inget skydd men uthyrningsgraden på de sorters lokaler som 

efterfrågas skulle kunna undersökas vidare. 

 

I och med att undersökningen genomfördes under några veckor mitt i sommaren kan det ha 

bidragit till att flera föreningar och kulturarbetare föll bort på grund av att de inte gick att nå.  
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4. Resultat av undersökningen uppdelat efter svarskategori 
 

Under 2010 var det 35 kultur och hembygdsföreningar i Östersund som fick bidrag från 

kommunen, enligt Kultur och Fritidsnämndens årsredovisning. Enligt registerutdragen som 

har använts som grund framgår att det finns fler aktörer i kommunen än så. Den sammanlagda 

kontaktlistan på företag, föreningar och offentliga institutioner so användes innehöll mer än 

200 möjliga kontakter, av dessa medverkade ett drygt 100-tal i undersökningen. Inför varje 

kategori är alla medverkande angivna med namn. 

 

För att ta reda på vilket behov som fanns bland de verksamma aktörerna i kommunen idag 

belystes följande områden i enkätundersökningen: 

 

- Verksamhet och målgrupp 

 

- Samverkan med andra  

 

- Befintligt lokalbehov och vilka lokalförutsättningar som skulle vara ideala för 

verksamheten. 

 

Resultatet av inventeringen presenteras i detta kapitel uppdelat efter varje enskild kategori av 

respondenter. Först visas institutionernas svar, därefter kommer producerande föreningar, 

arrangerande föreningar, producerande kulturarbetare och arrangerande kulturarbetare. I 

kapitel fem redovisas sedan en sammanställning och bearbetning av samtliga svar 

tillsammans. Kommande avsnitt i kapitel 4 är sammanställningar av vad de intervjuade 

personerna har svarat i enkäten och speglar därför deras synpunkter i varje fråga. 

 

4.1 Institutionernas svar 

 

16 intervjuer med institutioner genomfördes varav fem var gymnasieprogram med estetisk 

inriktning, fem intervjuer gjordes med länskulturen, fyra av dem (filmpool, bildkonsten, 

designcentrum och Estrad Norr) gjordes utifrån de enskilda verksamheterna och ingår i 

enkätundersökningen, den femte intervjun gjordes som en öppen allmän diskussion utifrån 

Länskulturens samlade uppdrag och redovisas separat i kapitel 5.1. De övriga respondenterna 

i kategorin representerar sina enskilda verksamheter. De medverkande i den strukturerade 

undersökningen var: 

 

Bildkonsten på Länskulturen(Karin Kvam) 

Estrad Norr: Teater (Christina Seldahl Lindgren, Camilla Pålsson) 

Filmpool Jämtland, (Eva Aspling) 

Gaaltje, Sydsamiskt kulturcentrum, (Jerker Bexelius) 

Jämtlands Gymnasium, enhet Wargentin, medieprogrammet(Johannes Adolfsson) 

Jämtlands Gymnasium, Estetiska programmet, inriktning Bild, (Staffan Eriksson, lärare),  

Jämtlands Gymnasium, Estetiska programmet, Dans och Teater(Sara Johansson) 

Jämtlands Gymnasium, Estetiska programmet, Musik (Elisabet Salomonsson, lärare) 

Jämtlands Läns Bibliotek (Elisabeth Ståhl) 

Kulturskolan (Connie Kjäll, Ilona Gustafsson) 

Regionalt designcentrum Jämtland, (Tore Brännlund) 

Riksteatern Jämtland/Härjedalen (Maria Sundberg) 
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Stiftelsen Jamtli, (Henrik Zipsane) 

Svenska Kyrkan Östersund (Nicklas Strandberg) 

Vittra Gymnasiet, Estetiska programmet (Frida Landgren) 

Institutionernas samverkan 

Nedanstående tabell visar generell statistik byggd på respondenternas uppskattningar så den 

visar en ungefärlig bild av deras aktuella situation. Alla institutioner samverkar med andra 

aktörer i någon form, se de fyra kolumnerna längst till höger i tabellen.  

 

Tabell 4.1 visar institutionernas situation med antal anställda inom kulturverksamheten, hur 

många som utnyttjar verksamheten årligen och ungefär hur många samarbeten de har.  
Namn på 

institutionen 

Antal 

arbetar 

med 

verksamh

eten? 

Antal 

som 

utnyttjar 

årligen 

verksam

heten 

(ca)?  

Antal 

ungdomar

(ca)?  

Antal 

instituti

oner i 

samverk

an 

Antal 

kulturarran

görer i 

samverkan 

Antal 

kulturarb

etare i 

samverka

n 

Antal 

kulturfören

ingar i 

samverkan 

Bildkonsten 

på 

Länskulturen 

2 2400 1920 12 0 45 12 

Estrad Norr: 

Teater  

3 22400 2500 3 1000 Vet ej 6 

Filmpool 

Jämtland 

3 3300 14  3 34 27 

Gaaltje, 

Sydsamiskt 

kulturcentrum 

6 2000 1800 16 50 0 vissa 

J! Estetiska 

programmet, 

inriktning bild  

4  250 250 4 7 0 1 

J! Estetiska 

programmet, 

musik  

13 320 320 5 2 30 2 

J! Teater och 

dansprogram

met på PC,  

4 1000 500 4 3 2 flera 

J! Wargentin, 

medieprogra

mmet 

7 180 180 1 0 4 1 

Jämtlands 

Läns 

Bibliotek 

40 500 000 vet ej 8 5 12 40 

Kulturskolan  27 1400 1400 37 1 flera 2 

Regionalt 

designcentru

m Jämtland 

1 vet ej vet ej 13 1 50 5 

Riksteatern 

Jämtland/Härj

edalen  

1 5000 5000 7 17 20 0 

Stiftelsen 

Jamtli 

145 200 000 55000 100 25 100 75 

Svenska 

Kyrkan 

Östersund 

5 10000 1000 0 1 0 7 
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Vittra 

Gymnasiet  

15 178 178 1 7  många 1 

Summering 272 748428 70062 211 1122 297 179 

 

Alla respondenter i den här kategorin, oavsett hur många olika samverkanspartners de hade i 

kolumnerna till höger i tabell 4.1, var också överens om att samverkan var till nytta för deras 

verksamheter. Följande fördelar togs upp se diagrammet 4.1. 

Nio svarade att inspirationen och kreativiteten ökade med hjälp av samverkan. Sex ansåg att 

samverkan gav kompetensutveckling och ökad kunskap för de inblandade. Fem svar om 

resursfördelning och ekonomiska fördelar med samverkan. Fem respondenter angav att 

kvalitén blev bättre eller att de fick ut ett mervärde av att samverka med andra. Fem ansåg att 

nyttan med samverkan också är att nå ut till fler både visa vad man gör, att man finns och att 

öka sitt kontaktnät. Två tog också upp utbytesfördelar med material och tjänster. Majoriteten 

av institutionerna arbetar aktivt med att finna samarbeten men fyra respondenter svarade att 

de inte gör det, bland annat för att det finns dåligt med tid och resurser för att just söka 

samarbeten. 

 

 
Diagram 4.1 visar institutionernas upplevda nytta av samverkan, där svaren är uppdelade 

och kategoriserade efter innehåll, en institution kan räknas in i flera svarskategorier. 

 

Institutionernas lokaler 

Lokalanvändningen inom institutionernas verksamhet är av skiftande karaktär som 

undervisningssalar, replokaler, verkstäder, bibliotek, kontor och annat.  

Samtliga respondenter fick betygsätta de befintliga lokalerna för verksamheten utifrån hur 

nöjd de var. Medelbetyget för alla lokaler, på skalan 1 till 10 där 1 är jättedåligt och 10 är 

jättebra, var 5,125. Det delades ut fyra 1:or och två 10:or se diagram 4.2 nedan för 

spridningen. Medianbetyget var 6,75 och överlag kan respondenterna ses i två kategorier, 

endera ganska nöjda med betyg från 6, 5 och uppåt (sju svarande) eller också är de helt 

missnöjda med betyg 2 eller mindre (fem svarande). De respondenter som just står inför en 

flytt satte inget betyg alls.  
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Diagram 4.2 Institutionernas betyg över sina befintliga lokaler i bemärkelsen hur nöjda de är 

med sina lokaler samt hur väl lokalerna uppfyller verksamhetens behov. X-axeln visar 

betygsskalan, Y-axeln visar antalet svar.  

 

Att vara nöjd med lokalerna är inte samma sak som hur väl lokalerna uppfyller verksamhetens 

faktiska behov även om nöjdhetsindex rimligtvis är beroende av behovsuppfyllningsgraden. 

Betyget på hur väl lokalerna fyller verksamheternas behov ses också i diagram 4.2. Överlag 

kan respondenterna även här ses i två kategorier, endera ganska nöjda med betyg från 6 och 

uppåt (åtta svarande) eller också är de helt missnöjda med betyg 2 eller mindre (fyra 

svarande). De fyra institutioner som inte kände att behoven uppfylldes var: Bildkonsten på 

länskulturen, Estrad Norr, Estetiska dans och teater på Jämtlands Gymnasium på PC, och 

Kulturskolan. Filmpool gav också bottenbetyg till nöjdhetsindex trots att de uppgav att 

lokalerna uppfyller deras praktiska behov, det var läget och den upplevda 

kreativitetshämmande miljön som drog ned nöjdhetsindex. 

 

Befintliga behov  

De behov som inte uppfylls idag enligt respondenterna är att lokalerna är dåligt planerade och 

anpassade för verksamheten (6 svar). I intervjuerna visar det sig bland annat i form av brist på 

förråd, för små utrymmen, avsaknad av omklädningsrum med duschar, komplicerad roddning 

och dålig ventilation. 

 

Fyra respondenter tyckte att läget var för ocentralt, bland Länskulturens olika inriktningar 

som är placerade vid OSD samt estetprogrammet som är kvar vid Jämtlands gymnasium 

Palmcrantsskolan nämner alla att de upplever avståndet till centrum som för långt.  

 

Tre respondenter saknar en konserthall för akustisk musik. Jämtlands gymnasium Musik 

föreslår att konserthallen rymmer 700-1000 personer. Vittra föreslår att det ska kombineras 

med ett scengolv som fungerar väl även för dans.  

 

Det saknas verkstäder för kursverksamhet anser både Bildkonsten på Länskulturen och 

Jämtlands Gymnasiums Bildinriktning. 
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Länsbiblioteket behöver renovera magasinet. Bland annat har golvet har spruckit, taket måste 

repareras och fönstren bytas.  

 

Av de fem intervjuade gymnasieskolornas program svarade fyra att deras verksamhet stod 

inför en planerad flytt senast 2014. Det gjorde det svårare att svara på frågor om lokalerna 

eftersom respondenterna kände att de visste för lite om de nya eller blivande lokalerna. 

 

Jamtli behöver mer mark för att utveckla verksamheten och bättre handikappanpassning av 

utemiljön enligt Zipsane.  

Möjligheter 

Här presenteras vad institutionerna anser vara bra förutsättningar där verksamheterna får 

ideala lokaler och kan vidareutvecklas. De som inte anser sig ha det idag vill till att börja med 

ha ändamålsenliga lokaler som är anpassade för verksamheten. 

 

Att läget på lokalerna är centralt och lättillgängligt för drop-in och spontanitet- både för 

konstnärer och andra efterfrågas av Länsbiblioteket och bildkonsten på länskulturen samt 

Filmpool. De sistnämnda vill också ha stora fönster som gör lokalerna ljusa. Närhet till andra 

kreativa näringar och helst tillgång till greenscreenteknik. För Bildkonsten är det förutom 

läget idealt med stora öppna och lättmöblerade lokaler för hög flexibilitet samt ett projektrum 

för att visa konst i. 

 

För undervisning inom konst gäller förutsättningarna att allt finns samlat nära, ljus ateljé mot 

norr, möjlighet till mörkläggning. Formsal, ateljé, tryckverkstad, verkstad för ramning, 

analogt labb välutrustad datorsal, separata rum för filmning och ljudinspelning. Studio med 

bra ljus och teknik, fotostudio, formrum och tryckverkstad för bild.  

 

Större och tillräckligt många arbetsrum för lektioner och övning, lokaler med bra akustik för 

ensemblespel, Master Classes och konserter alla utrustade med instrument och teknik är 

viktigt för musikprogrammet på Jämtlands gymnasium. De efterfrågar också studio, reprum, 

konsertsal, scen för musik och en stor konsertlokal. 

 

Ideala lokaler som går snabbt att förändra för rep och produktion vore optimalt för Estetiska 

dans och teaterprogrammet enligt Sara Johansson. De beskriver hon vidare som en svart låda 

med befintlig teknik samt flera mindre replokaler som har sammanlagt kring 300m2. 

Lokalerna har högt till tak, bra golvytor och tillgång till omklädningsrum med dusch som tar 

in för 20 personer.  

 

Jämtlands Gymnasium Medieinriktning finns gärna i samma hus som Estetinriktningarna för 

ökade möjligheter att samverka och där får även fler kulturmediala verksamheter finnas. 

 

Mer utrymme för drama, en skapande verkstad, bra ventilation i alla lokaler, förråd och plats 

för instrument, är vad Kulturskolan behöver. 

 

En pedagogisk konstlounge, verkstad med teknisk utrustning, som även kan fungera mobilt 

för kursverksamhet vore idealt för Bildkonsten på länskulturen.  

 

Länskulturens Designcentrum ser gärna ett kombinerat kontor med affärslokal samt en 

utställningsyta som har högt i tak och mycket rymd. Gaaltjes önskemål är snarlika, men med 
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6-7 kontorsplatser, större plats än nu och möjlighet till butik, utställningar och möteslokaler, 

men de är inte intresserade av att flytta verksamheten till ett samlat kulturhus.  

 

Länsbiblioteket skulle föredra att ha hela verksamheten i ett plan, det skulle ge ökad 

tillgänglighet menar de. Det ska också finnas många ställen att sitta på, biblioteket får gärna 

vara en flexibel lokal där det kan finnas små scener, utställningar och liknande. Därtill behövs 

även ett öppet och välfungerande magasin. 

 

Lokaler som fungerar för allt som har med produktion att göra och har goda in- och 

utlastningsmöjligheter (saknar trappor) är ideala lokaler enligt Estrad Norr. 

 

Jamtli vill ha tillgång till mer mark, det kan möjliggöra byggandet av en framtida forskarsal i 

anslutning till museiverksamheten. 

Samlat Kulturhus 

Ett samlat kulturhus behöver enligt ett flertal respondenter goda möjligheter till samverkan. 

Det är ett krav från flera institutioner för att de ska vara intresserade av att bedriva 

verksamheter där. De respondenter som ställer dessa krav kan tänka sig att flytta in i ett 

samlat kulturhus om det är centralt beläget och har ändamålsenliga lokaler för respektive 

verksamhet. De är:  

 

Länskulturen  – Designcentrum, 

– Bildkonsten,  

– Filmpool  

– Estrad Norr,  

Länsbiblioteket,  

Riksteatern,  

Kulturskolan,  

Jämtlands Gymnasium – Mediaprogrammet,  

– Estetiska bildprogrammet  

– Estetiska dans och teaterprogrammet.  

 

Övriga gymnasieprogram ser gärna en möjlighet till att hålla workshops och master Classes i 

ett kulturhus, om det finns närhet till professionella aktörer och en möjlighet att befinna sig i 

professionella miljöer.  

 

Svenska kyrkan i Östersund har diskussioner om att bygga ett Kyrkans Hus, upplåta lokaler 

till all möjlig verksamhet för att fylla det med liv, inklusive en kulturavdelning för så kallade 

mjuka kulturyttringar; sådant som härrör mänskliga frågor. Finns det möjligheter till 

samarbete kring dessa uttryck, är de intresserade av att finnas i det samlade kulturhuset. 

 

Jamtli och Gaaltje har gärna utställningar och andra samarbeten om det ges möjlighet. 

4.2 Producerande föreningar 

 

Medverkande producerandeföreningar var: 

 

Before My Damnation (Benjamin Martinsson, Johan Söderström, Mattias Åsberg) 

Cirkus Kul och Bus  

Dramatiska Ungdomsföreningen (Maria Flink) 
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Frösö Vokal (Lena Moén) 

Frösökören (Magnus Skårstedt) 

Hiphoplabbet (Niklas Söderberg) 

Härke Konstcentrum 

Karl Fredriks Kammarkör 

Kören Decibel (Roger Rådström) 

Opera Jemt (Jenny Michanek) 

Orientaliska dansföreningen Al Farah (Anki Gustavsson) 

TangoJamt (Johan Wikholm) 

Tant-i-loop film Ekonomisk förening  

Teater Verbal (Olof Runsten) 

Teaterföreningen Arnljotspelen(Lena Bengtsson) 

Trumvärk och Slagord (Sabina Wärme och Hannes Fredriksson Franck) 

Visa Mig – en slöjdförening i Storsjöbygden  

Östersunds bugg och rock ´n rollklubb (Bea Backlund) 

Östersunds Folkdansgille (Audfrid Lein Nilsson) 

Östersunds orkesterförening (Lena Byström) 

Östersunds Teaterverkstad (Torben Sundqvist) 

 

Musikgenren är den största i den här kategorigruppen, med 9 föreningar. De övriga 

kulturgenrerna som är representerade har mellan två och fyra föreningar som för fram sina 

åsikter. Se diagram 4.3 för spridningen.  

 

 
Diagram 4.3 spridningen över kulturgenrer inom kategorin producerande föreningar. 

 

Nedanstående tabell visar också den generell statistik byggd på respondenternas 

uppskattningar av deras aktuella situation. De flesta föreningar samverkar med andra aktörer i 

någon form, se kolumnerna längst till höger i tabellerna 4.2.  

Samverkan 

De producerande föreningarna närmare 480 olika angivna samverkansparter, och där är inte 

svaren flera eller varierande inräknade. Alla föreningar bedriver någon form av samverkan. 

Nedanstående tabell visar generell statistik byggd på respondenternas uppskattningar så den 

visar en ungefärlig bild av deras aktuella situation. I flera fall har uppskattningarna också varit 
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intervall, för att de ska gå att summera har medeltal ur intervallen använts och rundats av 

nedåt. Har procentsatser angivits för antalet ungdomar har de också beräknats utifrån 

medeltalen. Se tabell 4.2 för mer utförliga beskrivningar av föreningarnas samverkan.  

 

Tabell 4.2 visar producerandeföreningarnas situation med antal medlemmar, aktiva och 

ungdomar som utnyttjar verksamheten årligen och ungefär hur många samarbeten de har.  
Namn på 

kulturförening 

Antal 

medlem

mar i 

förening

en 

Antal 

aktiva 

medlem

mar  

Antal 

ungdoma

r 

Antal 

institution

er i 

samverka

n 

Antal 

arrangör

er i 

samverka

n 

Antal 

kulturarbe

tare i 

samverka

n  

Antal andra 

kulturföreni

ngar i 

samverkan 

Before My 

Damnation  

5 5 5 1 0 1 1 

Cirkus Kul och 

Bus 

250 250 250 0 5 0 2 

Dramatiska 

Ungdomsförenin

gen 

68 58 64 3 4 10 2 

Frösö Vokal  50 50 45 2 1 1 1 

Frösökören  25 20 0 3 3 0 2 

Hiphoplabbet  30 30 27 0 2 0 2 

Härke 

Konstcentrum 

100 100 40 6 1 50 10 

Karl Fredriks 

Kammarkör 

25 25 0 2 6 0 0 

Kören Decibel  31 31 10 1 Varierar 6 2 

Opera Jemt  17 15 0 2 10 3 0 

Orientaliska 

dansföreningen 

Al Farah  

40 20 12 2 0 3 4 

TangoJamt  50 25 5 1 1 11 flera 

Tant-i-loop film 

Ek för. 

5 4 0 25 5 50 4 

Teater Verbal 13 8 11 6 3 20 5 

Teaterföreninge

n Arnljotspelen 

120 80 50 1 0 1 3 

Trumvärk och 

Slagord 

2 2 2 0 3 1 5 

Visa Mig – en 

slöjdförening i 

Storsjöbygden 

85 25 10 2 1 0 3 

Östersunds bugg 

och rock ´n 

rollklubb 

800 800 60 1 25 13 2 

Östersunds 

Folkdansgille 

180 90 0 2 1 0 8 

Östersunds 

orkesterförening 

60 40 6 5 10 100 2 

Östersunds 

Teaterverkstad 

75 75 57 0 2 1 2 



14 

 

Summering: 2031 1753 654 65 83 271 60 

 

Den nytta som föreningarna ser av att samverka varierar mellan verksamheterna. 13 

föreningar ser inspiration och kreativitets ökningar av samverkan. 12 föreningar nämner 

nätverkande och bättre möjligheter att nå ut till fler om de samverkar med andra. Två 

föreningar tar upp resursfördelning av ekonomiska resurser som en fördel med samverkan. Se 

mer i diagram 4.4. 

 

 
Diagram4.4 Producerande kulturföreningars uppdelade och kategoriserade svar på deras 

upplevda nytta av samverkan. 

 

De producerande föreningarnas lokaler 

Resultatet i diagram 4.5 visar att de 12 föreningar som är nöjda med sina lokaler (ger betyg 6-

10) är fler än de 9 som är missnöjda med sina lokaler (ger betyg 1-5). När det kommer till 

behovsuppfyllningsgraden så är förhållandena det omvända, 12 föreningar ger betyg 1-5 och 9 

ger betyg 6-10. För behovsuppfyllningsgraden har majoriteten av respondenterna i den här 

kategorin (12 st.) givit sina lokaler betyget 5 eller 6.   De betygsstegen ligger i mitten på 

skalan och är varken mycket bra eller mycket dåliga. 
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Diagram 4.5 Producerande kulturföreningarnas betyg på sina lokaler i bemärkelsen hur 

nöjda de är med sina lokaler samt hur väl lokalerna uppfyller verksamhetens behov. X-axeln 

visar betygsskalan, Y-axeln visar antalet svar. 

 

Befintliga behov  

Opera Jemt som drabbats av flera av de problem som de flesta föreningar beskriver något 

enstaka av, beskriver sin situation så här: Har ingenstans att förvara 

noter/scenografi/kostymer. Finns inget anpassat instrument att använda. Finns inga 

möjligheter till kopiering/praktiska grejer. Dålig akustik både i replokal och i konsertlokaler. 

Ingen trygg tillgång till lokal, känner sig som "gisslan”. 

 

Enligt Härke Konstcentrum skulle en experimentverkstad för trä, metall och betong behövas, 

samt fler ateljéer väl stora och oömma, anpassade för konst, det är lång kö på ateljéer nu. 

Samtidigt behöver slöjdföreningen Visa Mig förbättrade förutsättningar för ”hård slöjd”, t.ex. 

täljning – en tåligare lokal med tåliga möbler. 

 

Östersunds Teaterverkstad har för lågt i tak i sin verkstad, de saknar även ljusbord med 

strålkastare för teater saknas, de har även behov av dubbla antalet fasta utgångar i taket. Men 

huset är K-märkt vilket försvårar möjligheten till dessa förändringar. 

Även Cirkus Kul och Bus har för lågt i tak. Som det är nu så är det till stor del lokalerna som 

begränsar Cirkus Kul och Bus och hindrar dem från att utvecklas. De vill utveckla både 

luftakrobatik och ”vanlig” akrobatik, till vilket det skulle behövas en hoppgrop samt högre 

takhöjd, större golvyta och diverse utrustning.  

 

Bristen på bra danslokaler är ett problem för föreningarna. Östersunds folkdansgille (för vissa 

tillfällen) och TangoJamt (permanent) och saknar båda en bra danslokal med tåliga dansgolv, 

för 100 respektive 200 dansande. Orientaliska dansföreningen Al Farah hoppas kunna lösa sitt 

behov av bättre danslokaler med att ta över Jämtlands Gymnasiums nuvarande danslokaler i 

Reveljen om de flyttar. Furuparken och Folkets Hus har jättebra lokaler för dans enligt 

Östersunds Bugg och Rock ´n Roll klubbs behov, nackdelen är att de saknar förråd, kontor 

och dusch där. I skollokalerna som också används för dansundervisning är golven ej lämpliga. 

