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Abstract: The aim of this study is to explore local cultural policy documents 

in the municipality of Gothenburg Sweden, and, more specifically, 
to investigate the concepts of cultural planning and instrumental 
cultural policy. Cultural planning is in this thesis seen as a result of 
an instrumental view of cultural policy. The theoretical framework 
consists of the theories of Danish cultural policy researcher Dorte 
Skot-Hansen. She describes cultural policy in urban areas as 
founded in motives such as economy, social issues, entertaining 
and enlightenment.  

 
A qualitative text analysis is performed in order to see if the 
purpose of the cultural policies is to focus on cultural planning as 
formulated in the document Kulturpolitisk strategi – version 1.0, 
adopted by the city council in 1998. The chosen city district 
committees are Centrum, Högsbo, Härlanda, Backa, Askim and 
Bergsjön. The result indicates that cultural planning in these 
districts only partly states the goals set by the city council. The city 
district committee of Bergsjön is an exception. This shows a lack 
of co-operation between the city district committees and the city 
council concerning cultural policy. 

 
The study shows that the major motive of cultural policy in the 
city district committees is, following the labels provided by Skot-
Hansen, the social motive. In addition to the emphasis the social 
motive puts on democracy, integration and participation, the study 
points to the health issue as an essential motive in the cultural 
policies.  
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1 Inledning  
 
1.1 Ämnesval 

Kulturpolitik är ett delområde i biblioteks- och informationsvetenskap (b&i) och det var en av 
anledningarna till att jag valde att läsa b&i. Jag ville lära mig mer om både kulturbegreppet 
och hur kulturpolitik kan påverka individer och samhället i stort. När jag tidigare läste 
etnologi studerades hur samhällsförändringar inverkar på människors vardag och värderingar. 
Det som kan sägas prägla kultur och samhälle idag är begreppet estetisering. Med etnologins 
språk kan det uttryckas som att se världen med flanörens ögon, att bli en livsstilsexpert och att 
anamma bohemens levnadskonst. En term med liknande innebörd, och som är ännu mer 
talande för vad den här uppsatsen kommer att handla om är kulturalisering. Dorte Skot-
Hansen, forskare vid Center for Kulturpolitiske Studier, Danmarks Biblioteksskole, hävdar att 
hela samhället är kulturaliserat och estetiserat. Ett uttryck för detta är det som Skot-Hansen 
kallar evenemangskultur, kultur präglad av upplevelser. Hon hävdar att konsten och kulturen 
blivit en källa till ekonomisk vinst under paroller om folklig upplysning och demokrati.1  

Kulturalisering är svårt att beskriva med några få ord men för att så här inledningsvis ringa in 
vad kulturalisering i den här uppsatsen är synonymt med vill jag nämna några associationer: 
livsmiljö, arkitektur, evenemang, cafékultur, gallerier och imageskapande. Skot-Hansen med 
flera menar alltså att kulturaliseringen i västvärlden har ökat på senare tid. Om den ökade 
kulturaliseringen kommer sig av att människor fått det bättre ställt och därför fått mer tid att 
ägna åt det som är synonymt med kulturalisering kommer jag inte att gå in på i den här 
uppsatsen. Jag vill istället söka svaren i politik. Är det möjligt att man med politiska 
styrdokument kan förändra en plats och dess invånare till att bli mer kulturell, och vad är då 
politikens syfte med det? Vad som föranleder denna fråga, och delvis besvarar den, är det 
faktum att kulturpolitiken under de senaste tjugo åren brukar beskrivas som instrumentell; 
kultur används som redskap för att nå samhälleliga vinster, främst ekonomiska. En term som 
blivit allt vanligare i kulturpolitiken de senaste decennierna är cultural planning, på svenska 
översatt till kulturplanering. Kulturplanering kan sägas vara en kulturalisering av politiken. 
Det är således kulturplanering som den här uppsatsen ska fokusera.  
 
Jenny Johannisson, fil. dr. i b&i, tillika min uppsatshandledare, skrev sin avhandling om 
kulturpolitikens utveckling i Göteborg under 1990-talet.2 Vid vårt första möte nämnde hon 
termen kulturplanering som en del i den kulturpolitiska strategi för Göteborgs stad som antogs 
av kommunfullmäktige i januari 1998. Hon menade att Göteborgs kommun därefter kritiserats 
för att ingenting hänt på kulturplaneringsområdet. Detta gjorde mig nyfiken. Tio år har gått 
sedan Kulturpolitisk strategi – version 1.0 antogs, men kunde det verkligen vara så att 
ingenting hänt på tio år? När jag läst strategin och satt mig in i begreppet kulturplanering 
förstod jag vad hon menade. Begreppet är i det politiska dokumentet enligt min mening 
otillräckligt definierat både till innehåll och målsättning. Kulturplanering vill inkludera allt, 
och blir följaktligen svårt att implementera i kommunal politik. För själva tanken med 
kulturplanering är att det inte ska stanna vid kulturförvaltningens bord, kulturplanering är ett 
begrepp och ett fenomen som ska nå ut till alla delar i stadsapparaten. Kanske beror 
svårigheterna på att definiera själva begreppet kultur, precis som Anders Frenander, lektor vid 

                                                 
1Skot-Hansen, Dorte 1999. Kultur til tiden - strategier i den lokale kulturpolitik. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, 
nr 1, s. 9-10. 
2 Johannisson, Jenny 2006a. Det lokala möter världen: kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990-talets Göteborg. 
Diss. Högskolan i Borås, Borås: Valfrid. 
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Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS) och verksam 
vid Centrum för kulturpolitisk forskning, kallar sin bok: Kulturen som kulturpolitikens stora 
problem.3 Deborah Stevenson, kulturpolitisk forskare University of Western Sydney, 
poängterar att om cultural planning ska kunna bidra till utveckling då måste kulturbegreppet 
betyda något, men det kan inte betyda allt.4  
 