Största problemet är dock alltid bristen på tillgänglighet – ÖBRK upplever att de alltid måste 

slåss om alla lokaler. 
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Det är inte bara danslokaler det är brist på. Teater Verbal behöver större tillgång till de lokaler 

de helst använder, samt ett förråd. Det saknas också en bra scen för 100-200 pers. i publiken 

enligt Teater Verbal och kören Decibel: Det finns inte heller någon bra lokal för oförstärkt 

musik i Östersund menar Roger Rådström, det finns få ställen över huvud taget där publiken 

kan få en riktig konsertupplevelse enligt Östersunds Orkesterförening. Förutom att 

konsertlokalerna i Östersund inte uppfyller grundläggande krav på akustik, har de för 

få/dåliga loger och är svåra att rodda enligt orkesterföreningen och kören Decibel. Det är 

tungt att bära instrument upp och ned för trappor inför varje konsert. 

  

Bristen på bra replokaler är också ett problem för bland andra Trumvärk och Slagord. Flera 

körer är i behov av större, ljusare och bättre lämpade replokaler för sina övningar. Östersunds 

Orkesterförening anser att deras replokaler har för dålig akustik, ventilation och för dåligt ljus.  

 

Det saknas verkstadsdel, ljudstudio, inspelningsstudio och lagerutrymme anser Tant-i-Loop 

som håller till i Tingshuset. Musikstudion i Tingshuset behöver klimatanpassas, enligt 

Hipphopplabbet som tycker att det är varmt på sommaren kallt på vintern. 

   

Förhållandena på Arnljotlägden skulle behöva förbättras enligt teaterföreningen Arnljot. 

Logerna där skulle både behöva renoveras och utökas i antal. Platsen skulle även behöva 

handikappanpassas bättre för Arnljotspelen, enligt föreningen. 

 

Flera föreningar skulle behöva mer hjälp med praktiska saker som kopiering och förvaring 

Föreningar som saknar förråd är: 

- Östersunds teaterverkstad, 

- Teater Verbal, 

- Before my damnation vill ha replokal alternativt förvaring för sin utrustning i 

anslutning till en delad replokal. 

- Opera Jemt 

- Visa Mig- slöjdförening 

 

Många av de klagomål som kommer fram i intervjuerna handlar om att de befintliga lokalerna 

sköts dåligt. De är nedskräpade, städningen fungerar inte och trasiga instrument eller lampor 

byts inte ut.  

Möjligheter 

Med bra förutsättningar kan verksamheter utvecklas, om lokalerna vore ideala för varje 

förening skulle följande behov vara uppfyllda, enligt respondenterna. 

 

Enligt Dramatiska Ungdomsföreningen är; tillgång till scen, repsal, klädförråd, loger, 

fika/mötesrum, kök, teknik på plats, fräscht snyggt och låg hyra, ultimata förutsättningar för 

verksamheten. Teater Verbal ser en fast plats som är sin egen, som optimalt.  Den platsen bör 

ha tillgång till ett stort rum att repa i, möteslokaler, kontor, förråd, loger med dusch, 

scenografiateljé samt att det gärna finns bra ljud och ljusteknik på plats. För Östersunds 

Teaterverkstad som har egna lokaler idag är en fullt flexibel svart låda som är anpassningsbar 

med flyttbara flexibla läktare och förrådsutrymmen intill ideala lokaler. 

 

En stor musiksal anpassad för körövning efterfrågas av Frösökören. Karl Fredriks Kammarkör 

och Frösö Vokal påtalar vikten av att ha grupprum i nära anslutning till övningssalen, för att 

kunna öva stämmor under ideala förhållanden. Tillgång till ett bra piano samt teknisk och 
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praktisk utrustning i replokalen efterfrågar Opera Jemt. Det måste inte vara en egen lokal men 

Opera Jemt vill ha trygg tillgång till den. För kören Decibel beskrivs de optimala 

förhållandena som tillgång till 1-2 svarta lådor som är flexibla och ombyggbara med plats för 

ca 200 personer. De bör ligga i nära anslutning till scenerna, helst av allt skulle de vilja öva i 

en av konserthallarna. Östersunds orkesterföreing ser också ideala förhållanden som att kunna 

repetera på samma ställe som de har konserter på. Opera Jemt ser gärna att replokalerna har 

närhet till andra kulturverksamheter Måste inte vara en egen lokal, men de vill ha trygg 

tillgång till den. Om den är belägen nära andra föreningar möjliggör det att det går att bygga 

en plattform för samverkan och samarbeten. 

 

En ljus replokal, att bruka själva eller dela med några de känner, som har bra isolering samt 

ventilation och inte ligger i en källare efterfrågas av Trumvärk och Slagord. Att ha tillgång till 

övningsrum där de kan testa idéer med andra som repar vore optimalt enligt Trumvärk och 

Slagord. Finns därtill förvaringsmöjligheter för instrument och annat samt 

inspelningsmöjligheter i närheten är förutsättningarna ideala för dem. En ljudisolerad replokal 

med utrustning som fungerar och som har bra belysning samt väl fungerande värme och 

ventilation och ett bra PA vore ideala lokaler för Before My Damnation. 

 

Konsertlokalerna som beskrivs av de producerande föreningarna täcker storleksmässigt över 

spannet 100 till 800 sittande i publiken.  

Roger Rådström beskriver två sorters lokaler som skulle uppfylla behoven för kören Decibel 

en för ca 800 sittande, en för 150-200 sittande. Den stora för både förstärkt och oförstärkt 

musik och med plats på scen för 70-80 personer.  Östersunds orkesterförening förespråkar 

också en större konsertsal med bra akustik för minst 500 personer. Den lilla konsertlokalen 

bör vara en kammarmusiksal för bara akustisk musik enligt både kören Decibel och 

orkesterföreningen. Jenny Michanek ser att de ideala förhållandena ligger mitt emellan dessa 

alternativ för Opera Jemts räkning. Den föreningen efterfrågar en neutral (ej kyrklig) 

konserthall med plats för 200-300 personer. Lokalen bör vara anpassad för akustisk musik och 

ha en bra scen för operaföreställningar. För Before My Damnation är en spellokal liknande 

Tingssalen för konserter det optimala. 

 

 Tant-i-Loop efterfrågar också möjligheten att vara mer en del av ett sammanhang. Därutöver 

behöver de en verkstadsdel, ljudstudio, inspelningsstudio och lagerutrymme. En ljudisolerad 

inspelningsstudio som är byggd för att vara en studio och som tillåter alkohol efterfrågas av 

Hipp Hopplabbet. 

 

Större lokal med högre i tak och mer fasta cirkusredskap som kan stå framme skulle förbättra 

möjligheterna för att kunna göra mer avancerade saker, enligt Cirkus Kul och Bus. 

 

Ett Dansens Hus, med minst två dansanta lokaler av lite större storlek, gärna bredvid 

varandra, samt en mindre lokal med spegelvägg skulle vara det ideala för Östersunds Bugg 

och Rock ‘n Rollklubb. En central lokal med ett anpassat dansgolv dvs. tåligt för högklackat. 

En större lokal med plats till 200 dansande. Möjlighet att ordna en festlig prägel det vore 

optimala förutsättningar för TangoJamt. En flexibel lokal med bra dansgolv, ventilation och 

akustik är det optimala för Östersunds Folkdansgille. 2 danslokaler och tillgång till festlokal 

för större arrangemang och shower är optimalt för Orientaliska dansföreningen Al Farah. De 

skulle utöver danslokalerna kunna ha utrymme för försäljning av orientaliska kläder och 

saker.  
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Att lokalerna också är lätttillgängliga med buss och har gott om parkering är optimalt enligt 

Östersunds Folkdansgille.  

 

En möjlig samlingsplats för andra föreningsaktiviteter än just dans efterfrågas av Orientaliska 

dansföreningen Al Farah, som föreslår att det bör finnas ett café i nära anslutning.  

Möjligheter till att ha en festlig prägel för att vara inbjudande för gäster samt tillgång till 

stolar, bord och ett kök med möjlighet att laga middag till många efterfrågas av TangoJamt. 

 

Härke Konstcentrum saknar större oömma ytor med möjlighet att experimentera, samt med 

glasugn, betongvärmare och plåtklipp tillgängligt. Visa Mig behöver en tåligare lokal med 

oömma möbler för ”hård slöjd” som täljning. Den önskas vara centralt belägen och att det rör 

sig folk däromkring enligt Visa Mig som också behöver tillgång till förråd.  

 

Teaterföreningen Arnlijotspelen skulle gärna se Arnlijotlägden moderniserad med museum 

och café inomhus därtill. De skulle gärna låta rusta upp så att platsen även kunde hyras ut för 

andra evenemang som t.ex. konserter. Det är fler intressenter inblandade i verksamheten på 

Frösön som måste säga sitt i den frågan.  

Samlat kulturhus 

För att föreningar ska kunna flytta in sin verksamhet i ett kulturhus behövs det till att börja 

med anpassade lokaler för deras olika verksamheter och att dessa lokaler också är tillgängliga.  

Att föreningarna där får lokaler som verkligen passar för deras verksamhet och har god 

tillgång till dem tas upp av flera respondenter. Flexibilitet med öppettider och god 

tillgänglighet. TangoJamt och Al Farah tar upp vikten av att kunna bestämma tider själva och 

boka upp lokalerna under de tider då de behöver dem. Slöjdföreningen Visa Mig, Frösökören, 

och TangoJamt säger speciellt att de vill ha tillgång till lokalerna på kvällstid då de bedriver 

sin verksamhet. 

 

För att det samlade kulturhuset ska vara aktuellt att flytta in i för föreningarna måste det 

finnas en samlingsplats i form av exempelvis ett café där de kan träffa andra. Det ska vara 

öppet och välkomnande för olika sorters människor i alla olika åldrar. Café nämns bland annat 

av Trumvärk och slagord, Orientaliska dansföreningen Al Farah samt av Opera Jemt. Den 

sistnämnde beskriver också mer generellt vikten av en samlingspunkt i kulturhuset och att det 

kan fungera som an informationskanal ut så att det är lätt att veta vilka som finns i huset och 

vad de gör. Många föreningar tar upp möjligheten att träffa andra och att knyta nya kontakter 

som en viktig aspekt till varför de vill finnas i kulturhuset. Exempelvis är tillgång till 

kompband i huset av stort intresse för Frösö Vokal. De föreningar som tar upp möjlighet till 

samverkan är bland annat Östersunds Folkdansgille, Frösö Vokal, Karl Fredriks Kammarkör, 

Trumvärk och Slagord, Tant-i-Loop och Cirkus Kul och Bus. De sistnämnda skulle behöva en 

stor yta för att vara verksamma i kulturhuset. Tant-i-Loop ser det som viktigt att det är nära 

till samarbetspartners och att det finns offentlig verksamhet i huset. 

 

Den ekonomiska situationen är en återkommande faktor för respondenterna i kategorin 

producerande kulturföreningar. 15 föreningar nämner lokalhyror inte får vara för höga om de 

ska ha möjlighet att utnyttja lokalen. De förslag på lösning som har kommit in var 

subventionerade priser från kommunen eller att föreningarna själva kan bidra på annat sätt än 

ekonomiskt för att få använda lokalerna. 

 

Stora oömma, öppna lokaler med god tillgänglighet efterfrågas av bland andra Teaterverkstan 

som vill ha någonstans att bygga dekorer Tillgång till oömma, större lokaler och 
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inspelningsstudio samt delade arbetslokaler som t.ex. verkstäder. Enligt Härke konstcentrum 

vore det också bra om det fanns projektateljéer som kunde bokas periodvis, öppna för vem 

som helst. 

 

En flexibel fest/konsertlokal för större arrangemang efterfrågas av Orientaliska 

dansföreningen Al Farah. Fungerande logistik i lokalen är viktigt för Östersunds 

Orkesterförening. De efterfrågar också tillgång till bra teknik och gärna tekniker på plats. För 

att arrangera tillställningar som är bra för publik, bör det också finnas en bar/ restaurang och 

garderob i huset enligt Östersunds orkesterförening. Hipp hopplabbet vill även att det ska vara 

tillåtet med alkohol i studion.  

 

En isolerad studio och scen i samma hus efterfrågas av Hipphopplabbet.  

 

Fem föreningar påtalar att läget bör vara lättillgängligt inne i centrum och locka både yngre 

och äldre människor till lokalerna. Det bör vara lätt att ta sig till och från lokalen och två 

föreningar sätter som krav att det måste finnas parkering i nära anslutning. 

 

Sex olika föreningar efterfrågar förrådsutrymmen för sina verksamheter, bland annat är Teater 

Verbal, Östersunds Bugg och Rock ‘n Roll klubb och Before my Damnation tre olika 

föreningar som behöver förvaringsutrymmen för att underlätta verksamheten.  

 

Loger/omklädningsrum och dusch efterfrågas av Östersunds Bugg och Rock ‘n Roll klubb, 

Teater Verbal och Dramatiska ungdomsföreningen.  

 

Tillgång till samlingsrum, för föreningsmöten efterfrågas av bland andra Dramatiska 

Ungdomsföreningen, Orientaliska dansföreningen Al Farah och Teaterföreningen Arnljot. 

Teater Verbal och ÖBRK vill också ha tillgång till permanenta kontor. 

 

1 eller 2 danssalar som gärna delas med andra efterfrågas av Al Farah. TangoJamt behöver 

slitstarka golv i sin danslokal för 200 personer. 

 

De föreningar som har egna lokaler utanför Östersund, Härke Konstcentrum, 

Teaterföreningen Arnljot och Cirkus Kul och Bus, är inte intresserade av att flytta hela sina 

verksamheter till ett kulturhus. De ser annan nytta med det, som möjligheter till 

inomhusrepetitioner när det regnar, möteslokaler för planering av verksamheten för Arnljot. 

Den mer teatrala delen av ny-cirkus skulle kunna repa i ett kulturhus för att få mer kontakt 

med andra, vilket skulle vara utvecklande för Cirkus Kul och Bus. Härke Konstcentrum kan 

tänka sig att hålla arrangemang, prova på aktiviteter och ha utställningsytor i ett kulturhus. De 

skulle också gärna vilja ha förråd för färdiga verk och en ”grovverkstad” där eftersom det 

saknas på Härke idag.   

4.3 Arrangerande föreningar 

Medverkande arrangerande föreningar var: 

 

Baluns (Åke Edholm) 

Folkets bio Östersund, Bio Regina (Erik Sätre) 

Föreningen Gamla Östersund, (Ingvar Gustavsson) 

Föreningen Tingshuset 

Jazz i Jemtland 

Klubb SAM (Martin Sundin) 
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Kreativ Explosion (Julia Olsson och Mathias Christensen) 

OSD.doc 

SENSUS, (Torbjörn Ringdahl) 

Stenbrottet. (Hela styrelsen) 

Studentkåren i Östersund (Johanna Löfqvist) 

STYX (Jonas Olsson) 

Östersunds Bluesförening  

Östersunds Konstklubb, (Per Lundgren) 

Östersunds Teaterförening  

 

 
Diagram (4.6) Spridningen mellan respondenternas kulturgenrer i kategorin arrangerande 

förening. 

 

De medverkande föreningarna har sammanlagt ungefär 4600 medlemmar varav mer än 1900 

medlemmar anses vara aktiva, se tabell 4.3 för spridningen mellan föreningarna. 

Evenemangen som dessa föreningar arrangerar besöks uppskattningsvis av mellan 40 och 

50 000 besökare årligen. Det betyder inte att det är unika medlemmar eller besökare utan en 

person kan ha flera intressen och därmed räknas flera gånger. Nedanstående tabell visar också 

den generell statistik byggd på respondenternas uppskattningar av deras aktuella situation. De 

flesta föreningar samverkar med andra aktörer i någon form, se kolumnerna längst till höger i 

tabellen 4.3 .  

 

 

Tabell 4.3 visar arrangerande föreningarnas situation med antal medlemmar, aktiva och 

ungdomar som utnyttjar verksamheten årligen och ungefär hur många samarbeten de har.  
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Folkets bio 

Östersund, 

Bio Regina 

45 45 12 4000 1000 flera 3 90 0 

Föreningen 

Gamla 

Östersund 

670 100 0 1200 vet ej 2 0 0 1 

Föreningen 

Tingshuset 

vet ej vet ej vet ej 6000 5400 7 7 10 10 

Jazz i 

Jemtland 

400 60 30 1300 130 3 0 100 1 

Klubb SAM 200 10 2 1500 300 3 2 varierar 7 

Kreativ 

Explosion 

80 20 18 600 450 6 8 50 9 

OSD.doc 200 20 2 200 20 4 0 10 0 

SENSUS  500 500 375 3500 2800 3 4 varierar 10 

Stenbrottet 65 10 4 2000 1200 3 2 50 0 

Studentkåren i 

Östersund 

25 25 23 6000 5400 1 0 flera 0 

STYX  43 30 15 60  0 0 0 1 

ÖSD Mangel 4 4 2 350 330 0 3 12 0 

Östersunds 

Bluesförening  

50 7 0 300 30 0 2 4 1 

Östersunds 

Konstklubb 

400 60 vet ej 2000 870 0 0 0 0 

Östersunds 

Konstklubb 

400 60 vet ej 2000 600 0 0 0 0 

Östersunds 

Teaterförenin

g 

980 980 200 10000 3000 flera 2 0 2 

Summering 4642 1951 873 42510 22280 35 37 336 48 

 

Samverkan 

De arrangerande föreningarna har olika attityder till samverkan beroende på vilken sorts 

aktiviteter de ägnar sig åt. Vissa föreningar har hundratals samverkanspartners medan andra 

håller sig helt, eller så gott som, för sig själva. Se tabell 4.3.   

Majoriteten an alla arrangerande föreningar ser positivt på olika former av samverkan. Flera 

respondenter hävdar att de inte skulle kunna finnas utan sin samverkan med andra. I diagram 

(4.7) visas resultaten över vad respondenterna anser är nyttan med att samverka. Fyra 

svarsområden är lika viktiga. Resultatet kan sammanfattas som att samverkan ger bättre 

kvalitet och mervärden till arrangemang tycker fyra föreningar. Det leder till ökad erfarenhet 

och kompetensutveckling för de inblandade anser fyra föreningar. Med samverkan går det att 

nå ut till en bredare publik samt att det leder till förbättrade nätverk mellan engagerade 

kulturaktiva anser fyra föreningar. Utbytesfördelar som att man kan bidra med olika former av 

kunskap för att skapa ett helt arrangemang anser fyra föreningar är en stor nytta med 

samverkan. De olika föreningarnas svar har tolkats och sorterats in i dessa svarskategorier och 

samma förening kan finnas med i flera svarskategorier. 
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Diagram (4.7)Arrangerande föreningars uppfattade nytta av samverkan 

 

Arrangerande föreningars lokaler 

När det gäller nöjdhetsindex i diagram 4.8 så är majoriteten av föreningarna relativt nöjda och 

ger betyg 5 och uppåt. Ingen har gett toppbetyg men de som är mest nöjda är Östersunds 

Teaterförening och Studentkåren som har tillgång till egna lokaler för sina arrangemang. 

Östersunds Bluesförening tycker sig också ha sina behov väl uppfyllda, de vill inte kräva att 

lokalerna förändras bara för deras skull även om det hade varit bra om de vore lite större. De 

respondenter som har satt lägre betyg än 5 håller alla på med musikrelaterade arrangemang i 

olika hyrda konsertlokaler i Östersund, som Tingssalen, Gamla teatern och Sporthallen. Sämst 

betyg ger Baluns eftersom de helt saknar tillgång till egna möteslokaler också.   

 

 
Diagram 4.8 Arrangerande kulturföreningarnas betyg på sina lokaler i bemärkelsen hur 

nöjda de är med sina lokaler samt hur väl lokalerna uppfyller verksamhetens behov. X-axeln 

visar betygsskalan, Y-axeln visar antalet svar. 
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Arrangerande föreningars behov 

Det saknas en stor avslutningslokal enligt Studentkåren i Östersund, i nuläget hyr de in sig i 

Stora kyrkan. Klubb SAM och Sensus, med flera saknar också en större lokal för 

arrangemang. Den behöver rymma ca 1000 pers. enligt Klubb SAM. Lokalen behöver bra 

akustik för konserter någon sådan lokal för att ta hit större artister finns inte i Östersund idag 

enligt Sensus. Akustiken och ljudanläggningarna i befintliga lokaler är inte jämförbara med 

riktiga konsertsalar tycker Jazz i Jemtland.  

 

I de lokaler Sensus använder sig av är det generellt sett svårroddat de saknar hissar och 

lastkajer till konsertlokalerna. De menar också att det saknas bra ljus, fasta PA:n och loger till 

dessas lokaler idag.  

 

Storsjöteatern måste fräschas upp, målas om, moderniseras och få en teknisk uppdatering 

enligt Östersunds Teaterförening och OSD.doc. De senare ansåg därtill att lokalen var för 

oflexibel för ett lyckat arrangemang och att bemötandet från lokaluthyrarna sida kunde varit 

bättre.  

  

Det behövs en bättre arbetsmiljö i Tingshuset, framförallt bättre ventilation, fler toaletter samt 

dusch anser föreningen Tingshuset. Förenklad roddning med ny hiss som kan användas för att 

lasta tunga instrument för konserter i Tingssalen behövs enligt Sensus och föreningen 

Tingshuset. Dessutom skulle miljön för musiker i anslutning till Tingssalen behöva förbättras, 

t.ex. med bättre möjligheter att äta och duscha anser föreningen Tingshuset. 

 

På Folkets Bio Regina är tekniken gammal och utrustningen skulle behöva renoveras.  

 

Östersunds Konstklubb hänger ut i Ahlbergshallen, där de anser att fönstren skulle behöva 

repareras och golvet läggas nytt för att det är kallt och dragigt på vintern. 

 

Stenbrottet saknar bra scen med tak samt ljud och ljus på plats för evenemang enligt styrelsen. 

Platsen är godkänd för 25 000 åskådare och har naturligt bra akustik, men den befintliga 

scenen består av en uppmjukad svart spånplatta och ett partytält med lite tyger i. 

Möjligheter 

SENSUS ser den ideala lokalen som ett ställe där det är lätt att arrangera alla typer av 

evenemang. Där bör finnas en tillgänglig scen som är 10 x 15m meter stor och kan användas 

till alltifrån stora artister till små, akustiska konserter. Östersunds Bluesförening anser också 

att en lokal som går att variera från större konsertlokal till mindre är att föredra, gärna delad 

med andra föreningar. Viktigt för Sensus är att lokalen är genomtänkt och lättroddad och det 

finns bra in- och urlastningsmöjligheter. Klubb SAM tar upp vikten med café/restaurang i 

anslutning till konsertlokal för lyckade evenemang. För dem är det ideala två lokaler. Den 

mindre lokalen bör vara flexibel och kunna användas både för sittande publik och för 

dansgolv. För ÖSD Mangel har den ideala spellokalen plats för ca 100-150 personer har 

tillgång till bra ljud, ljus och har fungerande utrustning. För dem är det viktigt att det inte är 

alkoholförbud och att lokalen ligger centralt, utan att spelningarna stör någon.  

 

Jazz i Jemtland ser en plats som innehåller varierad kulturverksamhet och har tillgång till en 

anpassad konsertlokal som den ideala lokalen. Genom en samlingsplats där kulturutövare kan 

träffas, samverka och komplettera varandra vill Jazz i Jemtland i optimala fall vara med och 

verka. 
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Östersunds Teaterförening som håller till i Storsjöteaterns lokaler skulle vilja utveckla 

verksamheten genom en ny scen med kapacitet på 200-250 personer.  

 

Kreativ Explosion tycker att den ideala lokalen bör ha tillgång till flera olika scener i olika 

storlekar för att kunna passa in olika sorters arrangemang. En av scenerna som de behöver 

beskrivs som en lokal med plats för 300 sittande alternativt 150 cafébord-sittande. Lokalen 

bör kunna användas för all scenkonst ha tillgång till välfungerande ljud och ljusutrustning och 

ha insturmentuthyrning. Föreningen Tingshuset anser att det optimala är en stor hall med 

möjlighet till uppträdanden i olika former, med replokaler för musik, film, dans, konst och 

teater runtomkring så att aktörerna får goda möjligheter att samverka.  

 

ÖSD Mangel och Baluns är överens om att det viktiga för dem är att de vill ha lokaler som 

används ofta av många och inte står tomma. Både Kreativ Explosion och ÖSD Mangel 

specificerar att de bör ligga ganska centralt, där folk rör sig naturligt och innehålla ett fik eller 

mötesplats. OSD.doc ser den ideala lokalen som en lokal som fungerar både för sociala 

sammankomster och som auditorium, ett ställe som är förberett för utställningar med 

uppdaterad utrustning och centralt läge. Föreningen Gamla Östersund vill också ha tillgång 

till större utställningslokaler och en samlingslokal. Viktigt för föreningen Gamla Östersund är 

att läget är centralt, lokalen har högt i tak och att det finns tillgång till förvaringsmöjligheter 

och arkivutrymmen. 

 

Stenbrottet i Marieby ser en stor fast scen med tak och teknik på plats för konserter samt en 

liten amfiteater för mindre föreställningar som ideala förutsättningar för verksamheten. 

 

Studentkåren i Östersund ser att den ideala lokalen ska likna huset som kåren har idag, men 

det skulle vara mer fritt att göra om byggnaden. Den är K-märkt och de skulle bland annat 

vilja måla om.  

 

Kreativ Explosion säger att det bör finnas en möteslokal med fungerande utrustning för upp 

till 40 personer samt tillgång till ett välutrustat kök/matrum i den ideala lokalen. För STYX är 

ett stort ljust aktivitetsrum på ca 70 - 90 kvadratmeter, med tillgång till gott om stolar och 

bord, gärna tillgång till litet kök, det optimala. Förrådsutrymme och avlastningshyllor behövs 

också i lokalen och om det är möjligt vill de också ha tillgång till en hobbylokal för målning.  

 

Folkets bio Östersund, Bio Regina ser den ideala lokalen som stämningsfull, maximalt 

utrustad biosalong som har utåtriktad verksamhet och är billig. 

 

Östersunds Konstklubb är  nöjda som det är. Ahlbergshallen är central, lagom stor och de har 

tillgång till alla rum. 

Samlat kulturhus 

Förutsatt att det finns billiga centrala lokaler anpassade för deras verksamhet är de flesta 

arrangerande föreningar intresserade av att flytta in. De som tar upp vikten av en låg 

hyresnivå i sina svar är: Östersunds Bluesförening, Folkets bio Östersund, Kreativ Explosion, 

Studentkåren i Östersund, Östersunds Teaterförening, Föreningen Gamla Östersund och 

STYX.  

 

SENSUS poängterar vikten av att där finns ändamålsenliga lokaler: replokaler, studio, stora 

förråd och kontor. Viktigt är också enligt dem att finna en bra lösning på hur det går att bygga 
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för att aktiviteter med olika ljudnivåer ska kunna finnas i samma hus, så att alla ska kunna 

känna sig accepterade. Att bygget är väl genomtänkt tar också Östersunds Teaterförening upp.  

 

En lokal med olika aktörer samlade på plats från både offentliga institutioner och näringsliv 

efterfrågas av OSD.doc. Jazz i Jemtland och Klubb SAM vill att det ska vara en samlingsplats 

eller ett café där kulturutövare kan träffas, samverka och komplettera varandra.  

 

Baluns vill att det ska finnas tillgång till digital samt analog teknikutrustning och möjligheter 

till kursverksamhet i ljudteknik. Kreativ Explosion efterfrågar sådan teknisk kompetens att 

hyra in vid behov. Östersunds Teaterförening poängterar att det bör finnas både bra teknik och 

bra personal i kulturhuset. OSD.doc efterfrågar goda förutsättningar för filmvisning, 

föreläsning och utställning i kulturhuset.  

 

ÖSD Mangel och Kreativ Explosion tycker att ett kulturhus ska vara riktat till ungdomar. 

Stenbrottet ser hellre ett kulturhus som har aktiviteter för alla åldrar, även seniorer. Det ska 

finnas mycket olika aktiviteter tycker ÖSD Mangel inte bara finkultur, utan allt ska få plats. 

Kreativ Explosion menar att det är av stor vikt att lokalen är väl marknadsförd och 

allmänheten känner till den samtidigt som den är lättillgänglig och inbjudande. Östersunds 

Teaterförening OSD.doc och studentkåren tycker det är viktigt att det ligger centralt. 

 

Både ÖSD Mangel och Stenbrottet efterfrågar långa öppettider, både dag och kvällstid. STYX 

vill ha tillgång till egen nyckel och därmed kunna utnyttja sina lokaler dygnets alla timmar. 

 

För Östersunds Bluesförening som i dagsläget ses hemma hos varandra för att ha möten och 

planera, ser det som en möjlighet att få ett fast ställe för verksamheten i ett kulturhus. Klubb 

SAM skulle också uppskatta tillgång till en möteslokal i ett kulturhus och delar den gärna med 

andra. 

 

Baluns poängterar att det inte får råda nolltolerans mot alkohol i ett kulturhus om deras 

evenemang ska bli lyckade. 

 

Studentkåren i Östersund efterfrågar att det finns platskapacitet för stora sittningar med 

många studenter för t.ex. avslutningar. Utöver det efterfrågar de lokaler med både platt och 

lutande golv för olika sorters evenemang. Om Stenbrottet måste ställa in en konsert pga. 

dåligt väder vore det bra med en större inomhusarena att kunna flytta evenemanget till istället 

anser de.  

 

Jazz i Jemtland vill ha tillgång till en riktigt anpassad konsertlokal. Klubb SAM poängterar 

vikten av att ha tillgång till scener som uppfyller deras behov.   

 

STYX Vill ha en lokal stor nog att klämma in minst 4st spelbord på 120 x 60. Det ska finnas 

gott om stolar och bord och ett eget förrådsutrymme eller tillgång till skåp som kan låsas.  

 

Folkets bio Östersund, Bio Regina har redan sin verksamhet i ett kulturhus Tingshuset. Om de 

får tillgång till bättre förutsättningar än de har idag och de själva får utforma lokalen och 

verksamheten, är de intresserade av att flytta. 

 

Föreningen Tingshuset tror sig inte vinna något på ett kulturhusbygge i Östersund och föreslår 

att det är bättre att satsa mer resurser till skapande än till att bygga ett nytt hus. Tillsammans 
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med Östersunds konstklubb delar de åsikten om att de inte tror att Östersunds kulturliv vinner 

på att buntas ihop.  

 

Fördelen som föreningen Tingshuset ser med ett kulturhus är för medlemmarnas räkning att 

det där finns tillräckligt med plats för de aktiva som nu verkar i tingshuset och att de 

utrymmesmässiga förutsättningarna blir bättre än i nuläget.  

 

4.4 Producerande Kulturarbetare 

 

Medverkande kulturarbetare: 

Aino Näslund 

Anders Mellgren 

Annika Marie Persson 

Astrid Domino 

Birger Ekerlid 

Birgitta Höglund 

Blues touch 

Cathrine Johansson 

Christina Gunneriusson Wistman 

Dynamo film, Kurt Skoog 

Eva Berge 

Firma "Hilda" Forslund 

Firma Pierre Toresson 

Frösö Skrivarforum 

Garvsyra 

Gustav Kaape Lindqvist 

Helena Lindh 

Henrik Perälä, Filmfixarna 

Ingrid Roth 

Isak Linck 

Jengel Förlag (Thomas Björklund, Håkan Reinklou) 

Jenny Michanek 

Johan Marklund 

Johan Ranbrandt 

Johanna Bahlenberg 

Johanna Gadd 

John Edwin Entertainment 

Jonte Glads Nöjesproduktion 

Jämtlands Musikskola 

Kajsa-Tuva Henriksson 

Karin Bernholm 

Katarinas Akademi, Katarina Franck 

Kjell Erik Eriksson 

Linda Falk 

Magnus Vikberg 

Mari Vedin Laaksonen 

Mats Ternvall 

Mia Nordbakk 

NL trä och design, Niclas Larsson 
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Prinsen och Görda 

Roger Rådström 

Staffan Schönberg 

The Gift 

Warg med Kepz (Mattias Warg)  

 

 

Spridningen mellan kulturgenrerna kan ses i diagram 4.9. Musikgenren är den som har högst 

representation i kategorin med sina 22 respondenter. Alla kulturgenrer är representerade i 

kategorin producerande kulturarbetare. 

 

 
Diagram(4.9) Spridningen mellan kulturgenrer i kategorin producerande kulturarbetare 

 

De angivna antalen i tabell 4.4 nedan är uppskattningar gjorda utav respondenterna själva. För 

att sedan kunna göra summeringar i tabellen har de svar som varit intervaller justerats till 

fasta medeltal, har det inte varit ett heltal har medeltalet avrundats nedåt till närmsta heltal 

alternativt tiotal eller hundratal beroende på storleken av uppskattningen. Exempelvis om 

respondenten har svarat 5-10  står det i tabellen som 7. Har respondenten istället uppskattat 5-

10 000 står det i tabellen som 7500.  En faktor som har större utfall på summeringarna är svar 

som hundratals, tusentals och uppåt. De är angivna som 100, 1000 och så vidare. Tabellen bör 

läsas som en grov uppskattning av situationen för kulturarbetarna. Respondenterna står för 

drygt 60 arbetstillfällen heltid eller deltid, de når ut till fler än 1,5 miljoner mottagare av 

verksamheten, Av dessa är närmare 64 000 ungdomar. Tillsammans har kulturarbetarna över 

900 samarbeten som nämnts i undersökningen.  

 

Tabell 4.4 visar producerande kulturarbetares situation med antal medarbetare, besökare, 

och ungdomar som utnyttjar verksamheten årligen och ungefär hur många samarbeten 

företagen har. 
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Namn på 

kulturarbeta

ren 

Antal 

personer 

som 

arbetar 

med 

verksamh

eten 

Antal 

som 

tar 

årlige

n del 

av 

arbete

t 

Antal 

ungdo

mar  

Antal 

institutio

ner i 

samverk

an 

Antal 

arrangö

rer i 

samver

kan 

Antal 

andra 

kulturarbe

tare i 

samverka

n 

Antal 

kulturföreni

ngar i 

samverkan 

Aino 

Näslund 

1 200 vet ej 0 5 13 0 

Anders 

Mellgren 

1 100 

000 

vet ej 0 7 34 0 

Anders 

Widén 

1 olika olika 11 7 1 1 

Annika 

Marie 

Persson 

1 vet ej  3 1 11 0 

Astrid 

Domino 

1 100 50 4 10 0 0 

Birger 

Ekerlid 

1 vet ej vet ej 3 2 1 10 

Birgitta 

Höglund 

1 46300 vet ej 0 4 2 0 

blues touch 5 5000 1500 1 25 2 2 

Cathrine 

Johansson 

1 750 vet ej 1 1 5 4 

Christina 

Gunneriusso

n Wistman 

1 200 

000 

vet ej 6 0 0 30 

Dynamo 

film 

1        

Vet ej 

       

Vet ej 

11 0 3 2 

Eva Berge 1 vet ej vet ej 2 0 många 1 

Firma 

"Hilda" 

Forslund 

1 2500 0 2 0 4 0 

Firma Pierre 

Toresson 

1 2 0 2 0 0 2 

Fredrik 

Mårtensson 

1 vet ej vet ej 2 0 15 3 

Frösö 

Skrivarforu

m 

1 1000 100 2 1 3 1 

Garvsyra 4 14500 3600 20 22 100 10 

Gustav 

Kaape 

Lindqvist 

1 50 

000 

42500 0 3 10 10 

Helena 

Lindh 

1 1000 vet ej 0 1 4 0 
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Henrik 

Perälä, 

Filmfixarna 

1 vet ej vet ej 2 10 4 1 

Ingrid Roth 1 vet ej vet ej 0 27 0 0 

Isak Linck 1 2000 stor del 0 0 4 flera 

Jengel 

Förlag  

2 vet ej vet ej 2 3 80 2 

Jenny 

Michanek 

1 vet ej vet ej 3 0 10 2 

Johan 

Marklund 

1 20 0 0 0 3 0 

Johan 

Ranbrandt 

1 1000 vet ej 0 0 20 0 

Johanna 

Bahlenberg 

1 200 40 1 0 0 0 

Johanna 

Gadd 

1 50 

000 

vet ej 0 1 0 1 

John Edwin 

Entertainme

nt 

1 1500 370 2 0 7 12 

Jonte Glads 

Nöjesprodu

ktion 

1 25 

000 

12000 0 50 10 0 

Jämtlands 

Musikskola 

8 350 270 0 1 6 0 

Kajsa-Tuva 

Henriksson 

1 10 

000 

 0 10 5 5 

Karin 

Bernholm 

1 vet ej vet ej 0 1 0 0 

Karin 

Härjegård 

1 500 25 1 1 10 2 

Katarinas 

Akademi, 

Katarina 

Franck 

1 10000

00 

 7 4 25 1 

Kjell Erik 

Eriksson 

1 10 

000 

vet ej 2 8 1 0 

Kåre 

Henriksson 

1 vet ej vet ej 1 0 1 2 

Linda Falk 1 17 0 0 2 3 0 

Magnus 

Vikberg 

1 1000  4 1 5 2 

Mari Vedin 

Laaksonen 

1 Vet ej  2 2 20 0 

Mats 

Ternvall 

1 2000  2 2 0 0 

Mia 

Nordbakk 

1 vet ej vet ej 1 5 0 0 
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NL trä och 

design 

1 vet ej  1 0 0 0 

Prinsen och 

Görda 

2 1000 800 0 2 25 1 

Roger 

Rådström 

1 vet ej vet ej 1 40 30 7 

Staffan 

Schönberg 

1   7 5 10 3 

The Gift 1 vet ej  0 7 3 0 

Ulla 

Oscarsson 

1 750  2 0  2 

Warg med 

Kepz  

1 10 

000 

 0 0 0 0 

Östersundsr

evyn AB 

17 14000 1800 2 5 4 0 

Summering 82 15506

89 

63055 113 276 494 119 

 

Samverkan 

Den absoluta majoriteten av de producerande kulturarbetarna så fördelar med att samverka 

med andra kulturaktörer. De som inte gjorde det samverkade gärna med andra genrer inom 

näringslivet istället. En summering av de sammanlagda samverkansband som finns mellan 

dessa respondenter och omvärlden(de fyra kolumnerna till höger i tabell4.4 ) ger ungefär 1000 

olika samverkande händelser. Vilken nytta respondenterna ser med samverkan varierar. 

Utbytesfördelar som att ta del av varandras expertkompetens eller utrustning ser 16 

respondenter som en fördel. 14 svar nämner möjligheter att nå ut till fler och öka sina egna 

nätverk som fördelar med samverkan.  Se vidare i diagram 4.10 vilken nytta som 

respondenterna upplever. 

 

 
Diagram 4.10 visar vilken upplevd nytta samverkan ger de olika respondenterna i kategorin 

producerande kulturarbetare. 
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Producerande kulturarbetares lokaler 

När det gäller nöjdhetsindex i diagram 4.11 så är majoriteten av företagarna relativt nöjda och 

ger betyg 6 och uppåt. Fler respondenter har gett toppbetyget 10 än de sammanlagda 

respondenterna som har svarat med de låga betygen 1 - 4 både på nöjdhetsindex och på 

behovsuppfyllningsgrad. De respondenter som har satt lägre betyg än 5 håller på med konst, 

litteratur, ljudteknik, musikproduktion, film, och radiokurser. De som ger sämst betyg saknar 

bra tillgång till egna lokaler. Många av dessa kulturarbetare arbetar hemifrån och uppger att 

de skulle behöva ett annat ställe att åka till för att få arbetsro och träffa andra. 

 

 
Diagram(4.11) Visar producerande kulturarbetares betyg på sina lokaler utifrån hur nöjda de 

är samt hur väl lokalerna uppfyller verksamhetens behov. X-axeln visar betygsskalan, Y-axeln 

visar antalet svar. 

Kulturarbetarnas lokalbehov  

Nio respondenter saknar en social samlingspunkt för att träffa andra kulturaktiva, att knyta 

nya kontakter och nå ut till fler människor. De saknar en plattform där det går att jobba, träffa 

andra och visa upp vad de gör. Anders Widén beskriver att han skulle behöva en plattform för 

sin marknadsföring. En plats för allmänheten men där kulturarbetare kan ha utställningar, 

boksläpp, och andra aktiviteter. Flera av de respondenter som arbetar hemifrån är intresserade 

av att hyra in sig i ändamålsenliga lokaler för att få arbetsro och för att lättare kunna träffa 

andra. Att inte träffa andra i jobbet är en brist tycker bland annat Helena Lindh som saknar 

utbyte och inspiration när hon jobbar hemifrån. 

 

Astrid Domino ser det enda negativa med sina lokaler som  läget. Hon skulle vilja ha sin bas 

inne i Östersund istället för i Brunflo. Henrik Perälä, Filmfixarna ser att ett centralt läge med 

närhet till andra kulturarbetare som han samarbetar med i en produktion som viktigt.  

 

Ljuddämpade replokaler av varierande storlek och större studios efterfrågas av sju 

respondenter. Ljudisolering, akustik och ventilation är inte tillräckligt bra i nuvarande lokaler 

tycker Jämtlands musikskola. Svårt att hitta bra replokal för mer sceniska produktioner som 

musikteater tycker Karin Härjegård. 

 

Akustiken i scenlokalerna behöver vara bättre för mer lyckade arrangemang anser fem  

kulturarbetare. Firma Hilda Forslund menar att bara det fanns hörselslingor i Vinterträdgården 
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skulle den lokalen bli riktigt bra för deras arrangemang. Akustiken är dålig i de flesta lokaler 

anser Anders Mellgren. Han påpekar också att lokalerna ofta känns dåligt planerade för 

konsertverksamhet, det är exempelvis vanligt med utrymningsvägar som stör funktioner.Det 

saknas mellanstora lokaler, Gamla Teatern och Storsjöteatern är för stora och resturanger och 

caféer för stökiga menar John Edwin entertainment. I hela Östersund finns inte en enda 

konsertlokal med bra inlastningsmöjligheter, det är trappor överallt påpekar Anders Mellgren. 

Tillgängliga lastkajer skulle underlätta roddningen enligt honom. 

  

Flexibla konstateljéer och verkstäder med tillgång till vatten, bra ventilation och som är tåliga 

efterfrågas av flera bland andra Katarinas Akademi för verksamheten Konst för Tjejer. Läget 

och utformningen av ateljéerna är också viktigt. Ett exempel är att Kåre Henriksson tycker det 

är för lågt till tak och för mycket trappor till arbetsplatsen. Det gör arbetet bökigt i nuvarande 

lokaler om det arbetas med stora saker. 

 

Det finns inte alltid tillgång till praktisk utrustning vilket Linda Falk ser som ett problem. 

Problem med ljus och inte tillräckligt bra ljus försvårar hennes arbete. Hon arbetar bland 

annat med skrivkurser och är mentor i skrivande samt tar uppdrag som rekvisitatör.  

 

Samlingarna växer för Jamtli. Det betyder att lokalerna inte längre är tillräckligt stora 

förvaringsytan skulle behöva utökas, men Jamtlis lokaler är svåra att bygga om anser 

Christina Gunneriusson Wistman som är konstsamlingschef på Jamtli. 

Möjligheter   

Att lokalerna är ändamålsenliga är en viktig faktor för att flera kulturarbetare ska kunna verka 

i dem, oberoende av verksamhetsinriktning. Det efterfrågas bland annat kontor, replokaler, 

konstateljéer, verkstäder, utställningslokaler och tillgång till konsertlokaler av varierande 

storlek. 

  

Flera kulturverksamheter samlade på ett ställe nämns som tilldragande faktor för 11 

respondenter, däribland Frösö Skrivarforum, Isak Linck och Aino Näslund. Den sistnämnda 

beskriver det som idealiskt om verkstaden där hon arbetar kunde vara en del av ett större 

”spindelnät” som knyts ihop av ett café. Den är belägen i en plats för möten där andra 

konstnärliga uttryck finns i närheten. Frösö Skrivarforum, Helena Lindh och Johanna Gadd 

ser eget arbetsrum i anslutning till andra kulturaktiviteter som den ideala arbetsplatsen. Johan 

Ranbrandt vill ha närhet till andra företagare inom andra kreativa näringar. Fika/lunchrum där 

man kan mötas och spåna på nya idéer med andra kulturarbetare. Liten scen för Readings, 

föreläsningar, Kurslokal, vernissager rum för boksläpp. Jengel Förlag anser att den ideala 

lokalen är en flexibel hörsal med bra akustik, belägen på en plats där det är naturligt att folk 

passerar och människor använder som mötesplats. 

 

Centrala och trevliga kontorslokaler med möjlighet att bedriva kursverksamhet och 

föreläsningar i, en föreläsningssal med anpassad teknik, som finns i nära anslutning 

efterfrågas av Linda Falk och Anders Widén.  Mia Nordbakk vill att kontoret också ska ha fin 

utsikt vara ljust och ha högt till tak för att vara optimalt. Ulla Oscarsson menar att tillgång till 

ett större arbetsbord, bra förvaringsutrymmen, en vacker utsikt som är inspirerande och en 

lokal utan störande ljud är den ideala. Birger Ekerlid anser att en arbetsyta större än 

köksbordet vore bra.  

 

Jämtlands Musikskola ser de ideala lokalerna som större än de nuvarande, att de är 

ändamålsanpassade och har tillgång till någon form av väntrum för eleverna. 
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Konstateljéer som är lite större och även går att bedriva kursverksamhet i, efterfrågas av 

Johanna Bahlenberg och Katarinas Akademi. Mari Vedin Laaksonen ser den perfekta lokalen 

som en jättefin ateljé som ligger i markplan med takfönster. Aino Näslund vill, utöver sin 

verkstad, ha tillgång till större gästateljéer där det går att hyra in sig periodvis för att jobba 

med platskrävande projekt. Kåre Henriksson som har sin ateljé på Härke ser att den ideala 

lokalen är ändamålsenlig och har högt till tak. 

 

Aino Näslund ser den ideala lokalen som en kollektiv verkstad med tillgång till allt material 

som hon behöver i arbetet (jobbar med emalj och grafik). Utöver det vill hon ha tillgång till en 

digital studio, gästateljé, utställningsrum och ha övernattningsmöjligheter i anknytning om 

omständigheterna är de optimala. Ingrid Roth och Cathrine Johansson ser den optimala 

lokalen är ett stort utrymme med grovverkstad där alla redskap och stora maskiner får plats. 

Därtill bör det enligt Ingrid Roth, finnas möjlighet till kursverksamhet och temaveckor 

tillsammans med andra konstnärer.  

 

Henrik Perälä ser att ideala förhållanden innefattar en egen lokal som ligger centralt och finns 

i närheten av bland annat en tillgänglig studio för både bild och ljud. Pierre Toresson vill att 

en ljudisolerad lätt fotostudio som finns i en lugn miljö och har tillgång till den teknik som 

behövs, finns i hans ideala lokaler. För Johan Marklund vore det perfekt med en utrustad 

fotostudio som kan hyras per timme av både privatpersoner och företag. Henrik Perälä och 

Dynamo Film vill att lokalen ligger nära andra kulturarbetare för samverkan i olika 

produktioner. Pierre Toresson svarar att den ideala studion har goda ljussättningsmöjligheter. 

Den bör ha cirka 5 meter i takhöjd och 20 meter åt varje håll för att kunna bygga upp kulisser 

enligt honom. Dynamo Film vill ha närhet till en studio där det går att göra olika typer av 

inspelningar, enklare scener och intervjuer. Henrik Perälä vill också ha tillgång till ett större 

rum för filmproduktion. Det vore också bra med ett arbetsrum för filmklippning enligt honom. 

Tillgång till kontor i närheten efterfrågas av Kurt Skoog, Perälä och Toresson. Johan 

Marklund vill helst kontorsjobba från ett café som är en naturlig samlingspunkt. Pierre 

Toresson anser också att den optimala lokalen har inbrottssäkra förvaringsmöjligheter.  

 

Ljudisolerade rum för musikrep och inspelning, där utövaren inte stör men fortfarande är i 

närheten av annan kulturell verksamhet efterfrågas bland annat av Jenny Michanek, Kjell Erik 

Eriksson. Om det finns ett kontorslandskap med andra verksamma kulturarbetare i anslutning 

till replokalen är Mattias Warg intresserad. Kombinationen rymliga ljudisolerade rum för att 

producera musik, replokaler och studio med tillgång till mötesrum i nära anslutning 

efterfrågas av Prinsen och Görda. För Fredrik Mårtensson är ett väl ljudisolerat rum anpassat 

för akustisk musik optimalt. Astrid Domino specificerar att rummet utöver dessa egenskaper 

också bör vara stort, ha högt till tak, ha tillgång till bra instrument, ligga centralt, och ge en 

inbjudande och härlig känsla för att vara den ideala lokalen för henne. Mats Ternvall skulle 

vilja ha ett ljudisolerat rum på 25-30 kvm, som har tillgång till 2 pianon och gärna en orgel.  

Magnus Vikberg vill ha en större replokal för att få plats med sina trummor. Blues Touch 

delar replokal med fem andra bluesband och ser det som ideala förutsättningar att ha en 

kollektiv replokal. 

 

Firma "Hilda" Forslund som hyr Vinterträdgården på OSD och åker runt på äldreboenden och 

underhåller, anser att den optimala lokalen är handikappvänlig har bra akustik och har en 

rimlig hyreskostnad. John Edwin Entertainment ser den ideala lokalen som en mysig lokal 

som går att duka för 100-200 kuvert och har en låg scen för en nära kontakt med publiken. 

 



34 

 

Karin Härjegård anser att en scen som går att använda för både musik och teater, i en lokal 

med bra akustik och har plats för 100-150 åskådare vore den optimala. Under samma tak bör 

det också enligt henne finnas lokaler för repetitioner och inspelning. Garvsyra vill ha en 

lokal med god akustik och ändamålsenlig scen och tillgång till stora ytor. En bra lokal för 

repetition och uppspel. Östersundsrevyn vill att den ideala föreställningslokalen är flexibel 

och kan ta in en större publik till vissa föreställningar än vad Storsjöteatern har idag och 

därtill har den modernare teknik.  

 

Roger Rådström svarar att ideala förhållanden för honom innefattar en något större lokal än 

den nuvarande studiolokalen. Det är en lokal där det är enkelt att fixa egna konserter. 

 

Jonte Glads Nöjesproduktion säger att om Gamla Teatern var ljudbehandlad så akustiken blev 

bra hade det varit ideala lokaler. Alternativt att sporthallen byggdes om så ljudkvaliteten där 

också blev bra hade den också funkat enligt honom. 

 

Eva Berge vill att det ska finnas en lokal där en symfoniorkester ska kunna spela inne i 

Östersund. 

 

Anders Mellgren som har jobbat ljudtekniker åt PAAB i 25 år och arbetar idag med bland 

annat bistånd och rådgivning till kulturarbetare. Han tycker att den optimala konsertlokalen 

tar in 1000-1500 personer i publik och har en scen på 80-100m
2
. Lokalen har god akustik och 

tillgång till ramper eller hissar för inlastning där det behövs, för smidig roddning. Det bör 

finnas en flyttbar läktare som helst kan hissas upp i taket då den inte används, flyttbara 

motordrivna rår i taket och gott om ström indraget i lokalen. En bra plats för mixer- och 

teknikbord bör finnas och belysning som kan styras från många olika punkter. Tillgång till 

textiler som kan hängas upp för att ändra stämning och ljudbild(akustik) vore bra. Kanal för 

multikabel, goda lyftmöjligheter från taket och gott om förvaringsutrymmen runt scenen vore 

optimalt enligt honom.  

 

Ett flertal respondenter anser sig ha optimala lokaler för sina verksamheter, de äger eller hyr 

dem själva.  

Samlat kulturhus 

Många kulturarbetare är intresserade av att flytta in i ett samlat kulturhus om deras lokalbehov 

kan uppfyllas. Vissa säger sig vara beredda att flytta in på en gång, bara möjligheten att träffa 

en bredd av andra kulturaktiva finns och det inte är för dyrt. Det säger bland annat Blues 

Touch, Isak Linck, Frösö Skrivarforum och Henrik Perälä. Tillgång till en kreativ miljö, med 

olika kulturyttringar samlade på ett ställe, lockar flera kulturarbetare däribland; Jengel förlag, 

Dynamo Film, Johan Marklund och Linda Falk. 

 

Kostnadsnivån för lokalhyror är av stor vikt, det får inte vara för dyrt att hyra in sig anser 16 

kulturarbetare i sina svar. Med ändamålsenliga lokaler för deras verksamheter vill och hyror 

som ligger på en låg nivå kan 14 kulturarbetare tänka sig att flytta sin verksamhet direkt. 

Anders Mellgren tycker sig inte kunna flytta sin verksamhet, han är intresserad av att söka 

jobb på ett kulturhus istället. En fast tjänst eller ett kontrakt. Om de får tillgång till kontor 

skulle bland andra Johanna Gadd, Helena Lindh och Birger Ekerlid flytta in. Med 

ljudisolerade rum replokaler för musik flyttar gärna Magnus Vikberg, Mats Ternvall, 

Jämtlands Musikskola och Kjell Erik Eriksson vara intresserade av att flytta in. Med tillgång 

till ljudisolerade studios för foto, film och ljud/musik i kulturhuset också skulle även Jenny 

Michanek, Karin Härjegård och Henrik Perälä vara intresserade av att verka i huset. Mia 
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Nordbakk vill ha utsikt och billig hyra. Om det finns möjlighet att dela lokaler med andra, är 

bland annat Johanna Bahlenberg och Linda Falk intresserad av det.  

  

Katarinas Akademi, är intresserad av en centralt belägen ateljé som är helt subventionerad, 

stor nog att ha kurser i och att lokalen ska vara verksamhetens egen.  Aino Näslund vill också 

ha sin ateljé centralt belägen om hon ska vara intresserad. Mari Vedin Laaksonen vill ha lägre 

hyra än på Härke och att hennes ateljé bör ligga ovan jord och ha takfönster. 

 

Ingrid Roth vill ha utställningsmöjligheter och försäljning av böcker, egengjorda konstkort 

och litografier etc. 

 

De respondenter som i svaret nämner att vikten av att träffa andra och se möjligheter till 

utbyten och samverkan för att vara intresserade av att verka i huset är 12 stycken spridda över 

flera kulturgenrer. För att påvisa spridningen finns i den här gruppen bland andra: Isak Linck, 

Jengel Förlag, Staffan Schönberg, Roger Rådström och Dynamo Film. 

  

Flera respondenter som inte är intresserade av att flytta hela sin verksamhet kommer gärna 

och uppträder eller arrangerar evenemang om lokalförutsättningarna passar. Till denna grupp 

kan Hilda Forslund, John Edwin Entertainment och Garvsyra räknas. Andra är intresserade av 

att hyra in sig korta perioder eller en viss tid i veckan i projektateljéer, replokaler, kontor eller 

andra ändamålsenliga lokaler, bland dessa finns Cathrine Johansson och Astrid Domino. 

Gustav Kaape Lindqvist, Jonte Glads Nöjesproduktion (del av Ständutt Blakk) och Prinsen 

och Görda kommer och spelar om de blir tillfrågade. 

 

Om det finns ett café att sitta och jobba i som mötesplats för att träffa andra och för att hitta 

expertkompetens kommer Pierre Toresson.  

  

Östersundsrevyn AB är intresserade om det ger dem mer publik än att spela på Storsjöteatern 

och att lokalen känns tillräckligt väl anpassad för verksamheten och inte kostar för mycket. 

 

12 respondenter var inte intresserade av att bedriva verksamhet i ett kulturhus. Det passar inte 

för deras verksamheter eller också trivs de väldigt bra där de är. Prinsen och Görda talar om 

hemkänslan på Tingshuset. Flera konstnärer har egna ateljéer, författare har egna kontor och 

de vill arbeta i fred. 

 

4.5 Arrangerande kulturarbetares svar 

 

13 respondenter medverkade i denna kategori, dessa var: 

 

Edge and Emotion (Mickael Jonsson) 

Exercishallen, f.d. Färgfabriken Norr (Marie Andersson) 

Folkuniversitetet (Vincent Arvidsson) 

Galleri Remi  

Hårdrocksklubben (Lars Svensson) 

Juan Carlos Lievano Valencia 

Lars Bolin Gallery AB (Lars Bolin) 

Medborgarskolan  

Ola Frelin 

OSD (Anders Wikberg) 
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Storsjöyran Evenemang AB 

Studiefrämjandet (Carin Carlsson, Tony Arnqvist) 

Studieförbundet Vuxenskolan (Ida Km Karlsson) 

 

Spridning över kulturgenrer kan ses i diagram 4.12. Majoriteten av respondenterna befinner 

sig inom kategorierna musik och annat. Respondenterna arrangerar olika former av 

evenemang men alla kategorier har inte respondenter. 

 

 
Diagram 4.12 arrangerande kulturarbetares spridning över kulturgenrer. 

Samverkan 

Nedanstående tabell visar generell statistik byggd på respondenternas uppskattningar så den 

visar en ungefärlig bild av deras aktuella situation. Alla respondenter samverkar med andra 

aktörer i någon form, det visar de fyra kolumnerna längst till höger i tabellen (se tabell 4.5).  

 

Tabell 4.5 visar respondenternas situation med antal anställda inom kulturverksamheten, hur 

många som utnyttjar verksamheten årligen och ungefär hur många samarbeten de har.  
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med 
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evenema
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Antal 
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ngörer i 

samverkan 
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Antal 

kulturföre
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samverkan 

Edge and 

Emotion  

3 0 vet ej 3 10 50 3 

Excersishall

en , f.d. 

Färgfabrike

n Norr  * 

5 9500 2500 17 3 25 1 

Folkunivers

itetet 

10 500 125 1 0 olika 2 

Galleri 1 100 10 0 1 8 1 
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0 

3 

0 0 

5 
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Remi  

Hårdrocksk

lubben 

2 2500 1200 0 3 8 0 

Juan Carlos 

Lievano 

Valencia 

2 450 130 2 4 många 3 

Lars Bolin 

Gallery AB 

1 6500 1600 0 10 50 0 

Medborgars

kolan  

3 1000 250 4 0 25 0 

Ola Frelin 1 2000 vet ej 0 0 1 1 

OSD 27 200 000 100 000 5 3 40 11 

Storsjöyran 

Evenemang 

AB 

13 335 000 165000 3 2 1000 4 

Studiefrämj

andet  

4 60 000 12000 0 2 0 2 

Studieförbu

ndet 

Vuxenskola

n 

5 6300 900 5 8 olika 40 

Summering 77 623850 283715 40 46 1207 68 

*Färgfabrikens personal för Östersund och Stockholm 

tillsammans. 

   

 

Enligt tabell 4.5 samverkar alla föreningar med flera andra aktörer, se kolumnerna till höger i 

tabellen, för en mer ungefärlig bild. Nyttan med samverkan beskrivs främst handla om 

utbytesfördelar och att genom samverkan nå ut till en bredare publik men också öka sina 

personliga nätverk. Med utbytesfördelar åsyftas exempelvis utnyttjande av varandras 

kompetens inom olika områden. Att samverkan kan leda till mervärden och bättre kvalitet på 

evenemang togs upp av 5 respondenter. Att samverkan kan medföra kompetensutveckling, 

öka inspiration och kreativitet eller medföra ekonomiska fördelar genom resursfördelning tog 

upp av någon enstaka respondent i kategorin arrangerande förening. Se diagram 4.13 för 

fördelningen. 
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Diagram 4.13 visar ett diagram över de arrangerande kulturarbetarnas upplevda nytta av 

samverkan, kategoriserat efter innehåll. 

 

Kulturarbetarnas lokaler 

Lokalerna som arrangörerna väljer att använda skiljer mellan olika evenemang. Storsjöyran 

som använder hela staden ger betyget 1-7 beroende på vilken lokal som åsyftas de räknas här 

in som betyg 4 som är i mitten på deras skala. Samtliga arrangerande kulturarbetare fick 

betygsätta sina befintliga lokaler utifrån hur nöjd de var och hur väl lokalerna uppfyllde deras 

behov. Resultatet ses i diagram 4.14.  

 
Diagram 4.14 Arrangörernas betyg över sina lokaler i bemärkelsen hur nöjda de är samt hur 

väl lokalerna uppfyller verksamheternas behov. X-axeln visar betygsskalan, Y-axeln visar 

antalet svar.  

 

De arrangerande Kulturarbetarna är till största delen nöjda med sina befintliga lokaler. De 

som ger de lägsta betygen är Storsjöyran och hårdrocksklubben som båda anser att det är brist 

på bra konsertlokaler. Men Storsjöyran poängterar att den största nackdelen med befintliga 

lokaler i Östersund är hyrorna. Det håller Studiefrämjandet också med om. Konsertlokalerna 
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generellt sett är bra enligt dem, de är bara för dyra att hyra in sig i. De som har sina 

lokalbehov bäst uppfyllda är Medborgarskolan, Studiefrämjandet, OSD och Galleri Bolin.  

Befintliga behov    

Folkuniversitetet och Studieförbundet Vuxenskolan tycker sig inte ha tillgång till någon bra 

lokal för studiecirklar inom konstområdet. Folkuniversitetet saknar en studio med bra ljus och 

tillgång till vatten.  Studieförbundet Vuxenskolan som tycker att läget nu är trångbott och att 

lokalerna är nedgångna och slitna, har behov av bättre utrustade lokaler för olika cirklar.

  

Storsjöyran ser de ekonomiska förhållandena som det stora problemet för lokalerna i 

Östersund. När de hyr en lokal tjänar de mindre på evenemangen än de som hyr ut lokalen 

anser de. De är inte ensamma om att tycka att lokalerna för kulturaktiviteter behöver bli 

billigare att hyra det gör även Studiefrämjandet och Hårdrocksklubben. Den sistnämnde anser 

att de stora lokalerna i Östersund är för dyra att hyra in sig i medan billiga lokaler har för små 

scener och begränsat publikantal. 

 

Storsjöyran anser att lokalerna inne i Östersund absolut inte är anpassade för konserter. 

Hårdrocksklubben tycker att det ofta saknas loger och praktiska anordningar för att flytta 

instrument (hiss, lastkaj) i anknytning till scenerna. Vidare anser de att scenförhållandena på 

Plaza är dåliga (scenen för låg). Samtidigt gör Tingshusets strikta alkoholpolicy att det är 

svårt att locka både artister och publik dit.  

 

Det skulle behövas en större lokal för de riktigt stora evenemangen (2500 sittande) enligt 

Edge and Emotion. Vid vissa tillfällen skulle en konserthall med bättre akustik behövas. 

Hårdrocksklubben saknar också en stor konsertscen på ungefär 12 X 10 m. 

 

Att alla lokaler är snygga och fräscha är viktigt tycker Anders Wikman på OSD. 

Storsjöteatern behöver utvecklas och renoveras för att kunna utnyttjas ännu mer ultimat anser 

han. 

 

Ett café skulle behövas i lokalen, det påtalas ofta av besökare svarar Exercishallen Norr. 

Därtill skulle kontors- och förrådsutrymmena behöva vara lite större enligt Marie Andersson.  

Galleri Remi saknar också förråd och ett litet rum i anslutning till galleriet som kan användas 

både för förvaring och för upphängning om nödvändigt. 

 

 Juan Carlos Lievano Valencia turnerar runt i hela länet och håller i dansundervisning och 

dansuppvisningar. Ett generellt problem enligt företaget är att lokalerna som de hyr har dåliga 

musikanläggningar och undermålig ventilation. De använder sig av bland annat sporthallar, 

matsalar och aulor.  

Möjligheter 

När respondenterna får fria tyglar att ser de ideala lokalerna ut som följer: 

Hårdrocksklubben vill ha tillgång till en större scen som är anpassad för konserter. Det bör 

finnas 2-3 loger tillgängliga i anknytning till scenen. Lokalen ska kännas genomtänkt för att 

kunna jobba effektivt med allt som omger en spelning. Det ska vara lätt att flytta och lasta 

instrument tycker Lars Svensson. Anders Wikberg anser att förutom de delar som finns idag 

inom OSD, vore en stor konsertlokal som rymmer en publik på ca 1500 personer idealistiskt.  

Storsjöyran har en önskan om att ha tillgång till stora och konsertanpassade lokaler med 

möjlighet att arrangera konserter för över 1800 personer i Östersund. Edge and Emotion ser 
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det ideala som en kombination av centralt beläget kontor med konferenslokaler, stor 

konserthall och restaurang under samma tak. 

 

Studieförbundet Vuxenskolan vill äga lokalerna själva och de bör vara stora centrala och vara 

uppdelade i olika rum för olika typer av verksamhet. De vill ha tillgång till verkstäder och 

scener, samtidigt vill de ha bra kontorslokaler för anställda och ha nära till andra som håller 

på med kultur på olika sätt. Folkuniversitetets ideala lokaler är tillgängliga utbildningsrum 

med konferensutrustning för 15-20 personer och en studio för måleri och teckningskurser.  

  

Exercishallen vill vara kvar i den befintliga lokalen på Stadsdel Norr. Den kan utökas med en 

lite lyxigare entré, café på övre våningen, från vilket det skulle finnas panoramafönster ut till 

konsthallen och under hallen skulle det finnas förrådsutrymmen. Detta är idealet om Marie 

Andersson får som hon vill.   

 

Centralt och lättillgängligt läge är viktigt för Lars Bolins galleri och för Galleri Remi. Bolin 

vill ha goda möjligheter till insyn samt allmänt välkomnande lokaler.  Galleri Remi vill ha 

Bra fönster med rätt ljusinsläpp och lite större än nuvarande lokal, ca 15 kvm till.  

 

Juan Carlos Lievano Valencia ser den ideala förutsättningarna som tillgång till en ljus lokal 

med stort utrymme, bra ventilation, bra ljudanläggning och en scen till instruktören. 

 

Ola Frelin ser den perfekta lokalen som den som är anpassad efter antalet gäster. 

 

Medborgarskolan är nöjda med sina lokaler, de är bra för deras verksamhet. Något centralare 

placering vore önskvärt enligt dem. Studiefrämjandet är också nöjt med sina lokaler men vill 

gärna att de är billigare. 

Samlat Kulturhus 

Många respondenter är intresserade att flytta in i ett samlat kulturhus om det finns 

ändamålsenliga lokaler för deras verksamheter. Vad respondenterna vill ha för att vara 

intresserade av att flytta in listas nedan: 

 

Ekonomin är en återkommande punkt för respondenterna även i denna kategori. Det får inte 

vara för dyrt att hyra in sig säger Folkuniversitetet, Hårdrocksklubben, Studiefrämjandet och 

Lars Bolin. 

 

Att läget är centralt och lättillgängligt efterfrågas av Folkuniversitetet och Studiefrämjandet. 

Medborgarskolan vill ha tillgängliga lokaler, en parkering i närheten och att huset är bra 

beläget för kursdeltagare att ta sig till. Lars Bolin anser att tillgängligheten till kulturhuset bör 

vara bra.  

 

Att det finns många olika sorters lokaler med varierande publikkapacitet under ett och samma 

tak är intressant för studiefrämjandet. Att det är djurtillåtet (hundar) och handikappvänligt 

efterfrågas av Studiefrämjandet.   

 

Folkuniversitetet och Edge and Emotion ä intresserade av att finnas nära andra aktörer för att 

kunna inbjuda till samverkan.  
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Folkuniversitetet vill ha möjlighet att använda en studio belägen i huset till konstkurserna. 

Edge and Emotion vill ha möjligheter att göra evenemang i samma hus som de sitter och 

jobbar i, men Micke Jonsson vill helst inte ha en annan Eventbyrå i samma hus. 

  

Studieförbundet Vuxenskolan är mycket intresserade av att vara i ett kulturhus om det finns 

kontorsyta till dem, bra samarbetsavtal och tydliga riktlinjer för olika verksamheter i huset. 

 

Marie Andersson påpekar att det krävs en stor yta för stora installationer. Minst 600 kvm  

För Exercishallen, f.d. Färgfabriken Norr. De vill också kunna behålla möjligheten att 

anordna konserter och middagar inne i utställningslokalen under pågående utställning om de 

ska vara intresserade. 

 

Juan Carlos Lievano Valencia åker runt i hela länet med sin verksamhet, men för 

Östersundsverksamheten är de intresserade att vara i ett kulturhus. Ola Frelin kommer och 

spelar om det efterfrågas och arrangeras en tillställning Hårdrocksklubben måste erbjudas 

bättre förhållanden än vad de har idag för att vara intresserade. 

 

Storsjöyran Evenemang AB är inte intresserade av att sitta där eftersom de inte vill ta upp 

plats för publik verksamhet. Eftersom OSD i Östersund har egna lokaler finns inget behov av 

att flytta in i ett samlat kulturhus.  Galleri Remi skulle inte flytta dit. De anser att gallerier och 

liknande privata företag inte borde finnas i ett Kulturhus. 

 

4.6 Övriga intervjuer och beskrivningar 

Öppen intervju med Länskulturen 

Ingrid Printz och Jimmy Eriksson från Länskulturen ser stor nytta med samverkan. Hela 

kulturpolitiken handlar om samverkan, det ligger i tiden. Det vore önskvärt att samarbeta 

mellan kommuner, och att gemensamt definiera vilka behov som finns enligt dem.  

 

Den ideala lokalen för Länskulturen är ändamålsenlig för alla institutioner som tillhör 

Länskulturen. Framförallt finns det behov av verkstäder för skapande kultur – så att de kan 

skapa och blanda mellan verksamheterna istället för att importera. Intresset för att flytta till ett 

Kulturhus finns men de sitter fast i befintliga hyreskontrakt och men skulle vara intresserade 

av att flytta verksamheten om det skulle gynna kulturlivet i stort i länet. Länsperspektivet är 

prioriterat då deras uppdrag är regionalt och inte bara gäller Östersund.   

 

I intervjun med Printz och Eriksson går Länskulturens synpunkter ut på att istället för att det 

byggs ett hus borde anslagen för kultur ökas. Självklart kommer det alltid att behövas arenor, 

men medel för att skapa kultur är mycket viktigare enligt dem. Risken är att ett kulturhus 

skulle kunna bli för Östersundscentrerat för verksamheten då jämlik tillgänglighet av kultur 

för alla som bor i länet (1/3 bor i glesbygd) är vad de jobbar med. Det optimala vore istället 

om varje kommun/stadsdel skulle ha en byggnad fylld av kultur enligt Printz och Eriksson på 

länskulturen. 

Beskrivning av planer för nya Exercishallen 

Enligt skisser från Sweco framtagna av Lennart Köpsén och Daniele Balzanetti (maj 2011) för 

Fältjägarna Fastigheters räkning framgår att planerna för utställningshallen är att bygga om 

lokalen till en flexibel evenemangsarena. Den är uppbyggd av mobila moduler som gör det 

möjligt att bygga upp den arena som efterfrågas för det enskilda arrangemanget. Scenen kan 

stå både mitt i arenan för exempelvis modevisningar eller dansuppvisningar och längs 
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kortsidan för konserter eller föreläsningar. Skissförslaget som tar in flest personer uppgår till 

600 sittplatser.   

Ungdomsverksamhet i kommunen 

Ungdomsrådet Ö-rådet och Navigatorcentrum i Östersunds kommun blev intervjuade. Många 

unga är kulturintresserade och skulle behöva utvecklas kreativt och så få en berikad fritid 

enligt Navigatorcentrum. Ö-rådet jobbar för att Östersund ska vara en attraktiv stad för unga, 

där de känner att de har någonting att säga till om. Då unga ofta intresserar sig för kultur blir 

staden mer attraktiv om det finns ett rikt kulturliv anser Kata Nilsson. Om det blir ett samlat 

kulturhus och det finns tillgängligt mötesrum på plats är Ö-rådet intresserade av att ha möten 

där.   

 

Det är enligt Navigatorcentrum alltid bra för ungdomar att få chans att utveckla sitt icke-

formella lärande, att jobba praktiskt istället för teoretiskt. Det gör att ungdomarna blir 

starkare. Dessutom gör samverkan att alla aktiviteter kan bedrivas billigare och effektivare 

och få större genomslagskraft säger Liv Robén för Navigatorcentrum. Ideala förutsättningar 

för Navigatorcentrum vore en tillgänglig och är CENTRALT belägen mötesplats för många 

olika sorters människor i olika situationer. Att det blir en plats för mer än det som traditionellt 

sett anses vara kultur – att det finns ett globalt perspektiv och att det är en arena där det går att 

få tag på information är också viktigt för Navigatorcentrum.  Ett samlat kulturhus bör inte 

vara ett Ungdomens Hus om Navigatorcentrum ska verka där, utan en arena över 

generationsgränser med många sociala företag på plats anser Robén. 

 

5. Samlade resultat 

5.1 Kulturaktörernas samverkan 

Det finns i dagsläget företag och föreningar som har till syfte att fungera som samverkansnav 

i och hjälpa medlemmar och kulturaktiva i sitt utövande. Här är några exempel: 

 

- Gamla Tingshuset är ett litet kulturhus med scen, ateljéer, verkstad, replokaler och ett 

antal företag, ett studieförbund och föreningar samlade på ett ställe. Därtill finns ett 

inbjudande café för allmänheten. 

- Härke Konstcentrum har ateljéer, grafikverkstad som används av föreningens 

medlemmar 

- OSD och Länskulturen finns samlat på ett ställe och har tillgång till scener, replokaler, 

kunskap och kontaktnät. 

 

De vanligaste formerna av samverkan handlar om nätverksbyggande, utbytesfördelar genom 

praktisk samverkan och inspirationshöjande samverkan mellan aktörerna, enligt 

sammanställningen av enkäterna (se diagrammet 5.1). Resursfördelning står för ekonomiskt 

stöd och är en av de punkter som institutionerna hjälper till mycket med. Den punkten tas upp 

minst när nyttan med samverkan beskrivs av respondenterna.  
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Diagram 5.1Beskrivning av samverkan enligt de kategoriserade intervjusvaren från samtliga 

respondenter. 

 

Den stora majoriteten av alla respondenter ser fördelar med att samverka och försöker också 

göra det i största möjliga mån. Svar som att det går att göra bättre produktioner/arrangemang 

tillsammans och att det ärroligt eller utvecklande är vanliga. Det finns en skara respondenter 

som svarar liknande svar men som ändå inte samverkar med så många, eller för den delen inte 

aktivt söker efter möjligheter för att starta nya samarbeten, bland annat anser de sig inte ha tid 

eller resurser för det. 

 

5.2 Sammanställda lokalbehov 

Det finns ett brett spektrum av lokaler som används av kulturrelaterade aktörer idag allt från 

egna skrivarstugor och ateljéer i hemmet till kvällsanvändning av skolsalar, de befintliga 

scenerna och egna samarbeten med caféer och restauranger inne i Östersund, däremellan 

kommer också replokaler, mötesrum och mycket annat. De behov som har beskrivits av flera 

olika kategorier beskrivs här. Dessa önskemål är av lika skiftande karaktär som det finns olika 

lokaler. I intervjuerna framgick att följande behov behöver uppfyllas i befintliga offentliga 

lokaler:  

 

 En återkommande punkt är att både institutioner, producerande föreningar och 

kulturarbetare tar upp behov av ändamålsenliga och välplanerade lokaler. I 

intervjuerna visar det sig bland annat i form av att befintliga lokaler har för lågt i tak, 

för små utrymmen, saknar loger, är komplicerade att rodda och har dålig ventilation. 

 

 Både producerande och arrangerande föreningar och kulturarbetare påpekar att 

befintliga lokaler ofta har undermålig teknik gällande ljud, ljus och ventilation. De 

klassar det som ett rent behov att förbättra det området för att de ska kunna verka och 

utveckla sina verksamheter. 

 

 Både institutioner och producerande kulturarbetare tar upp för ocentrala lägen på sina 

lokaler som icke uppfyllda behov. De vill verka i lokaler som ligger mer centralt.  
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 En större konserthall behövs enligt flera institutioner, arrangerande föreningar, 

producerande kulturarbetare och arrangerande kulturarbetare. Storleken varierar 

mellan en publik på 700 personer och 2500 personer. God akustik i lokalen är ett 

behov som majoriteten av dessa respondenter tar upp. En mindre scen med god 

akustik efterfrågas också av producerande och arrangerande kulturarbetare. 

 

 Det saknas verkstäder för konst och hantverksverksamhet anser både institutioner och 

producerande föreningar. De förväntas kunna användas som kurs och 

experimentverkstad för trä, metall och betong.  

 

 Brist på konstateljéer är ett problem för producerande föreningar, studieförbund och 

producerande kulturarbetare. Det är lång kö till de nuvarande ateljéerna och det är 

svårt att hålla konstkurser på grund av platsbristen, enligt respondenterna.  

 

 Vissa institutioner, producerande och arrangerande föreningar och arrangerande 

kulturarbetare tar upp problem med lokaler som är eftersatta och behöver renoveras 

och hållas efter. Storleken på dessa behov varierar mellan att lokalerna är ostädade och 

trasiga lampor inte byts ut, till att omfattande renoveringar som tak och fönsterbyten 

behöver genomföras. Teknikuppdateringar tas upp av flera respondenter. 

 

 Jamtli, Arnljotområdet och Stenbrottet behöver också förbättringsåtgärder som 

handikappanpassning och ny- eller till-byggnationer till sina verksamheter anser de.  

  

 Ljuddämpade replokaler råder det brist på enligt producerande föreningar och 

producerande kulturarbetare. Att de också efterfrågas i varierande storlek och bör ha 

god akustik tas upp av flera respondenter. 

 

 Tillgång till praktisk utrustning som kopieringsmöjligheter, kontorslokaler och förråd 

är behov som beskrivs av producerande föreningar och olika kulturarbetare. 

 

5.3 Ideala förutsättningar 

 

När respondenterna fick fria tyglar att beskriva de ideala förutsättningar de skulle vilja ha för 

sina verksamheter beskrevs följande punkter av flera kategorier:  

 

 Att lokalerna ligger i närheten av en samlingspunkt där kulturaktiva kan träffas och det 

är lätt till spontana möten efterfrågas av flera respondenter inom alla kategorier. Det 

beskrivs av dem som möjligheter för olika former av kulturverksamheter att verka 

nära varandra med tillgång till många olika sorters lokaler under samma tak. Det 

efterfrågas konstateljéer, verkstäder, ljudisolerade replokaler och musikstudios, 

kurslokaler, scener av varierande storlek och mycket mer, dessa bör sedan ha en 

knutpunkt i form av exempelvis ett café dit även allmänheten är välkomna.  

 

 Institutioner, arrangerande föreningar och producerande kulturarbetare tar upp vikten 

av att ett sådant hus bör ligga centralt och vara på en plats där folk passerar. Det bör 

vara lättillgängligt för både bilburna besökare och de som tar sig fram med andra 

medel. Möjlighet för spontana besök av både konstnärer och allmänheten efterfrågas 

av både institutioner och producerande kulturarbetare. 
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 För undervisning inom konst vore ideala förutsättningarna att ha tillgång till 

konstateljéer som är ändamålsenliga, ljusa och av lite större storlek, enligt 

producerande kulturarbetare och en institution. Utöver de har respondenterna olika 

krav på utformning och närhet till olika andra funktioner, som verkstäder, fotostudio 

och datorsal. En välutrustad fotostudio efterfrågas av flera producerande 

kulturarbetare. Konststudio för måleri och teckningskurser efterfrågas av 

studieförbund och producerande föreningar. Bildkonsten på Länskulturen ser de ideala 

förutsättningarna som en flexibel pedagogisk konstlounge med teknisk utrustning för 

kursverksamhet och som även kan fungera mobilt. 

 

 Grovverkstad för hårdkonst och slöjd saknas enligt Härke Konstcentrum, Visa Mig 

Slöjdförening och producerande kulturarbetare. För att den ska vara optimal bör den 

vara rymlig, ha tillgång till material och maskiner samtidigt som den är tålig för arbete 

med exempelvis trä, plåt, glas, betong och emalj. Det är några av de material som har 

angivits av respondenterna. Att verkstaden ligger centralt anses vara optimalt av både 

en förening och kulturarbetare. Tillgång till förråd i nära anslutning efterfrågas också. 

 

 Producerande föreningar, producerande kulturarbetare och estetiska musikprogrammet 

på Jämtlands gymnasium saknar rymliga ljudisolerade ändamålsanpassade lokaler 

med bra akustik, för både musikrep, musikundervisning, master Classes och 

körverksamhet. Efterfrågan finns för både lokaler att dela med andra och icke delade 

replokaler.  Att lokalerna också har tillgång till fungerande teknisk utrustning, bra ljus, 

ventilation och bra PA som är önskvärt enligt flera respondenter. Närhet till 

ljudisolerad studio och grupp-/mötes-/arbets-rum vore ideala förutsättningar för 

institutioner, producerande föreningar och kulturarbetare. Närhet och möjlighet till att 

anordna konserter vore optimalt för flera respondenter. 

 

 Tillgång till danslokaler med anpassade golv, bra ventilation och väl fungerande 

ljudanläggning är ideala förutsättningar enligt dansföreningar och kulturarbetare. 

Fokus ligger på tillgången till lokaler, eftersom flera respondenter har problem med att 

lokalerna som används idag är väldigt uppbokade. Ideala lokaler som går snabbt att 

förändra för rep och produktion vore optimalt enligt Estetiska dans och 

teaterprogrammet. Om lokalen har tillgång till omklädningsrum med dusch, en liten 

scen i anslutning till danslokalen och det kan skapas en festligare prägel uppfylls några 

ytterligare önskemål från respondenterna.  

 

 Kontorslokaler och möteslokaler efterfrågas av alla grupper. Mer specifikt hur 

kontoren bör se ut och vad de bör ha tillgång till, skiljer mellan respondenterna. 

Möjlighet till kursverksamhet, föreläsningssal, utställningsytor och försäljning 

efterfrågas av producerande kulturarbetare, institutioner.  

 

 En stor konserthall i intervallet 500 och 2500 personer i publiken, med det vanligaste 

svaret liggande mellan 1000 och 1500 personer i publiken, efterfrågas av föreningar 

och kulturarbetare inom både de producerande och arrangerande kategorierna. Ideala 

förhållanden för denna lokal är enligt respondenterna att den är flexibel och väl 

planerad för enkel och smidig roddning. Det är bra akustik och en stor scen som kan 

inrymma både rockkonserter och en symfoniorkester beroende på vilken respondent 

som tillfrågas. I optimala fall ligger konserthallen i anslutning till en öppen mötesplats 

där kulturarbetare och allmänhet kan mötas, exempelvis i ett café eller restaurang 
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enligt arrangerande föreningar och kulturarbetare.  I samma komplex är ideala 

förutsättningar att det finns tillgång till kontor, konferenslokaler, flexibla replokaler 

och inspelningsmöjligheter enligt olika kulturarbetare inom både arrangerande och 

producerande kategorier. Plats för skapande verkstad i form av en flexibel svart låda 

med tillgång till förråd och instrument efterfrågas av institutioner och producerande 

föreningar.  

 

 En mindre konsertlokal efterfrågas också. Den bör enligt respondenterna ha god 

akustik och är anpassad för både akustiska och förstärkta konserter, teater och 

operaföreställningar, den tar in mellan 100 och 300 åskådare anses vara ideal för vissa 

producerande och arrangerande föreningar samt producerande kulturarbetare. Lokalen 

bör både kunna användas för sittande, cafébord-sittande publik och som dansgolv. Det 

bör enligt arrangerande och producerande föreningar finnas rättigheter att servera 

alkohol i samband med vissa evenemang. 

 

 I ideala fall tillkommer ett flertal nya byggnader för olika verksamheter enligt följande 

respondenter. Jamtli vill bygga en forskarsal i anslutning till museiverksamheten. 

Teaterföreningen Arnlijotspelen skulle gärna se ett museum med café vid 

Arnlijotlägden, samt möjlighet till att hålla konserter där. Stenbrottet i Marieby vill 

bygga en stor fast scen med tak som har ljud och ljusanläggning på plats. 

Länsbiblioteket har en byggnad men de skulle föredra att ha hela verksamheten i ett 

plan, ha tillgång till scener och utställningsytor samt ett öppet, välfungerande magasin. 

 

 Flera respondenter (institutioner, arrangerande föreningar, producerande och 

arrangerande kulturarbetare) efterfrågar mindre justeringar till sina befintliga lokaler 

för att de ska vara ideala för verksamheten. Det kan exempelvis röra sig om att måla 

om eller utöka med ett extra förråd. 

 

5.4 Förutsättningar för att flytta till ett samlat kulturhus 

 

Många respondenter är intresserade att flytta in i ett samlat kulturhus Vad flera kategorier av 

respondenter har svarat gemensamt för att de ska vara intresserade av att flytta in beskrivs 

nedan: 

Samlingspunkt 

För att det samlade kulturhuset ska vara aktuellt att flytta in i för respondenterna bör det 

finnas en samlingsplats i form av exempelvis ett café där de kan träffa andra och knyta nya 

kontakter. Samtliga svarsgrupper har flera respondenter som anser att den biten är avgörande 

för intresset att flytta dit. Att finnas nära andra aktörer för att kunna inbjuda till samverkan är 

efterfrågat av flera respondentgrupper. Goda möjligheter till samverkan är också ett krav från 

flera institutioner. 

 

Många föreningar både arrangerande och producerande tar upp möjligheten att träffa andra 

och att knyta nya kontakter som en viktig aspekt till varför de vill finnas i kulturhuset. 

Tillgång till en kreativ miljö, med olika kulturyttringar samlade på ett ställe, lockar flera 

producerande kulturarbetare. Att det finns offentlig verksamhet och expertkompetens är också 

viktigt enligt dessa producerande föreningar och kulturarbetare.  
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De gymnasieprogram som inte är intresserade av att flytta hela sin verksamhet till kulturhuset 

ser gärna en möjlighet till att hålla workshops och master Classes där. Det gäller om det finns 

närhet till professionella aktörer och en möjlighet att befinna sig i professionella miljöer.  

Anpassade lokaler  

En lokal som är välplanerad och har anpassats verksamheten, efterfrågas av både föreningar 

och kulturarbetare. Det är ett grundkrav för att många respondenter ska vara intresserade av 

att flytta in i ett kulturhus. En bra lösning på hur det går att bygga för att aktiviteter med olika 

ljudnivåer ska kunna finnas i samma hus bör tas fram så att alla ska kunna känna sig 

välkomna. Det efterfrågas både ljusa replokaler som inte ligger i källare och tysta kontor för 

lugn och ro. Tillgång till flera olika sorters scener och lokaler efterfrågas av studieförbund och 

arrangerande kulturarbetare. De är intresserade av att ha kontor, kursverksamhet och andra 

arrangemang under samma tak. 

Centralt läge 

Att ett kulturhus i Östersund bör ligga centralt inom det område där människor går förbi 

naturligt efterfrågas av alla svarskategorier. Det ska vara lättillgängligt för spontanbesök anser 

flera respondenter. Kulturhuset bör vara lätt att ta sig till. Flera producerande föreningar och 

arrangerande kulturarbetare vill att det ska finnas parkeringar i anslutning till huset. 

Målgrupp 

Vilken målgrupp ett kulturhus ska inrikta sig på går isär mellan föreningarna som tar upp det. 

Vissa vill att det ska vara riktat mot ungdomar medan andra vill att alla åldrar ska vara 

välkomna. Arrangerande och producerande föreningar samt producerande kulturarbetare vill 

inte att det ska vara ett hus för finkultur, alla ska känna sig välkomna i alla åldrar. 

Öppettider 

God tillgänglighet på lokaler efterfrågas av föreningar och producerande kulturarbetare. 

Många föreningar bedriver sin verksamhet på kvällar och helger, de måste kunna använda 

lokalerna då. Vissa vill ha tillgång till egen nyckel till sina lokaler för att helt kunna bestämma 

själv. 

Tillgänglighet 

Genom att bygga fler efterfrågade lokaler ökar det tillgängligheten och kan korta köer till 

redan befintliga lokaler, det tas främst upp av föreningar. Den fördelen tar bland andra 

föreningen Tingshuset upp, att de utrymmesmässiga förutsättningarna blir bättre än i nuläget 

för medlemmarnas räkning. Möjlighet att dela lokaler efterfrågas av föreningar och 

producerande kulturarbetare.  

Event och konsertlokaler 

En flexibel inomhusarena för att arrangera både konserter, fester och som har platskapacitet 

för stora sittningar, efterfrågas av arrangerande och producerande föreningar. Tillgång till en 

riktigt anpassad konsertlokal med scener som uppfyller deras behov bör också finnas.   

 

Arrangerande och producerande föreningar efterfrågar tillgång till bra teknik både digital och 

analog teknikutrustning gärna möjligheter till kursverksamhet i ljudteknik, alternativt duktiga 

tekniker på plats i konsertlokalerna. Anders Mellgren som är ljudtekniker tycker sig inte 

kunna flytta sin verksamhet, han söker gärna jobb på ett kulturhus istället.  
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Respondenter från båda kategorier menar att alkohol bör vara tillåtet i kulturhuset. Vissa 

respondenter vill se restaurang med bar i huset. 

Verkstad, studio och replokaler 

En ljudisolerad inspelningsstudio som i samma hus har tillgång till konsertscen efterfrågas av 

producerande föreningar och producerande kulturarbetare 

 

Danslokaler med slitstarka anpassade golv efterfrågas av producerande föreningar. 

 

Större konstateljéer med tillgång till vatten och med möjligheter att hålla i kursverksamhet 

efterfrågas av producerande kulturarbetare och beskrivs som behov av studieförbund och 

institutioner.  

 

En grov verkstad för hård konst, slöjd och möjlighet till dekorbyggen efterfrågar av olika 

producerande föreningar. Att den är kollektiv och det finns möjlighet att hyra in sig under 

kortare perioder för att genomföra specifika projekt efterfrågas av producerande 

kulturarbetare. 

 

Producerande kulturarbetare och SENSUS vill ha tillgång till ljudisolerade rum för musikrep 

och undervisning. De vill också ha tillgång till ljudisolerade studios för foto, film och 

ljud/musik i kulturhuset.  

Förråd 

Arrangerande och producerande föreningar somt producerande kulturabetare saknar förråd av 

skiftande storlek för sina verksamheter.  

Utställningsytor 

Härke Konstcentrum, Jamtli och Gaaltje vill samarbeta om möjligt och exempelvis hålla 

arrangemang, prova på aktiviteter och ha utställningsytor i ett kulturhus. Producerande 

kulturarbetare vill också ha utställningsmöjligheter och försäljning av böcker och andra saker 

knutna till verksamheten. 

Information och marknadsplattform för kultur 

Kulturhuset bör bli väl marknadsfört så allmänheten kan känna till verksamheten. Vidare 

skulle det genom sin öppenhet kunna fungera som en informationskanal och 

marknadsplatform för kultur i huset (och kommunen) enligt producerande och arrangerande 

föreningar.   

Kontor och möteslokaler 

Tillgängliga kontor, mötesrum och arbetsplatser som är anpassade till verksamheten 

efterfrågas inom alla svarskategorier. Vissa har redan tillgängliga kontor men är av olika 

anledningar mindre nöjda med dem. Ett flertal respondenter har sin arbetsplats i hemmet och 

är missnöjda med det. Finns det plats och inte är för dyrt skulle många av dessa vara 

intresserade av att flytta in, och det gäller alla svarskategorier. Inom alla kategorier finns vissa 

som är intresserade av permanenta kontor eller aktivitetslokaler. Andra delar gärna lokaler det 

svarar olika föreningar och producerande kulturarbetare.  
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Ekonomi 

De ekonomiska förutsättningarna för majoriteten av alla respondenter ska vara intresserade av 

att flytta in är; låga hyror. Vissa arrangerande föreningar kan själva tänka sig att bidra på 

annat sätt än ekonomiskt för att få använda lokalerna.  

 

En möjlighet att hålla låg hyresnivå på vissa lokaler finns genom samverkan. Svenska kyrkan 

i Östersund är intresserad av att samverka för så kallade mjuka kulturyttringar; sådant som 

härrör mänskliga frågor. Finns det möjligheter till samarbete kring dessa uttryck, är de 

intresserade av att finnas i det samlade kulturhuset. 

Annan verksamhet 

Flera producerande kulturarbetare som inte är intresserade av att flytta sin verksamhet till ett 

gemensamt kulturhus kommer gärna och uppträder eller arrangerar evenemang om 

lokalförutsättningarna passar. Andra föreningar och främst producerande kulturarbetare 

bedriver sina verksamheter i egna lokaler, trivs bra med det och är inte intresserade av att 

verka i ett samlat kulturhus.  
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Del 2 

6. Utblick  

6.1 Metodval 

 

Beskrivningarna om kulturhus på andra orter bygger på kommunernas egna beskrivningar 

från sina hemsidor. I vissa fall används tidigare genomförda förstudier och undersökningar 

gjorda runt de berörda kulturhusen. Andra källor som har använts är primärkällor i form av 

rapporter, offentliga handlingar som årsredovisningar och protokoll. Dessa har sedan jämförts 

med intervjuresultaten från del 1.  

Val av jämförelseobjekt 

Eftersom det inte verkar finnas någon starkt vedertagen definition av begreppet kultur(se kap 

2.1), finns det heller inte någon begränsning mellan vad som räknas som kultur och inte. Det 

är alltså ingen direkt begränsning på vad som kan pusslas in i ett så kallat ”Kulturhus”. Det är 

och har varit godtyckligt och kan förändras med tiden. Vad som finns i kulturhus på andra 

orter i landet är väldigt olika. Det finns inte någon speciell kulturhusmall att följa för en 

framgångsrik verksamhet. Eftersom det nu finns nästan lika många 

kulturverksamhetssammansättningar som det finns kulturhus i Sverige, kan vi med hjälp av 

behovsinventeringen som utförts, jämföra behoven i Östersund med redan uppbyggda 

kulturhus på andra orter och se vad som är bra och dåligt med just dessa kulturhus.  

Begränsningar 

Omvärldsspaningen har utförts genom Internetkällor, som varje kulturhus egen hemsida samt 

kulturhusens kommuners respektive hemsidor. Framtida studiebesök rekommenderas! 

 

Status på befintliga lokaler i Östersund är i den här rapporten ett resultat av 

intervjurespondenternas egna synpunkter. Det finns ingen ytterligare undersökning gjord på 

befintliga kulturarenors status i den här rapporten.  

 

6.2 Samlade krafter 

 

Ett av argumenten till att förespråkarna som hörs i media vill ha ett kulturhus i Östersund är 

att det ska fungera som en samlingsplats för olika former av kulturella verksamheter (www. 

Startskott.nu). Det ska alltså bidra till ökat kulturellt samarbete mellan olika aktörer, ett 

kulturnätverk med en fast samlingspunkt. Ur en företagsekonomisk vinkel kan det kopplas till 

att företag i nätverk har till gång till ett större kunskapskapital än varje enskild företagare har 

tillgång till på egen hand (Halme 2001). Oberoende av inriktning hos företagarna är 

kunskapsöverföring i form av diskussioner och erfarenhetsutbyten en av fördelarna med 

samverkan i nätverk. Detta är dock inget som sker bara för att det byggs ett kulturhus utan 

kräver ett förtroende som kan ta flera år att bygga upp. (Ahlström- Söderling 2003) 
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6.3 Tidigare undersökningar och inventeringar i kommunen 

Lokalinventering 

Lena Byström är projektanställd av Östersunds kommun och arbetar med en lokalinventering 

som skulle publiceras på kommunens hemsida i juli 2011 men blir förhoppningsvis färdig 

under hösten. Det är en ren söktjänst där alla lokaler som går att hyra finns presenterade efter 

antalet personer som får plats. Det ska göra det lättare för intresserade kommuninvånare att få 

en uppfattning om vilka lokaler som finns tillgängliga i Östersund, för olika tilltänkta 

aktiviteter samt hur man kan hyra dem. I denna inventering ingår alla bygdegårdar, 

föreningshus och andra lokaler både inne i staden och utanför som går att hyra.  

Medborgarundersökning 

SCB publicerade en Medborgarundersökning våren 2011 där de rekommenderar Östersunds 

kommun att bland annat förbättra arbetsmöjligheterna och om möjligt även förbättra 

fritidsmöjligheterna för kommuninvånarna, se bild 4.1.  Just dessa två punkter skulle kunna 

förbättras genom en satsning på ett samlat kulturnav med tillgång till 

företagsrådgivning/inkubator för nyuppkomna idéer.  Kulturens Hus verksamhet i Luleå har 

bidragit till ett ökat kulturintresse, nya arbetstillfällen och nystartade företag inom 

kulturområdet. Med en inkubator på plats i kulturhuset skulle fler kunna få tips och råd om 

hur de ska bli framgångsrika kulturföretagare. 

 

 
Bild 6.1 visar Nöjd-Region-Index i en prioriteringsmatris för Östersunds kommun framtagen 

våren 2011(Källa SCB). 

 

I medborgarundersökningen framgick att Östersunds kommuns medborgare över lag var 

nöjda med det befintliga kulturutbudet samt de befintliga idrottsanläggningarna som båda 

ingår i punkten Fritidsmöjligheter. Punkten är inringad i matrisen i bild 6.1. Det behöver 

nödvändigtvis inte betyda att kommunen inte satsar mer pengar på fritidsanläggningar, 

Storsjöbadet, Länsbiblioteket ska delvis renoveras och det planeras i nuläget för en ny 

idrottsarena på Stadsdel Norr. Rekommendationen från SCB är förbättra området om möjligt. 
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6.4 Befintliga kulturhus i Östersund  

Östersund är inte helt utan samlade kulturhus; i bemärkelsen hus som har flera 

kulturverksamheter under samma tak. Några sådana exempel är enkelt beskrivna nedan. Det 

är ingen komplett lista men den påvisar att kultur finns tillgänglig i olika former redan idag. 

Informationen kommer från intervjusvar i undersökningen eller verksamheternas egna 

hemsidor.  

OSD 

OSD erbjuder scener och lokaler för evenemang i olika storlekar. De har svarta lådor och 

tillgång till replokaler. Sensus har en fullt utrustad tyst replokal på plats. Det finns restaurang 

och café i huset. Länskulturen finns där med sin samlade kompetens och de har ett 

kontorshotell där det går att hyra in sig. (osd.se) 

Tingshuset 

I huset finns en scen för mindre konserter, här finns konstateljéer, biograf och flera olika 

verksamheter inom kulturområdet. Sensus hyr ut replokaler och även utrustning till de som 

inte har egna förstärkare och trumset att tillgå.  

 

Tingshuset har flera aktiva föreningar som verkar i huset bland andra Folkets Bio Regina, 

Mediaverkstan, Musikforum och Baluns Kulturförening. Utöver dessa verkar flera 

kulturarbetare på plats och flera andra aktörer kommer till huset för specifika arrangemang 

och projekt. Som knutpunkt för verksamheten finns ett café där många kulturaktiva träffas 

och stärker kontakter.  

Härke Konstcentrum 

De hyr ut konstateljéer till främst näringsidkande konstnärer. Utöver det finns här tillgåmg till 

kollektiv grafikverkstad, keramikugn och kusverksamheter. 

Länsbiblioteket 

Bibliotek för böcker, musik, film och tidskrifter. 

Här finns ett café, skaparverkstad och tillgång till en liten utställningsyta.  

Mittuniversitetet 

En verksamhet som inte nämnts tidigare i rapporten är Mittuniversitetet. De är inte ett 

regelrätt kulturhus enligt definitionen på kulturbegreppet för denna studie. Anledninget till att 

de tas upp här är att de påverkar och skapar möjligheter i Östersund, bland annat dessa: 

 

 De samverkar med offentliga verksamheter och näringslivet för att öka och sprida 

kunskap inom olika områden. 

 Utbildar och skapar en kreativ miljö för studenter att utvecklas inom olika genrer. 

Exempelvis har universitetsbiblioteken öppna läs och skrivlandskap för att studenterna 

ska kunna studera, de har också bokningsbara grupprum, som innehåller ett skrivbord 

en skrivtavla på väggen eluttag och ibland en stationär dator. 

 Studentkåren i Östersund arrangerar koncerter och evenemang för studenterna 

 De arrangerar populärvetenskapliga föreläsningar för allmänheten (exempelvis frukost 

och lunchföreläsningar) 

 De har utställningsytor i bl a glaskuben hus p 

 De hyr också ut lokaler till annan kursverksamhet 

(miun.se) 
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6.5 Kulturhus på andra orter 

 

Det satsas på att öppna kulturhus på olika håll i landet, Umeå står i startgroparna och har en 

dynamisk utställning på byggskisser och planer under våren och sommaren 2011 

(www.umea.se). I Malung har ett privat par nyligen byggt om och öppnat ett kulturhus i den 

nedlagda biografen (Facebookgruppen; Malungs Kulturhus). I Sundsvall startades en 

arkitekttävling under 2008 för att få fram förslag på ett nytt konsert- och kulturhus vid 

hamnen(Sundsvalls kommun 2008). Ett axplock av redan befintliga kulturhus med olika fokus 

och organisationsformer beskrivs nedan för att ge en bild av olika lösningar som finns idag. 

Dunkers i Helsingborg 

Dunkers kulturhus ligger i Helsingborg. Planerna för ett nytt stadsmuseum hade funnits länge 

hos kommunen och de växte så småningom till ett mångfunktionellt komplex av olika 

kulturella institutioner. Pengar till att finansiera bygget fick man från Henry och Gerda 

Dunkers donationsfond. Kulturhuset invigdes 2002 och drivs av Helsingborgs kommun 

(www.allabolag.se). Läget är centralt, på ett par minuter når du stadskärnan. Dessutom ligger 

det ett parkeringsgarage alldeles intill. Dunkers kulturhus innehåller bland annat konsthall, 

stadshistoriska utställningar, temautställningar, konsertsal och teatersalong, en öppen 

kulturverksamhet samt stort fokus på verksamhet för barn och unga. I kulturhuset finns även 

stadens turistbyrå. 

 

Huset har utrymmen för utställningar, scenkonst och pedagogisk verksamhet för barn och 

ungdomar inom områdena; konst, musik, media, dans och teater. Totalt har huset en yta på 10 

600 m² för olika verksamheter och 3 200 m² utställningsyta. (wikipedia) Det finns 

sammanträdesrum med plats för 30 personer, Teatersalen tar in 150 personer och 

Konsertsalen rymmer strax över 300 personer och är alla utrustade med modern teknik. Med 

hjälp av restaurangen i huset, erbjuds luncher/middagar eller andra förfriskningar under 

konferenser. 

Kulturens hus i Luleå 

Ett kulturhus att ha i åtanke vid vidare undersökningar är Kulturens Hus i Luleå. Det öppnade 

2007 och ligger i centrala Luleå vid Norra hamn.  Anläggningen är 14 000 m² stor och 

inrymmer bland annat stadsbibliotek, konsthall, två konsertsalar, flexibla foajéer i tre plan 

samt café, restaurang och stadens turistbyrå. Därtill ett stort antal kontor och 

sammanträdesrum. Norrbottensmusiken finns också på plats. Kulturens Hus har ett nära 

samarbete med näringslivet och fungerar som konferens och kongressarena. Huset har också 

sponsorer i form av ett företagsnätverk som kallar sig Kulturverket och består av bland annat: 

Luleå Energi, Lulebo, Norrlandsfonden, Tieto, SAS, Almi Företagspartner och många fler. 

Verksamheten i huset drivs av Luleå kommun (www.allabolag.se). I en utvärdering gjord av 

Luleå Tekniska Universitet har Kulturens Hus i Luleå (Laurell- Stenlund 2010) visat att 

verksamheten där bland annat har bidragit till ett ökat kulturellt intresse bland 

kommuninvånarna. En synergieffekt av närheten mellan konsertsalen, biblioteket och 

konsthallen är en utveckling av nya kulturverksamheter. Därtill har det skapats nya 

arbetstillfällen och ett ökat företagande inom kulturområdet i Luleå efter öppnandet av 

Kulturens Hus. (Laurell- Stenlund 2010) 
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Konsertsalarna i huset tar in 300 respektive 1000 personer. I den stora konsertsalen är 600-

750 platser på parkett och resterande platser finns på balkonger en våning upp. Båda 

konsertsalarna har elektromekaniska system som kontrollerar akustiken. 

Brewhouse i Göteborg 

Brewhouse i Göteborg öppnade 2004. De utger sig inte för att vara ett kulturhus utan ett” 

kreativt center”, med fokus på musik-, film- och medieproduktion. Samlat här finns bland 

annat en stor evenemangsarena, inkubator, kontorshotell, moderna studios, konferenslokal och 

restaurang. Centret drivs av en ideell förening (allabolag.se) och ligger i ett gammalt bryggeri, 

nära granne med Scandinavium och mässhallarna, men det har renoverats så de har bevarat 

den känslan från tiden då Apotekarnes var verksamma i byggnaden. Det innehåller idag ett 

90tal företag och organisationer inom de kreativa näringarna och har en flexibel arena för 900 

personer.  

 

Tack vare generösa donationer av Sten A Olsson stiftelsen för forskning och teknik har arenan 

som idag heter Stena Arena utrustas med modern ljud-, ljus- och bildteknik. Syftet med 

donationen var att ge unga talanger möjligheter att utbilda sig och utveckla sin verksamhet på 

goda villkor. (brewhouse.se)  

Kulturhuset i Jönköping 

Kulturhuset i Jönköping är inte nybyggt. Det ligger i en gammal brandstation och har funnits 

där sedan en ungdomsrevolution på 80-talet. Det drivs av en förening som hyr ut lokaler till 

andra föreningar, företag och privatpersoner. Förutom konserter, utställningar, 

teaterföreställningar och kursverksamhet inom flera kulturområden anordnas loppisar, 

julfirande och lokalerna hyrs ut till fester, konferenser eller LAN. Stora salen tar in 800 

stående eller 400 sittande, huset har flera stora flexibla lokaler, för över 100 personer, till 

olika verksamheter. Därutöver finns bland annat replokaler, mindre konferens/möteslokaler 

och verkstäder för snickeri och keramik. Caféverksamheten är husets hjärta och här finns en 

liten scen där både amatörer och professionella får uppträda och på väggarna hänger konst av 

lokala konstnärer(www.kulturhusetjonkoping.se). Jönköping plannerar även att öppna ett nytt 

kulturhus för scenkonst. Bygget är i full gång och det planneras öppnas under hösten 2011 

och ha namnet Spira. (www.lj.se) 

Cozmoz i Borlänge 

Cozmoz är ett kulturhus som riktar sig främst till ungdomar och är enligt de själva mest kända 

för sina ungdomsdiscon som har lockat hundra-tusentals besökare genom åren. Discona har 

mer än 700 besökare sista fredagen i varje månad, lokalen är godkänd för 950 personer. På 

Cozmoz genomförs årligen hundratals evenemang som konserter, konferenser, föreläsningar 

och teatrar. 2009 inledde de även ett närmare samarbete med Peace & Love-festivalen som nu 

har en av sina scener inne på Cozmoz.    

  

Cozmoz drivs av Borlänge kommun. 2002 flyttade en arbetsmarknadsåtgärd kallad Ung 

Resurs in. Ganska snart kopplades demokratiprojektet Framtidspiloterna till den ordinarie 

verksamheten för att stärka ungdomars inflytande och att ta tillvara på deras engagemang och 

kraft. De skapade ett ungdomsråd som sedan genom att påverka politiker och makthavare 

möjliggjorde skapandet av ett Ungdomens Hus.  Idag är Cozmoz en självklar mötesplats för 

ungdomar. Under åren har kultur- och musikföreningar skapats och ungdomsrådet består nu 

av cirka 20 ungdomar i åldern 13-25 år som arrangerar cafékvällar, konserter samt 

föreläsningar på Cozmoz.  
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Café Caoz är hjärtat av Cozmoz, en mötesplats med en mysig och hemvan miljö. I caféet 

finns en klubbscen, här genomförs mindre evenemang som rockarrangemang, viskvällar eller 

föreläsningar. I huset finns även en restaurang som serverar lunch och middagar. Den kan 

även tjäna som dansgolv eller föreläsningssal.  

 

I anslutning till Cozmoz ligger Rockhuset, ett replokalskomplex med elva replokaler, en 

studio, och en massa musik. Fyra av replokalerna är fullt utrustade med instrument och till för 

de som vill prova. På Rockhuset kan ungdomar repa och inspireras i en kreativ miljö Hip-

Hoppare som hårdrockare. Borlänges största musikskola finns på plats och undervisar i huset. 

 

Den dagliga verksamheten består av praktik platser för ungdomar i restaurang, café, park, 

media och underhåll. Cozmoz ser till att ge ungdomarna stöd och hjälp som gör att de 

snabbare och på en tryggare grund kommer ut i samhället. Cozmoz jobbar även med 

internationellt arbete så som utbyten och volontärer. 

 

En annan verksamhet som Cozmoz erbjuder är Ungdomskontoret. Det är ungdomarnas egen 

arbetsplats. På Ungdomskontoret kan unga kostnadsfritt få tillgång till en egen kontorsplats, 

fullt utrustad med telefon, dator och skrivare. När man skriver in sig får man egen nyckel och 

får nyttja kontoret när man själv vill. I ett annex finns även konferensrum. Stora konferensen 

är utrustat med all modern teknik och lilla konferensen kan inredas efter kundens önskemål.  

(www.borlange.se) 

Flera hus 

I Västerås är modellen tre centrum med olika fokus; Culturen, Konserthuset och Växthuset. 

Växthuset fokuserar på kreativitet och folkbildning. Det är ett samlat hus med kommunala 

och ideella organisationer tillsammans. Konserthuset fokuserar på konserter, föreställningar 

och evenemang. Det tredje huset Culturen anordnar teater, dockteater, filmvisning och 

utställningar. I Jönköping finns ett befintligt kulturhus samtidigt som de ska öppna ett nytt hus 

under hösten 2011(se ovan om Kulturhuset i Jönköping). Sundsvall och Umeå är två andra 

städer som har kulturhus i form av Kulturmagasinet och Norrlandsoperan, båda dessa städer 

planerar också att bygga nya kulturhus. (Sundsvalls kommun 2007, www.umea.se 2011) 

 

Vidare följer en tabell som ger en bild av aktivitetsspridningen runt om i landet gällande ett 

axplock av kulturella möjliga aktiviteter i tabell 6.1.  
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Tabell: 6.1 visar en del av innehållet i de olika kulturhusen. 
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Dunkers i Helsingborg x   x x  x     x x   x     x 

Hässleholm x   x x x x x x x x x x x   

Kulturhuset i Stockholm x x x   x x       x     x x 

Jönköping x   x x   x       x       x 

Kulturens hus i Luleå x   x x x    x x x x x x x x 

Mora     x   x  x             x x 

Lätting kulturhus i Gävle     x       x     x   x   x 

Norrlands Operan Umeå x x x x   x   x  x         x 

Växthuset i Västerås x           x     x   x     

CuLTUREN i Västerås     x x   x x x   x         

Konserthuset i Västerås x             x x x         

 

Övriga aktiviteter 

Kulturhus kan också inrymma andra serviceområden än de direkt kulturbundna vilket 

ytterligare skuggar begreppet. I Tabell 6.2 beskrivs dessa verksamheter för respektive 

kulturhus. Allt är möjligt att sätta in i ett kulturhus bara intresset och efterfrågan finns. 

 

Tabell: 6.2 visar övrigt innehåll som skiljer sig markant mellan de olika kulturhusen och 

påvisar att det inte finns någon speciell mall som verksamheterna måste följa. 

Kulturhus Övrigt 

Dunkers i 
Helsingborg 

 
Hässleholm Parkeringsgarage och tandläkarmottagning 

Kulturhuset i 
Stockholm klimatforum/ekotek, festivaler, debattforum, och sömnads-kurser 

Jönköping 
bokförsäljning, medeltidsförening, keramik och snickeriverkstad, språkcafé på tyska och franska, 
loppis, julfirande, utlåning av cyklar 
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Kulturens hus i 
Luleå  after work, lunch, uteservering i caféet, sponsorer från näringslivet 

Mora bygdearkiv, shop med souvenirer, konsumentvägledare, fritidsassistent och ungdomssamordnare 

Lätting kulturhus 
i Gävle 

internationellt arbete (wwL), dockteater, bedriver olika projekt just nu inom 
kompetensutveckling, subventionerar sina lokaler för kurser och fortbildning 

Norrlands 
Operan Umeå lunch och after work, arrangerar tävlingen Musik Direkt 

Växthuset i 
Västerås samlade kommunala och ideella organisationer på ett och samma ställe 

CuLTUREN i 
Västerås   

Konserthuset i 
Västerås   
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7. Analys  
 

I följande avsnitt görs en beskrivning av de vanligaste beskrivna behoven utifrån alla 

kategoriers samlade behov från kapitel 5.2 och förutsättningar för att flytta verksamheten från 

kapitel 5.4. Dessa behov jämförs sedan med beskrivna kulturhus i kapitel 6. 

 

7.1 Anpassade lokaler  

 

Oavsett vilken respondent som tillfrågas har denne en bild av vilken sorts lokal som passar för 

just sin verksamhet.  Ändamålsenliga lokaler är ett grundkrav för att många respondenter ska 

vara intresserade av att flytta in i ett kulturhus. Det efterfrågas både ljusa replokaler som inte 

ligger i källare och tysta kontor för lugn och ro. Tillgång till flera olika sorters scener och 

lokaler efterfrågas. Intresset av att ha kontor, kursverksamhet, social samlingspunkt och olika 

arrangemang under samma tak är stort. De beskrivna kulturhusen runt om i Sverige har alla 

olika verksamheter inom sina byggnader. De har dock ofta en huvudmålgrupp som de vänder 

sig till lite extra. Exempelvis har Kulturens Hus i Luleå en stark prägel av näringslivet och 

arrangerar konferenser, kongresser och har After Work. Cozmoz å sin sida är starkt inriktat 

mot ungdomar genom att de arrangerar discon, rockkonserter men också driver verksamheten 

till stor del genom att låta ungdomar praktisera och på så vis hjälpa dem ut i arbetslivet.  

 

I intervjuerna visar det sig att många respondenter har problem med anpassningen av de 

befintliga lokalerna. De upplevs ha för lågt i tak, för små utrymmen, saknar loger, är 

komplicerade att rodda och har dålig ventilation. Nedan följer en lista på beskrivna 

ändamålsenliga lokaler. Lokaler som är väl anpassade för en verksamhet kan ses som ideala 

lokaler. Beskrivningarna är hämtade ur kapitel 5.3 (Ideala förutsättningar). Vilka respondenter 

som beskriver vad finns beskrivet i det kapitlet.  

Konst och hantverk 

För undervisning inom konst vore ideala förutsättningarna att ha tillgång till konstateljéer som 

är ändamålsenliga, ljusa och av lite större storlek. Viktigt är att dessa lokaler har tillgång till 

vatten. Därtill efterfrågas en konststudio för måleri och teckningskurser, samt en mobil 

konstlounge. De beskrivna lokalerna bör ha närhet till olika verkstäder, en fotostudio och 

datorsal. Enbart en välutrustad fotostudio efterfrågas också av andra respondenter.  

 

Grovverkstad för hård konst och slöjd i hårda material saknas idag. För att den ska vara 

optimal bör den vara rymlig, ha tillgång till material och maskiner samtidigt som den är tålig 

för arbete med exempelvis trä, plåt, glas, betong och emalj. Den bör vara kollektiv och det 

finns möjlighet att hyra in sig under kortare perioder för att genomföra specifika projekt 

konstnärliga eller dekorbyggen till teateruppsättningar efterfrågas. De förväntas även kunna 

användas som kurs och experimentverkstad för trä, metall och betong. Tillgång till förråd i 

nära anslutning bör finnas 

Musikproduktion 

Ljudisolerade rymliga lokaler med bra akustik efterfrågas för musikrep, undervisning, Master 

Classes och körverksamhet. Efterfrågan finns för både lokaler att dela med andra och att hyra 

permanent.  Nära tillgång till grupprum som kan användas för övning av olika stämmor, till 

möten och andra aktiviteter är önskvärt. 
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En välisolerad studio som är fullt utrustad teknikmässigt för inspelning av ljud efterfrågas 

också i närhet till replokalerna. Att lokalerna har tillgång till fungerande teknisk utrustning 

som bra ljus, ventilation och bra PA är återkommande efterfrågan från respondenterna. De 

klassar det som ett rent behov att förbättra det området för att de ska kunna verka och utveckla 

sina verksamheter. Sten A Olssons fond donerade pengar till just tekniken i Stena Arena i 

Brewhouse, tillgången till bra teknik kunde möjliggöra att ungdomar och intresserade kunde 

utbildas och utvecklas med bra förutsättningar, inom de kreativa näringarna (se kap 6.4. 

Brewhouse). En ljudisolerad inspelningsstudio i samma hus som konsertscen efterfrågas av 

respondenterna i undersökningen. 

Film och foto 

Några respondenter vill ha tillgång till ljudisolerade studios inte bara för ljud/musik utan även 

för foto och film. Även dessa bör vara välutrustade med fungerande teknik. 

Produktion av scenkonst 

Tillgång till danslokaler med anpassade golv, bra ventilation och väl fungerande 

ljudanläggning. De får gärna vara delningsbara eller att flera danslokaler ligger i närheten av 

varandra. Om lokalen har tillgång till omklädningsrum med dusch, en liten scen för 

instruktören och det kan skapas en festligare prägel i lokalerna uppfylls några ytterligare 

önskemål från respondenterna. 

 

Flexibel välutrustad svart låda för skapande verkstad. Ideala lokaler som går snabbt att 

förändra för rep och produktion. Lokalen efterfrågas ligga i anslutning till en större scen.  

Konserthall 

En väl planerad stor konserthall som är enkel och smidig att rodda och har en kapacitet mellan 

1000-1500 personer i publiken vore optimal enligt olika respondenter.  Lokalen bör vara 

akustiskt anpassad och ha en stor scen som kan inrymma både rockkonserter och en 

symfoniorkester. I optimala fall ligger konserthallen i anslutning till en öppen mötesplats där 

kulturarbetare och allmänhet kan mötas. I samma komplex är ideala förutsättningar att det 

finns tillgång till kontor, konferenslokaler, flexibla replokaler och inspelningsmöjligheter. 

Plats för skapande verkstad i form av en flexibel svart låda med tillgång till förråd och 

instrument. 

 

En mindre konsertlokal anpassad för både akustiska och förstärkta konserter, teater och 

operaföreställningar beskrivs också. Den bör ta in mellan 100 och 300 åskådare. Lokalen bör 

både kunna användas för sittande, cafébord-sittande publik och som dansgolv. Det bör finnas 

rättigheter att servera alkohol i lokalerna. 

 

7.2 Brist på tillgängliga lokaler 

Genom att tillhandahålla ett större antal av de sorters lokaler som efterfrågas ökar det 

tillgängligheten och kan korta köer till redan befintliga lokaler, det tas främst upp av 

föreningar. Det finns en upplevd brist på följande att lokaler enligt respondenterna.  

 

 Brist på konstateljéer är ett upplevt problem. Det är lång kö till de nuvarande 

ateljéerna och det är svårt att hålla konstkurser på grund av platsbristen, enligt 

respondenterna.  
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 Det saknas grovverkstäder för konst och hantverksverksamhet De förväntas kunna 

användas som kurs och experimentverkstad för trä, metall och betong.  Att verkstaden 

är kollektiv och det finns möjlighet att hyra in sig under kortare perioder för att 

genomföra specifika projekt efterfrågas av producerande kulturarbetare. 

 

 Ljuddämpade replokaler råder det brist på enligt producerande föreningar och 

producerande kulturarbetare. Att de också efterfrågas i varierande storlek och bör ha 

god akustik tas upp av flera respondenter. 

 

 Befintliga scener upplevs ha undermålig teknik gällande ljud, ljus och ventilation. 

Respondenterna klassar det som ett rent behov att förbättra det området. 

 

7.3 Övriga synpunkter 

Samlingspunkt 

En samlingspunkt för kulturlivet, men inte upplevs vara för nischad för allmänheten, 

efterfrågas av respondenter från alla kategorier. Majoriteten av alla respondenter ser positivt 

på samverkan och vill öka sin samverkan med andra aktörer. I Kulturens Hus i Luleå har 

synergieffekten av att olika kulturgenrer har flyttat närmare bland annat lett till ökad 

samverkan. (Laurell-Stenlund 2010) För att ett samlat kulturhus i Östersund ska vara aktuellt 

att flytta in i för respondenterna bör det finnas en samlingsplats i form av exempelvis ett café 

där de kan träffa andra och knyta nya kontakter. Det efterfrågas varierade kulturinriktade 

lokaler och dessa bör ligga nära den knutpunkt som ett café kan utgöra, dit även allmänheten 

är välkomna. Att alla känner sig välkomna är viktigt för många respondenter. I Jönköpings 

kulturhus arrangeras julfirande för allmänheten och de hyr ut sina lokaler till LAN och annan 

verksamhet därtill har de cykelutlåning. Dessa exempel på aktiviteter kan locka till sig folk 

som annars kanske inte skulle besöka ett kulturhus.  

Ekonomi 

De ekonomiska förutsättningarna för majoriteten av alla respondenter är att lokalerna har låga 

hyror. Flera respondenter tar upp problem med lokaler som är eftersatta, behöver renoveras 

och hållas efter idag. Storleken på dessa behov varierar mellan att lokalerna är ostädade och 

trasiga lampor inte byts ut, till att omfattande renoveringar som tak och fönsterbyten behöver 

genomföras. Teknikuppdateringar tas upp av flera respondenter.  

 

Vissa respondenter kan själva tänka sig att bidra på annat sätt än ekonomiskt för att få 

använda lokalerna. Genom att låta intresserade aktörer vara med och utforma lokalerna kan de 

både ges möjlighet att minska förvaltnings kostnader för den egna lokalen och därmed ges 

hyresreduktioner.  

 

En annan möjlighet att hålla låg hyresnivå på vissa lokaler finns genom samverkan mellan 

institutioner. Svenska kyrkan i Östersund är intresserad av att samverka för så kallade mjuka 

kulturyttringar; sådant som härrör mänskliga frågor. Finns det möjligheter till samarbete kring 

dessa uttryck, är de intresserade av att finnas i det samlade kulturhuset.  

Centralt läge 

Att ett kulturhus i Östersund bör ligga centralt inom det område där människor går förbi 

naturligt efterfrågas av alla svarskategorier. Det ska vara lättillgängligt för spontanbesök anser 

flera respondenter. Kulturhuset bör vara lätt att ta sig till och ha tillgång till parkeringar i nära 
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anslutning. Brewhouse som är en gammal industrilokal ligger i närheten av Ullevi och 

mässhallarna vilket inte ligger i stadskärnan Nordstan. Cozmoz ligger i nära anslutning till 

köpcentret Kupolen i Borlänge, vilket kan beskrivas som en del av centrala Borlänge. 

Dunkers kulturhus i Helsingborg beskrivs också ligga centralt.  

Långa öppettider 

Bra öppettider på lokaler efterfrågas. Många respondenter bedriver sin verksamhet på kvällar 

och helger, de måste kunna använda lokalerna då. Vissa vill ha tillgång till egen nyckel till 

sina lokaler för att helt kunna bestämma själva över sina tider. 

Målgrupp 

I undersökningen går intresset isär angående vilken målgrupp ett kulturhus i Östersund främst 

ska inrikta sig på. Vissa respondenter vill att det ska vara riktat mot ungdomar medan andra 

vill att alla åldrar ska vara välkomna. Runt om i Sverige har kulturhusen olika fokus Dunkers 

Kulturhus har fokus på barn och unga. Cozmoz i Borlänge är ett hus riktat främst till 

ungdomar och lockar till sig en bred massa av ungdomar till sina evenemang.  Kulturens hus i 

Luleå har stark koppling till näringslivet och fungerar som konferens och kongressanläggning. 

Brewhouse i Göteborg innehåller idag ett 90tal företag och organisationer inom de kreativa 

näringarna, de har också en företagsinkubator och gör en satsning på ungdomar inom kultur 

och upplevelsenäringen som får möjlighet att utveckla och utbilda sig i en professionell miljö. 

Flera respondenter vill genom samverkan lyfta fram kulturens positioner i Östersund. 

Utställningsytor 

Möjligheter att ha utställningar i ett samlat kulturhus efterfrågas bland annat av Härke 

Konstcentrum, Jamtli och Gaaltje. De vill samverka med det samlade kulturhuset om det är 

möjligt och exempelvis hålla arrangemang, prova på aktiviteter och ha utställningsytor där. 

Producerande kulturarbetare vill också ha utställningsmöjligheter och försäljning i 

kulturhuset. 

Offentlig verksamhet på plats 

Goda möjligheter till samverkan är också ett krav från flera institutioner. Att det i sin tur finns 

offentlig verksamhet och expertkompetens i det samlade kulturhuset är också viktigt enligt 

flera producerande föreningar och kulturarbetare. I Östersund är även gymnasieprogram med 

kulturell inriktning precis på väg att flytta till nya lokaler. Många av dessa ser det som en god 

möjlighet att komma närmare en professionell miljö och öka möjligheterna för eleverna att 

knyta kontakter och inspireras av aktiva kulturarbetare, om de får plats att driva verksamheten 

helt eller delvis i kulturhuset.  

Information och marknadsplatform för kultur 

Kulturhuset skulle genom att bedriva en öppen för allmänheten välkomnande verksamhet, 

kunna fungera som en informationskanal och marknadsplatform för kultur i huset och 

kommunen. Enligt tabell 6.1 som visar vilka verksamheter som finns i kulturhus runt om i 

Sverige finns bibliotek eller turistbyrå i flertalet kulturhus. Kulturens Hus i Luleå har genom 

sin verksamhet ökat intresset för kultur i kommunen (Laurell- Stenlund 2010). 

Kontor och praktiska hjälpmedel 

Inom alla kategorier finns vissa som är intresserade av permanenta kontor eller 

aktivitetslokaler. Andra delar gärna lokaler. Det svarar olika föreningar och producerande 

kulturarbetare om bland annat möteslokaler. I Cozmoz i Borlänge finns verksamheten 
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Ungdomskontoret, där kan unga kostnadsfritt få tillgång till en egen kontorsplats, fullt 

utrustad med telefon, dator och skrivare. När de skriver in sig får de egen nyckel och kan 

använda kontoret när de själva vill. I ett annex finns även konferensrum. Antalet 

ungdomsföreningar inom kulturlivet växer i Borlänge(www.borlange.se). 

 

Hjälp med och tillgång till praktisk utrustning som kopieringsmöjligheter, 

kontors/möteslokaler och förråd av skiftande storlek, är behov som beskrivs. Brewhouse i 

Göteborg har en företagsinkubator och stöttar upp verksamheter inom kreativa näringar där. 

De erbjuder både kunskap, kontakter och en plats att arbeta ifrån i startskedet. Därefter finns 

ett kontorshotell i huset där ett 90tal kreativa företag finns på plats.( www.brewhouse.se) 

Övrig verksamhet 

Det finns ett antal respondenter som inte är intresserade av att flytta sin verksamhet till ett 

gemensamt kulturhus. Vissa tycker inte att de skulle vinna något på det, flera av dessa 

kommer istället gärna och uppträder, ställer ut eller arrangerar evenemang om 

lokalförutsättningarna passar. I den öppna intervjun med Länskulturen framgår att de anser 

det vara viktigare att anslagen höjs än att det byggs ett nytt hus. Det kommer alltid att behövas 

arenor, men medel för att skapa kultur är mycket viktigare enligt dem. Det vore önskvärt att 

samarbeta mellan kommuner i frågan och att gemensamt definiera vilka behov som finns, 

enligt dem. Det optimala vore istället om varje kommun/stadsdel skulle ha en byggnad fylld 

av kultur enligt länskulturen. I undersökningen framgår ett antal platsbundna verksamheter 

som gärna ser ekonomiska satsningar på plats hos dem istället. 
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8. Diskussion 
 

Att kostnaderna bör hållas nere betyder inte att det inte är värt att bygga eller bygga om ett 

hus för kulturändamål i Östersund. En mötesplats där flera olika kulturgenrer kan träffas, 

knyta kontakter och bolla idéer, kan utveckla Östersunds kulturliv. Om man dessutom kan få 

in någon form av ekonomisk rådgivning eller rent av en företagsinkubator, som i Brewhouse i 

Göteborg, där idéerna också kan bollas med på ett enkelt och smidigt sätt kan det ge spinn-off 

effekter på Östersunds näringsliv. Kulturarbetare som brinner för vad de gör och arbetar hårt 

för att lyckas kan inspirera andra. Med ytterligare ekonomisk rådgivning, erfarenhetsutbyten 

och tillgång till ett starkt kunskapsnätverk ökar oddsen för ett framgångsrikt företagande. 

Vikten av att skapa en mötesplats, där både amatörer och professionella kulturutövare kan 

utbyta erfarenheter och idéer, är stor om det ska utveckla näringslivet inom kultursektorn. 

Genom att skapa en mötesplats för olika kulturgenrer ser Luleå en ökning av både 

kulturintresse och företagande inom kultursektorn. (Laurell- Stenlund 2010)  

Brist på tillgängliga lokaler 

Många av de behov som har uppenbarat sig handlar om att lokalerna är för få och upptagna. 

Samtidigt verkar det finnas en brist i kommunikation mellan utbud och efterfrågan på vissa 

punkter. En scen i storlek mellan Storsjöteatern och ett café, skulle kunna vara Tingshusets 

konsertlokal, vinterträdgården, Teaterverkstans lokaler eller studioscenen på Storsjöteatern. 

Många respondenter saknar kontor och förråd. OSD har ett kontorshotell där man kan hyra in 

sig och vara nära den kompetens som finns där, annars finns det flera fastighetsbolag som hyr 

ut kontor och förråd inne i centrum och utanför exempelvis Östersundsbostäder, Norrvidden 

och Fältjägarna Fastigheter. Genom att tillgängliggöra de lokaler som finns att hyra runt om i 

kommunen kan förhoppningsvis en del av den upplevda bristen komma att försvinna.   

K-märkta byggnader 

I definitionen av begreppet kultur i avsnitt 2.1 är även arkitektur en del av begreppet kultur. 

Flera kulturverksamheter bedrivs idag i kulturminnesmärkta byggnader bland andra; Gamla 

Tingshuset, Gaaltje, Teaterverkstan och studentkåren. I intervjuerna framgår att dessa 

verksamheter har synpunkter på att lokalerna inte är anpassade efter den verksamhet som 

bedrivs där nu. De är enligt respondenterna för små, har för lågt till tak, skulle behöva målas 

om och så vidare. Förslag på lösningar för denna problematik är önskvärd.  

 

8.1 Östersunds behov och andra städers lösningar 

 

SCB rekommenderar Östersunds kommun att bland annat förbättra arbetsmöjligheterna för 

kommuninvånarna och om möjligt förbättra fritidsmöjligheterna, se bild 4.1.  En satsning på 

ett samlat kulturnav med tillgång till företagsrådgivning/inkubator för nyuppkomna idéer, 

skulle kunna vara en väg att gå vidare.  Kulturens Hus verksamhet i Luleå har bidragit till ett 

ökat kulturintresse, nya arbetstillfällen och nystartade företag inom kulturområdet där (Laurell 

Stenlund, 2008). Ändamålsenliga och välplanerade lokaler efterfrågas av respondenterna i 

undersökningen. Exakt hur denna utformning ska se ut bör tas upp mer noggrant i ett senare 

skede, till en eventuell planritningsprocess. 

Ekonomiskt stöd 

Vid ett eventuellt kommande bygge/ombygge bör man ha i åtanke att väldigt få kulturarbetare 

eller föreningar utger sig för att ha goda ekonomiska resurser att lägga ner på hyra. För att så 
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många som möjligt ska ha råd att använda sig av Kulturhusets utrymmen bör kostnaderna för 

användarna hålls nere. En gemensam nämnare för flera andra kulturhus är att de har någon 

form av extern finansiär inblandad i uppbyggnaden av verksamheten. Dunkers Kulturhus 

finansierades av Henry och Gerda Dunkers minnesfond, Brewhouse fick tillgång till tekniken 

i studion till ungdomsverksamheten genom en donation från Skeppsredaren Sten A Olssons 

fond. Eftersom en av de mest frekventa svaren gällande att kunna flytta sin verksamhet till 

kulturhuset handlade om hyresnivån på lokalerna, finns det skäl att se över vilka ekonomiska 

möjligheter som finns för att få hjälp med finansieringen av alla tänkbara delar i ett kulturhus. 

Svenska Kyrkan i Östersund anger att de också planerar att bygga ett kyrkans hus med en 

kulturavdelning. Finns det möjligheter att slå ihop dessa planer?   

 

Kulturens hus i Luleå har sponsorer i form av andra företag från det lokala 

näringslivet(www.kulturenshus.com). Finns långsiktiga intressen för liknande samarbeten i 

Östersund?  

Centralt läge 

Diskussionen om ett kulturhus läge uteblir i denna rapport, det ingår inte i uppdraget. 

Respondenter från alla svarskategorier vill att ett kulturhus i Östersund bör ligga centralt inom 

det område där människor går förbi naturligt och det ska vara lättillgängligt för spontanbesök. 

Centrala lokaler med billig hyra är ett dilemma som inte är helt lätt att lösa utan externa 

finansiärer. 

 

Placeringar på kulturhus i andra orter skiljer sig mellan städerna. De som har verksamhet 

riktad mot allmänheten som Dunkers kulturhus, Kulturens Hus och Cozmoz beskrivs ligga 

centralt i respektive städer. Brewhouse som mer riktar sig till entreprenörer och företagare 

inom de kreativa näringarna ligger i närheten av mässhallarna och Ullevi. 

Gott om tid med personalhjälp! 

För att kulturhuset ska vara en tilldragande kraft för kreativitet måste man kunna ta för givet 

att det är öppet när man kommer dit. Öppettiderna bör vara generösa. Det ska finnas tid för 

möten och att förverkliga idéer. Ett återkommande svar från respondenterna är att de inte har 

pengar till att betala marknadsmässig hyra. En lösning på att minska kostnaderna för de 

utökade öppettiderna är att låta aktiva föreningsmedlemmar och företag få reducera sina 

hyreskostnader om de hjälper till med driften av verksamheten, som medhjälp att ställa 

tillbaka låneböcker i bibliotekshyllorna, arbeta i café, städa lokaler och så vidare. Kulturhuset 

bör kunna vara öppet från tidig morgon till sen kväll. 

Målgrupp 

I undersökningen går intresset isär angående vilken målgrupp ett kulturhus i Östersund främst 

ska inrikta sig på. Vissa vill att det ska vara riktat mot ungdomar medan andra vill att alla 

åldrar ska vara välkomna. Det kan gå att kombinera satsningar riktade mot ungdomar och det 

kulturella näringslivet. I SCBs medborgarundersökning (2011) framgick att kommunen bör 

satsa mer på att förbättra arbetsmöjligheterna och om möjligt även förbättra 

fritidsmöjligheterna för kommuninvånarna, se bild 4.1.  Just dessa två punkter skulle kunna 

förbättras genom en satsning på ett samlat kulturnav med tillgång till 

företagsrådgivning/inkubator för nya idéer.  Kulturens Hus verksamhet i Luleå har bidragit till 

ett ökat kulturintresse, nya arbetstillfällen och nystartade företag inom kulturområdet. 

Brewhouse i Göteborg har som målsättning att vara ett kreativt center. Med hjälp av 

rådgivning och förbättrade möjligheter för entreprenörer att komma igång inom de kreativa 

näringarna lyfter de fram positionerna för de kreativa näringarna i regionen. Att skapa 
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möjligheter för att lyfta fram positionerna för kulturlivet i Östersund efterfrågas av flera 

respondenter. Med en inkubator på plats i kulturhuset skulle fler kunna få tips och råd om hur 

de ska bli framgångsrika kulturföretagare. Den kan ta emot både unga och äldre. 

 

Cozmoz i Borlänge ger ungdomar egen tillgång till kontor och praktiska hjälpmedel för att 

driva egna projekt, huset används också som arbetsmarknadsåtgärd för att hjälpa ungdomar ut 

i arbetslivet med hjälp av praktik i café, restaurang, inom media och fastighetsförvaltning. 

Information och marknadsplattform för kultur 

Arrangerande och producerande föreningar samt producerande kulturarbetare i 

undersökningen vill inte att det ska vara ett hus för finkultur. De vill att alla ska känna sig 

välkomna i kulturhuset. Genom att vara väl marknadsfört och öppet för alla, skulle det kunna 

fungera som en informationskanal och marknadsplatform för kultur i huset (och 

kommunen)enligt producerande och arrangerande föreningar.  I Kulturens Hus i Luleå har en 

utvärdering från 2010 visat att verksamheten där bland annat har bidragit till ett ökat kulturellt 

intresse bland kommuninvånarna (Laurell- Stenlund 2010). Det huset innehåller bland annat 

café, bibliotek och turistbyrå som kan locka in allmänheten i huset. Deras starka fokus på 

näringslivet möjliggör rimligtvis också nya möjligheter till kontakter mellan kulturföretagare 

och övrigt näringsliv.  

Rum för administration och litterärt skapande 

Inom flera genrer efterfrågas kontorslokaler, de specificeras oftast inte mycket mer än så, 

förutom att de bör ha billig hyra. Ett sätt att erbjuda flexibla kontor eller arbetsrum är genom 

att till viss del efterlikna universitetets modell. Universitetsbibliotek har öppna läs och 

skrivlandskap för att studenterna ska kunna studera, de har också bokningsbara grupprum, 

som innehåller ett skrivbord en skrivtavla på väggen eluttag och ibland en stationär dator. Det 

borde ett bibliotek i kulturhuset kunna ta efter för att ge författare och blivande författare en 

bra plattform att arbeta ifrån med inspirerande litteratur nära till hands. Tillfälliga 

arbetsplatser och kontor som går att hyra efter behov efterfrågas av flera respondenter. 

Länsbiblioteket anger själva att de vill ha fler sittplatser. Ett bibliotek kan smidigt lösa 

bemanningen för att hantera bokningsbara eller hyrbara arbetsrum, mindre grupprum och 

förvaringsutrymmen, organisationen för en uthyrning finns redan i verksamheten. Ytterligare 

en tjänst som skulle öka mervärdet på detta är att låna ut skåp och hurtsar där det är säkert att 

låsa in sina tillhörigheter. Givetvis bör det också finnas god tillgång till skrivare kopiator m.m 

för att underlätta praktiska bitar i verksamheten. Ett kombinerat bibliotek och 

litterärtkontorshotell är en del av modellen. 
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Illustration av skapande verksamhet, tecknad av Manda Stenström. 

 

Kontorslandskap med kulturinriktad företagsinkubator  

Tillgängliga kontor, mötesrum och arbetsplatser som är anpassade till verksamheten 

efterfrågas inom alla svarskategorier. Inom alla kategorier finns vissa som är intresserade av 

permanenta kontor eller aktivitetslokaler. Andra respondenter delar gärna lokaler. Med en 

inkubator på plats i kulturhuset i Östersund skulle fler kunna få tips och råd om hur de ska bli 

framgångsrika kulturföretagare, vilket skulle bidra till att förbättra arbetsmöjligheterna i 

kommunen. För att den ska fungera bra bör det finnas kompetens från offentliga institutioner 

som Länskulturen; Estrad Norr, Filmpool eller liknande för att förankra ett starkt fäste av 

erfarenhet och kunskap i närheten att bolla de nya idéerna med. Här i närheten bör det också 

finnas möjlighet att hyra kontor och konferensrum för både nystartade och etablerade 

kulturföretagare. Brewhouse i Göteborg har en företagsinkubator i huset och har ett stort antal 

etablerade företag under samma tak. 

Inbjudande samlingspunkt 

Trivsam kafédel med lättare meny och tillgång till mindre utställningsmöjligheter till exempel 

för konsthantverkare som vill ställa ut och ha en viss försäljning. Den här delen måste också 

kunna vara inbjudande för nya möten och nya kontakter. Genom att se till att cafédelen finns i 

ett stort rum med en liten scen i anslutning, kan det användas till att anordna författarscen för 

boksläpp, mindre teaterföreställningar, öppen scen om musiker vill komma och jamma lite på 

kvällstid. Efterfrågan på en öppen mötesplats för kulturaktiva har efterfrågats av många 

intervjurespondenter och är viktigt för att skapa nya möten. I Luleå är utvecklingen av nya 

kulturverksamheter en synergieffekt av närheten mellan konsertsalen, biblioteket och 

konsthallen. Därtill har det skapats nya arbetstillfällen och ett ökat företagande inom 

kulturområdet tack vare närheten mellan kulturaktiva inom olika genrer. (Laurell- Stenlund 

2010) 
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Plats för offentlig verksamhet 

Alla estetiska gymnasieprogram på både Jämtlands Gymnasium och Vittra ska byta lokaler 

senast 2014. Frågan är hur väl de i dagsläget tilltänkta nya lokalerna för dessa verksamheter 

faktiskt är anpassade för att vara danslokaler, replokaler av olika dignitet, konstateljéer, och så 

vidare? Mediaprogrammet är också intresserade av att finnas i närheten för ökad samverkan 

och de ska också byta lokaler. Genom att placera gymnasieutbildningen i anpassade lokaler, i 

ett kulturhus, garanteras ett stort flöde av kulturintresserade ungdomar till huset även dagtid. 

Det förenklar mötet och kontaktskapandet mellan kulturintresserade ungdomar och andra 

kulturaktiva verksamheter som kan finnas i huset.  

Förråd 

Alla produktioner är inte till för att visas hela tiden, något återkommande som frågas efter är 

tillgången till förrådsutrymmen. Det kan finnas att hyra i närheten av verkstaden där verken 

skapas. Förråd efterfrågas av nästan alla svarskategorier och de förväntas vara av skiftande 

storlek för olika verksamheter.  

Utställningsytor 

Härke Konstcentrum, Jamtli och Gaaltje är några av de respondenter som vill samverka 

genom att bland annat ha utställningsytor i ett kulturhus. Andra respondenter både de som är 

intresserade av att verka i huset och inte, vill kunna ställa ut och sälja sina produkter i 

kulturhuset. En flexibel hall för större utställningar, modevisningar, större konferenser i 

konstfylld miljö är en sorts utställning. I cafémiljö eller en liten butikslokal i kulturhuset är 

bättre lämpade för exempelvis böcker, konstkort m.m. 

Flexibla scener 

Scenerna som efterfrågas har skiftande storlekar, mellan 500 och 2500 personer krävs väldigt 

olika förhållanden för att ett evenemang ska bli lyckat. En annan viktig aspekt att ta hänsy till 

är hur flexibiliteten i lokale påverkar de akustiska förutsättningarna. Scenerna i andra 

kulturhus är av skiftande storlekar, Dunkers kulturhus stora scen tar in 300 personer sittande, 

Kulturens hus i Luleå tar in 1000 personer sittande på parkett och läktare i sin stora 

konsertsal.  

Parkering och Ekogarage 

Tillgänglighet är viktigt för att besökare ska komma. Tillgång till parkering i anslutning till 

kulturhuset är det flera som kräver för att vara intresserade att flytta in sin verksamhet. Nya 

lösningar på tillgänglighet på andra håll är bland annat att kulturhuset i Jönköping lagar och 

lånar ut cyklar och kulturhuset i Hässleholm har ett inbyggt parkeringshus.  

 

Miljöstaden Östersund som ligger långt fram med elbilsprojekt, skulle kunna kombinera dessa 

idéer och utöver en vanlig parkering också erbjuda plats i ett Ekogarage för enbart cyklar och 

elbilar. Med laddningsstolpar för bilarna och låsbara cykelställ där cycklarna står torrt till. Det 

vore en möjlighet för kommunen att ytterligare profilera sig som miljömedvetna och visa att 

kommunen ligger i framkant och vågar satsa på eldrivna transportmedel. En annan fördel är 

att dessa fordon inte låter eller avger avgaser, så påverkan på resten av byggnaden borde bli 

minimal.(Bör undersökas vidare gällande lagar och regler för parkeringshus) 

Annan verksamhet 

Flera producerande kulturarbetare som inte är intresserade av att flytta sin verksamhet till ett 

gemensamt kulturhus kommer gärna och uppträder eller arrangerar evenemang om 
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lokalförutsättningarna passar. Andra föreningar och främst producerande kulturarbetare 

bedriver sina verksamheter i egna lokaler, trivs bra med det och är inte intresserade av att 

verka i ett samlat kulturhus. Flera av de respondenter som har sin verksamhet på annan plats 

ser gärna satsningar där istället.  

 

Flera respondenter efterfrågar mindre justeringar till sina befintliga lokaler för att de ska vara 

ideala för verksamheten. Det kan exempelvis röra sig om att måla om eller utöka med ett extra 

förråd. Vissa tar upp problem med lokaler som är eftersatta och behöver renoveras och hållas 

efter. Storleken på dessa behov varierar mellan att lokalerna är ostädade och trasiga lampor 

inte byts ut, till att omfattande renoveringar som tak och fönsterbyten behöver genomföras. 

För att dessa behov ska uppfyllas behöver inte ett nytt hus byggas.  

 

Vissa av de lokaler som efterfrågas är svåra att kombinera in i ett centralt kulturhus om det 

ska vara fullt av liv och rörelse. Ett exempel är stora grovverkstäder som man kan lämna det 

man bygger på plats och bygga färdigt när det finns tid, samtidigt som lokalen ska ha god 

tillgänglighet och vara billig.  

 

De konsertlokaler som efterfrågas är en stor lokal för 500-2500 personer och en liten scen för 

100 till 200 personer. I dagsläget finns utomhuslaternativ för konserter i större storlek i 

Stenbrottet i Marieby, här saknas dock scen och teknik. Flyghangaren ute på gamla F4 

fungerar som mässhall har använts till shower och konserter men de har inte medverkat i den 

här studien. Kulturens hus i Luleå tar in 300 respektive 1000 personer i sina konsertsalar. I 

den stora salen är 600-750 platser på parkett och resterande platser finns på balkonger en 

våning upp. Båda konsertsalarna där har elektromekaniska system som kontrollerar akustiken. 

 

Den lilla scenen som efterfrågas är för 100-200 personer. I dagsläget finns bland annat 

alternativen Studioscenen Storsjöteatern, Tingssalen, skolaulor samt föreläsningsauditorium 

på Mittuniversitetet att hyra eller låna i den storleken. När Östersunds kommun är klar med 

sin lokalinventering kommer det bli lättare för intresserade att hitta lokaler i den storleken.  

 

8.2 Förslag och illustrationer 

Anpassade lokaler  

Ett hus som är välplanerat och har anpassats för verksamheterna är det kulturhus som 

efterfrågas. Det är ett grundkrav för att många respondenter ska vara intresserade av att flytta 

in i ett kulturhus. Det bör finnas både ljusa replokaler som inte ligger i källare och tysta 

kontor för lugn och ro. Att det finns tillgång till flera olika sorters scener och lokaler som är 

akustiskt och tekniskt anpassade för kulturell verksamhet efterfrågas också av respondenterna. 

Flera aktörer vill ha tillgång till kontor, kursverksamhet och andra arrangemang under samma 

tak.  
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Anpassade lokaler för olika sorters verksamheter under ett och samma tak är här skissat av 

Manda Stenström. 

Kulturhändelsernas Centrum 

Kulturhuset bör erbjuda intressanta aktiviteter för allmänheten, locka till sig människor i alla 

åldrar genom ett brett aktivitetsutbud; från konstnärlig öppen förskola med fingermålning och 

gipsavgjutningar till senior afterwork med musikunderhållning, nybörjar salsa och 

professionella teaterworkshops, allt mellan himmel och jord. 

 

 
Dockteater en aktivitet som skulle kunna finnas i kulturhändelsernas centrum. Här skissad av 

Manda Stenström 

 

Kulturhuset är det självklara valet att gå till för att få veta vad som är på gång. Det kan 

fungera som en marknadsplatform för kulturaktiviteter, både genom biljettförsäljning och 

genom information om vad som händer i huset och i länet. Ett brett utbud lockar rimligtvis till 
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sig en bredare publik. Genom deltagande och en känsla av delaktighet ökar rimligtvis 

sannolikheten att de även kan tänka sig att komma tillbaka. I Kulturens Hus i Luleå har en 

utvärdering från 2010 visat att verksamheten där bland annat har bidragit till ett ökat kulturellt 

intresse bland kommuninvånarna (Laurell- Stenlund 2010). 

 

 

 
Informationstavla om kultur som en del av marknadsföringen av kulturhändelser. Tecknat av 

Manda Stenström 

Inbjudande samlingspunkt 

Trivsam kafédel med lättare meny och tillgång till utställningsmöjligheter till exempel för 

konsthantverkare som vill ställa ut och ha en viss försäljning. Den här delen måste också 

kunna vara inbjudande för nya möten och nya kontakter. Genom att se till att cafédelen finns i 

ett stort rum med en liten scen i anslutning, kan det användas till att anordna författarscen för 

boksläpp, mindre teaterföreställningar, öppen scen om musiker vill komma och jamma lite på 

kvällstid. Efterfrågan på en öppen mötesplats för kulturaktiva har efterfrågats av många 

intervjurespondenter och är viktigt för att skapa nya möten.  
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Inbjudande samlingspunkt där det går att sitta och fika har efterfrågats. Här är det tolkat av 

Manda Stenström 

Offentlig verksamhet 

Offentlig verksamhet i kulturhuset efterfrågas av andra respondenter. Enligt institutionerna 

själva finns ett stort intresse att flytta verksamheterna om respondenterna i den kategorin får 

bestämma. Länsbiblioteket behöver genomföra renoveringar av sina lokaler, men ser gärna att 

hela planlösningen var annorlunda. Alla estetiska gymnasieprogram på både Jämtlands 

Gymnasium och Vittra ska byta lokaler senast 2014. Mediaprogrammet är också intresserade 

av att finnas i närheten för ökad samverkan och de ska också byta lokaler. Detta är exempel 

på verksamheter som i alla fall bör stå inför stora förändringar och skulle kunna flyttas in i ett 

kulturhus. 

Förråd 

Arrangerande och producerande föreningar somt producerande kulturabetare saknar förråd av 

skiftande storlek för sina verksamheter.  Det kan finnas att hyra i närheten av verkstaden där 

verken skapas. 

Utställningsytor 

Lättillgängliga utställningsytor där det går att arrangera utställningar för allmänheten. Både 

verksama aktörer som finns i huset och andra kulturverksamheter efterfrågar möjligheter att 

ha utställningar i ett samlat kulturhus. 
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Utställningsytor skissade av Manda Stenström 

Flexibla scener 

Efterfrågan finns på en scen som tar 100-300 sittande eller cafébordssittande i publiken. 

 

En stor konsertsal som tar in någonstans mellan 500-2500 personer och har tillgång till 

modern teknik efterfrågas. Båda dessa lokaler bör vara akustiskt anpassade för ändamålen. 

 
Scennkonst i ett kulturhus, av Manda Stenström 

Parkering  

Bör finnas att tillgå i nära anslutning för att kulturhuset ska vara lättilgängligt. 
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9. Slutsats 
 

Syftet med rapporten var att undersöka om det finns ett faktiskt behov av att bygga ett 

kulturhus i Östersund och hur det ska utformas innehållsmässigt. Det finns behov av fler 

lokaler. Det finns efterfrågan på bland annat konstateljéer, verkstäder, replokaler och akustiskt 

anpassade, tekniskt uppdaterade scener. Det finns ett konkret behov av en social samlingsplats 

för kulturaktiva inom olika genrer i Östersund med omnejd. Det finns kulturhus i Östersund 

idag, exempelvis gamla Tingshuset och OSD (se kap. 6.4), men de fyller inte upp detta behov 

i dagsläget. Det som efterfrågas är ett ställe där alla känner sig välkomna att utöva och njuta 

av olika kulturupplevelser. Ett kulturhus med många olika sorters verksamheter inklusive 

offentlig verksamhet, samlade under samma tak. Ett inbjudande kulturhus som inte upplevs 

som för nischat för att allmänheten ska komma dit.  

 

Det nya kulturhuset bör vara lättillgängligt för allmänheten och i största möjliga mån erbjuda 

de lokaler har stor efterfrågan och som inte upplevs finnas tillgängliga idag. Kulturhusets 

främsta uppgift är att fungera som en brobyggare som kan hjälpa till i skapandet av nya 

kontakter och ökad samverkan mellan företag, föreningar och offentliga organisationer. Ett 

kulturhus av det slaget kan lyfta de kreativa näringarna och med rätt förutsättningar öka 

intresset och sysselsättningen inom de kreativa näringarna i kommunen. 

 

9.1 Förslag till vidare undersökningar 

Tillgängligheten är ett återkommande problem enligt flera respondenter. Genomför en att 

jämförelse mellan lokaldatabasen som Lena Byström sammanställer för kommunens räkning 

(som beräknas bli klar under hösten 2011), med de kartlagda lokalbehov som visas i denna 

studie. Resultatet av det bör kunna ge en klar bild över vilka lokaler som inte finns 

tillgängliga och bör byggas.  

 

För att få en tydligare bild av läget skulle nuvarande utnyttjandegrad av de olika lokalerna 

undersökas vidare. Det kan ge en bild av hur mycket eventuellt nya lokaler kan utnyttjas om 

de byggs.  

 

Det övriga näringslivet i Östersunds kommun bör också vara med och säga sitt i 

kulturhusfrågan, om en större arena ska byggas i anslutning till kulturhuset. Eftersom en stor 

del av respondenterna efterfrågar en central placering av ett samlat kulturhus, kan exempelvis 

STÖK vara en intressent att diskutera vidare med. Faktisk placering av ett kulturhus bör också 

undersökas vidare genom en oberoende utredning.



 

 

Referenser 
Ahlström-Söderling, R. (2003). SME strategic business networks seen as learning organizations, Journal of 

Small Business and Enterprise Development, vol 10 No. 4 pp 444-454 

Bryman A., Bell E. (2007) Business research methods, 2 ed, Oxford University Press Inc., New York 

Fältjägarna Fastigheter. (2011) Exercishall Norr, powerpointpresentation, SWECO, Östersund 

Halme, M. (2001). Learning for sustainable development in tourism networks, in the Ninth international 

conference of greening of industry network on sustainability at the millenium: Globalisation, 

Competitiveness and the Public Trust, in Bangkok 21-25 January 2001. Finnland: Helsinki school of 

economics 

Institutet för tillväxtpolitiska studier, Nutek, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd samt Sveriges 

Kommuner och Landsting (2008) Kultur i regionala utvecklingsstrategier och program – en 

lägesrapport, åtta.45, Sverige. Isbn: 91-85259-59-5 

Jämtlands läns landsting, Statens Kulturråd (2010) Avsiktsförklaring mellan Statens kulturråd och Jämtlands 

läns landsting avseende kulturverksamhet 2010-2011, Östersund 

Laurell Stenlund, K, (2008), Kulturens materia – en analys i kulturhusets värdeskapande, Luleå Tekniska 

Universitet,  

Luleå Kommun, (2002), Förstudie för ett kulturhus i Luleå, Luleå 

SCB (2011)  Medborgarundersökning- våren 2011 Östersunds Kommun 

Sundsvalls kommun (2007) Arenor föridrott och kultur-förslag till nya mötesplatser, slutrapport oktober 2007 

från tjänstemannagruppen, Sundsvall 

Sundsvalls kommun (2008) Program för allmän arkitekttävling februari 2008, Sundsvall 

Svenska Akademin (2006) Svenska Akademins ordlista över det svenska språket, Upplaga 13, Nordstedts 

akademiska förlag, Stockholm 

Yin, R. K.(2009). Case Study Research: Design and Methods 4: ed, vol 5, Newbury Park, CA: Sage publications 

Östersunds kommun (2010) årsredovisning för Östersunds kommun, Östersund 

 

Internetkällor 

framtidenskulturhus2.wordpress.com/om-forstudien-framtidens-kulturhus/ (2011.06.10) 

op.se/optv#zq9Jf0VfIbyhyyg8ErbTvA (2011.08.29) 

sv-se.facebook.com/pages/Malungs-Kulturhus/189280094426634 (2011.07.14)  

www.borlange.se/templates/Cozmoz/StartPage____26436.aspx (2011.08.26) 

www.culturen.nu (2011.06.08) 

www.dunkerskulturhus.se (2011.06.08) 

www.hassleholm.se/kulturhus(2011.06.08) 

www.kulturenshus.com (2011.06.08) 

www.kulturhuset.se(2011.06.08) 

www.kulturhusetjonkoping.com (2011.06.08) 

www.latting.se (2011.06.08) 

www.lj.se/index.jsf?nodeId=36447&nodeType=13 (2011.09.16) 

 

www.miun.se (2011.08.30) 

www.mora.se/uppleve-gora/kultur/kulturhus(2011.06.08) 

www.norrlandsoperan.se (2011.06.08) 



 

 

http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19910900.htm (2011.07.05)  

www.ostersund.se/fritidkultur/utvecklingsprojekt/lokalinventeringikommunen.4.47bbc2fb12e730952a28000449.

html (2011.07.14) 

www.startskott.nu (2011.06.08) 

www.umea.se/kulturvaven (2011.09.16) 

www.vaxthuset.nu (2011.06.08) 

www.vmu.nu (2011.06.08) 



 

 

Bilaga 1 – Intervjuformulär Institutioner 

 

1) Namn på institutionen 

 

2a) Vilken är institutionens huvudverksamhet? 

2b) Hur många arbetar med verksamheten? 

 

3a) Hur många utnyttjar årligen verksamheten (ca.)?  

3b) Hur många av dem är ungdomar(ca.)?  

 

4a)Hur många andra institutioner samverkar ni med idag? 

4b) Vilka är de vanligaste samarbetspartnerna (max 5)? 

4c) Hur ser samarbetet ut? 

 

5a) Hur många kulturarrangörer samverkar ni med idag?  

5b) Vilka är de vanligaste samarbetspartnerna (max 5)? 

5c) Hur ser samarbetet ut? 

 

6a) Hur många kulturarbetare samverkar ni med idag?  

6b) Vilka är de vanligaste samarbetspartnerna (max 5)? 

6c) Hur ser samarbetet ut? 

 

7a) Hur många kulturföreningar samverkar ni med idag?  

7b) Vilka är de vanligaste samarbetspartnerna (max 5)? 

7c) Hur ser samarbetet ut? 

 

8a) Ser ni någon nytta med  kultursamverkan? 

8b)(Om Ja) Vilken nytta ser ni av samverkan? 

 

 9)Söker ni själva efter möjligheter att samverka med andra organisationer idag? 

 

 

LOKALERNA 

10) Hur stora lokaler använder institutionen? (kvm) 

11) (På en skala från 1 - 10; där 1 är mycket missnöjd och 10 är mycket nöjd) 

Hur nöjd är ni med era lokaler idag? 

 

12) (På en skala från 1 - 10; där 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra) 

Hur väl uppfyller Lokalerna era befintliga behov? 

 

13a) Finns det planer på att genomföra ombyggnationer av lokalerna? 

13b) (Om Ja) Budget för det? 

 

14a) Finns det behov av att förändra lokalerna idag? 

14b)Vilket behov är det i så fall som inte uppfylls idag? 

 

15) Hur ser den ideala lokalen ut för er verksamhet? 

 

 



 

 

16)Vilka förutsättningar krävs för att ni skulle ni vara intresserade av att flytta till hela 

verksamheten till ett samlat kulturhus?? 

 

 

Övriga synpunkter 

 

 

Vill du ta del av den slutgiltiga rapporten när den är klar? 

Kontaktuppgifter 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 – Intervjuformulär arrangerande föreningar 
 

1) Namn på föreningen 

 

 

2a) Vilken är ert huvudsakliga kulturområde ? 

[ ] Dans [ ] Musik [ ] Teater [ ] Konst [ ] Litteratur [ ] Historia [ ] Annat 

 

2b) Hur utövas aktiviteterna idag? 

2c)Hur många medlemmar har föreningen idag? 

2d) Hur många aktiva medlemmar har ni? 

2e) Hur många av dessa är ungdomar?  

 

3a) Hur många besöker årligen evenemangen (ca.)?  

3b) Hur många av dem är ungdomar(ca.)?  

 

4a)Hur många institutioner samverkar ni med idag? 

4b) Vilka är de vanligaste samarbetspartnerna (max 5)? 

4c) Hur ser samarbetet ut? 

 

5a) Hur många andra  kulturarrangörer samverkar ni med idag?  

5b) Vilka är de vanligaste samarbetspartnerna (max 5)? 

5c) Hur ser samarbetet ut? 

 

6a) Hur många kulturarbetare samverkar ni med idag?  

6b)  Vilka är de vanligaste samarbetspartnerna (max 5)?  

6c) Hur ser samarbetet ut? 

 

7a) Hur många kulturföreningar samverkar ni med idag?  

7b)  Vilka är de vanligaste samarbetspartnerna (max 5)?  

7c) Hur ser samarbetet ut? 

 

8a) Ser ni någon nytta med  kultursamverkan?  

8b)(Om Ja) Vilken nytta ser ni av samverkan? 

 

9)Söker ni själva efter möjligheter att samverka med andra idag? 

 



 

 

LOKALERNA 

10a) Använder ni er av egna lokaler till era evenemang idag? 

10b) Hur stora lokaler använder ni? (kvm)  

11) (På en skala från 1 - 10; där 1 är mycket missnöjd och 10 är mycket nöjd) 

Hur nöjd är ni med lokalerna ni använder idag? 

 

12) (På en skala från 1 - 10; där 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra) 

Hur väl uppfyller Lokalerna era befintliga behov? 

 

Om föreningen har egna lokaler fråga följande, annars gå vidare till fråga 14. 

13a) Finns det planer på att genomföra ombyggnationer av lokalerna? 

13b) (Om Ja) Budget för det? 

 

14a) Finns det behov av att förändra lokalerna ni använder idag? 

14b)Vilket behov är det i så fall som inte uppfylls idag? 

 

15) Hur ser den ideala lokalen ut för er verksamhet? 

 

16)Vilka förutsättningar krävs för att ni skulle ni vara intresserade av att flytta till hela 

verksamheten till ett samlat kulturhus? 

 

 

 

Övriga synpunkter 

 

 

 

Vill du ta del av den slutgiltiga rapporten när den är klar? 

Kontaktuppgifter:  

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 – Intervjuformulär producerande föreningar 
 

1) Namn på kulturförening 

 

 

2a) Vilken är föreningens huvudsakliga kulturområde ? 

[ ] Dans [ ] Musik [ ] Teater [ ] Konst [ ] Litteratur [ ] Historia [ ] Annat 

 

2b) Hur utövas aktiviteterna idag? 

2c)Hur många medlemmar har föreningen idag? 

 

3a) Hur många aktiva medlemmar har föreningen idag?  

3b) Hur många av dem är ungdomar(ca.)?  

 

4a)Hur många institutioner samverkar ni med idag? 

4b) Vilka är de vanligaste samarbetspartnerna (max 5)? 

4c) Hur ser samarbetet ut? 

 

5a) Hur många arrangörer samverkar ni med idag?  

5b) Vilka är de vanligaste samarbetspartnerna (max 5)? 

5c) Hur ser samarbetet ut? 

 

6a) Hur många kulturarbetare samverkar ni med idag?  

6b)  Vilka är de vanligaste samarbetspartnerna (max 5)?  

6c) Hur ser samarbetet ut? 

 

7a) Hur många andra kulturföreningar samverkar ni med idag?  

7b)  Vilka är de vanligaste samarbetspartnerna (max 5)?  

7c) Hur ser samarbetet ut? 

 

8a) Ser ni någon nytta med  kultursamverkan?  

8b)(Om Ja) Vilken nytta ser ni av samverkan? 

 

 

 9)Söker ni själva efter möjligheter att samverka med andra idag? 

 

 



 

 

LOKALERNA 

10a) Använder ni er av egna lokaler till ert arbete idag? 

10b) Hur stora lokaler använder ni? (kvm)  

11) (På en skala från 1 - 10; där 1 är mycket missnöjd och 10 är mycket nöjd) 

Hur nöjd är ni med lokalerna ni använder idag? 

 

12) (På en skala från 1 - 10; där 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra) 

Hur väl uppfyller Lokalerna era befintliga behov? 

 

Om föreningen har egna lokaler fråga följande, annars gå vidare till fråga 14. 

13a) Finns det planer på att genomföra ombyggnationer av lokalerna? 

13b) (Om Ja) Budget för det? 

 

14a) Finns det behov av att förändra lokalerna ni använder idag? 

14b)Vilket behov är det i så fall som inte uppfylls idag? 

 

15) Hur ser den ideala lokalen ut för er verksamhet? 

 

16)Vilka förutsättningar krävs för att ni skulle ni vara intresserade av att flytta till hela 

verksamheten till ett samlat kulturhus? 

 

Övriga synpunkter 

 

 

Vill du ta del av den slutgiltiga rapporten när den är klar? 

Kontaktuppgifter:  

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 – Intervjuformulär arrangerande kulturarbetare 
 

1) Namn på arrangören 

 

 

2a) Vilken är ert huvudsakliga kulturområde ? 

 

[ ] Dans [ ] Musik [ ] Teater [ ] Konst [ ] Litteratur [ ] Historia [ ] Annat 

 

2b) Hur utövas aktiviteterna idag? 

2c)Hur många personer arbetar med verksamheten? 

 

3a) Hur många besöker årligen evenemangen (ca.)?  

3b) Hur många av dem är ungdomar(ca.)?  

 

4a)Hur många institutioner samverkar ni med idag? 

4b) Vilka är de vanligaste samarbetspartnerna (max 5)? 

4c) Hur ser samarbetet ut? 

 

5a) Hur många andra  kulturarrangörer samverkar ni med idag?  

5b) Vilka är de vanligaste samarbetspartnerna (max 5)? 

5c) Hur ser samarbetet ut? 

 

6a) Hur många kulturarbetare samverkar ni med idag?  

6b)  Vilka är de vanligaste samarbetspartnerna (max 5)?  

6c) Hur ser samarbetet ut? 

 

7a) Hur många kulturföreningar samverkar ni med idag?  

7b)  Vilka är de vanligaste samarbetspartnerna (max 5)?  

7c) Hur ser samarbetet ut? 

 

8a) Ser ni någon nytta med  kultursamverkan?  

8b)(Om Ja) Vilken nytta ser ni av samverkan? 

 

9)Söker ni själva efter möjligheter att samverka med andra idag? 

 

  



 

 

LOKALERNA 

10a) Använder ni er av egna lokaler till era evenemang idag? 

10b) Hur stora lokaler använder ni? (kvm)  

11) (På en skala från 1 - 10; där 1 är mycket missnöjd och 10 är mycket nöjd) 

Hur nöjd är ni med lokalerna ni använder idag? 

 

12) (På en skala från 1 - 10; där 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra) 

Hur väl uppfyller Lokalerna era befintliga behov? 

 

Om arrangören har egna lokaler fråga följande, annars gå vidare till fråga 13. 

13a) Finns det planer på att genomföra ombyggnationer av lokalerna? 

13b) (Om Ja) Budget för det? 

 

 

14a) Finns det behov av att förändra lokalerna ni använder idag? 

14b)Vilket behov är det i så fall som inte uppfylls idag? 

 

15) Hur ser den ideala lokalen ut för er verksamhet? 

 

16)Vilka förutsättningar krävs för att ni skulle ni vara intresserade av att flytta till hela 

verksamheten till ett samlat kulturhus? 

 

 

 

Övriga synpunkter 

 

 

 

 

Vill du ta del av den slutgiltiga rapporten när den är klar? 

Kontaktuppgifter:  

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 



 

 

Bilaga 5- Intervjuformulär för producerande kulturarbetare 
 

1) Namn på kulturarbetaren 

 

2a) Vilken är kulturarbetarens huvudsakliga kulturområde ? 

[ ] Dans [ ] Musik [ ] Teater [ ] Konst [ ] Litteratur [ ] Historia [ ] Annat 

 

2b) Hur utövas aktiviteterna idag? 

2c)Hur många personer arbetar med verksamheten? 

 

3a) Hur många tar årligen del av av ditt arbete (ca.)?  

3b) Hur många av dem är ungdomar(ca.)?  

 

4a)Hur många institutioner samverkar ni med idag? 

4b) Vilka är de vanligaste samarbetspartnerna (max 5)? 

4c) Hur ser samarbetet ut? 

 

5a) Hur många arrangörer samverkar ni med idag?  

5b) Vilka är de vanligaste samarbetspartnerna (max 5)? 

5c) Hur ser samarbetet ut? 

 

6a) Hur många andra kulturarbetare samverkar ni med idag?  

6b)  Vilka är de vanligaste samarbetspartnerna (max 5)?  

6c) Hur ser samarbetet ut? 

 

7a) Hur många kulturföreningar samverkar ni med idag?  

7b)  Vilka är de vanligaste samarbetspartnerna (max 5)?  

7c) Hur ser samarbetet ut? 

 

8a) Ser ni någon nytta med  kultursamverkan?  

8b)(Om Ja) Vilken nytta ser ni av samverkan? 

 

 9)Söker ni själva efter möjligheter att samverka med andra idag? 

 



 

 

LOKALERNA 

10a) Använder ni er av egna lokaler till ert arbete idag? 

10b) Hur stora lokaler använder ni? (kvm)  

 

11) (På en skala från 1 - 10; där 1 är mycket missnöjd och 10 är mycket nöjd) 

Hur nöjd är ni med lokalerna ni använder idag? 

 

12) (På en skala från 1 - 10; där 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra) 

Hur väl uppfyller Lokalerna era befintliga behov? 

 

Om kulturarbetaren har egna lokaler fråga följande, annars gå vidare till fråga 13. 

13a) Finns det planer på att genomföra ombyggnationer av lokalerna? 

13b) (Om Ja) Budget för det? 

 

14a) Finns det behov av att förändra lokalerna ni använder idag? 

14b)Vilket behov är det i så fall som inte uppfylls idag? 

 

15) Hur ser den ideala lokalen ut för er verksamhet? 

 

16)Vilka förutsättningar krävs för att ni skulle ni vara intresserade av att flytta till hela 

verksamheten till ett samlat kulturhus? 

 

 

 

Övriga synpunkter 

 

 

 

 

Vill du ta del av den slutgiltiga rapporten när den är klar? 

Kontaktuppgifter:  

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 