Om man ser kulturplanering som ett uttryck, eller en omskrivning, för instrumentell 
kulturpolitik blir ämnet lättare att beforska. Då kan jag dessutom använda mig av Skot-
Hansens teorier om instrumentell kulturpolitik. Urban kulturpolitik handlar enligt Skot-
Hansen om fyra delområden i instrumentell bemärkelse och det är dessa som i den här 
uppsatsen fungerar som analysverktyg i studiet av kulturplanering i Göteborg. Det 
ekonomiska området kännetecknas av ekonomisk tillväxt, image, turism, inflyttning och att 
skapa arbetstillfällen. Till Upplysning räknas insikt, bildning och reflektion. I Underhållning 
ingår evenemang och lek men även möjlighet till vila och rekreation. Kritiker kallar det för 
”iscensättning av kulturinstitutioner” och ”festivalisering av stadsrummet”. Social förändring 
handlar bland annat om identitet och deltagande, att integrera marginaliserade grupper, dvs. 
integration, samt att stärka deltagandet i den demokratiska processen.5  
 
Då ämnet är brett har jag valt att fokusera på Göteborgs stad som exempel på en kommun där 
kulturplanering är en del i den kulturpolitiska strategin. Kulturplanering är på agendan på 
flera håll i Sverige6 men Göteborg var den första kommunen att anta en strategi. Jag vill 
studera hur det relativt nya politiska begreppet kulturplanering beskrivs i kommunal politik.  
Då det är svårt att skilja ut kulturplanering utan att samtidigt tala om instrumentell 
kulturpolitik kommer jag även att studera hur uttryck för instrumentell kulturpolitik 
manifesteras utifrån Skot-Hansens teorier om urban kulturpolitik. Jag har valt att studera 
kulturpolitiska texter på stadsdelsnämndsnivå och jag vill framhålla att en sådan studie 
tidigare inte gjorts. 
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur kulturpolitik med fokus på 
kulturplanering manifesteras i kulturpolitiska texter inom olika delar i den kommunala 
organisationen i Göteborgs stad. De olika delar som avses är kulturnämndens kulturpolitiska 
dokument Kulturpolitisk strategi – version 1.0 som godtogs av kommunfullmäktige i januari 
1998, samt stadsdelsnämndernas (SDN) kulturpolitiska måldokument. För att ta reda på med 

                                                 
3 Frenander, Anders 2005. Kulturen som kulturpolitikens stora problem: diskussionen om svensk kulturpolitik 
under 1900-talet. Hedemora: Gidlund. 
4 Stevenson, Deborah 2004. Civic Gold Rush. International Journal of Cultural Policy, vol 10, nr 1, s. 129. 
5 Skot-Hansen, Dorte 2006. Biblioteket i kulturpolitikken – mellem instrumentel og expressiv logik. 
Folkebiblioteket som forvandlingsrum: Perspektiver på folkebiblioteket i kultur- og medielandskabet. Emerek 
Leif, Hvenegaard Rasmussen Casper och Skot-Hansen Dorte (red), Köpenhamn: Danmarks Biblioteksforening 
og Danmarks Biblioteksskole, s. 27. 
6 Detta är fallet med bland annat städerna som var involverade i interregprojektet Cultural Planning (EU-projekt) 
som avslutades  hösten 2007. Projektet involverade ett flertal städer både i Sverige och i Danmark. Syftet var att 
initiera forskning kring kulturkartläggning samt att stärka nätverket runt Öresund, se 
http://www.culturalplanning-oresund.net. För exempel på organisation som tillämpar kulturplanering se 
Regionförbudet Södra Småland: http://www.rfss.se  / verksamheter / kultur / Cultural Planning  
[2008-10-07].  
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vilka argument kulturpolitik motiveras i Göteborg kommer jag att göra en textanalys av sex 
utvalda SDN:s kulturpolitiska måldokument. Jag kommer att jämföra dessa med Göteborgs 
stads kulturpolitiska måldokument mot bakgrund av Skot-Hansens teori om instrumentell 
kulturpolitik samt även utifrån den tidigare forskningen om kulturplanering/cultural planning 
som jag presenterar. 
 
För att uppnå syftet har jag utgått ifrån följande frågeställningar:  
 
1. a) Hur motiveras kulturpolitik i SDN:s kulturpolitiska måldokument samt i    
        Kulturpolitisk strategi – version 1.0? 
 
    b) Hur förhåller sig dessa motiv till Dorte Skot-Hansens teorier om kulturpolitik? 
 
 
2. a) Vilka formuleringar/språkliga utformningar syftande till kulturplanering finns i    
        SDN:s kulturpolitiska måldokument? 
 
    b) Hur förhåller sig dessa formuleringar/språkliga utformningar till Kulturpolitisk strategi –     
         version 1.0? 

 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Det var inte en enkel sak att hitta något forskningsbart material inom valda ämne. Från början 
ville jag undersöka effekterna av kulturplaneringsstrategin i Göteborg. Vilka tilltag i den 
kommunala politiken det senaste decenniet gick att spåra till kulturplanering? Det visade sig 
dock genast bli en alltför stor uppgift. Sedan var jag inne på att göra en intervjuundersökning 
med tjänstemännen bakom Kulturpolitisk strategi - version 1.0 och deras kollegor vid 
kulturförvaltningen i Göteborg, för att få en bild av vad de ansåg om vad som skett på 
kulturplaneringsområdet sedan 1998. Idén haltade dock och att problem med jäv kunde 
uppkomma poängterades vid uppsatsens etappseminarium vid institutionen för b&i. Därefter 
gick jag vidare genom att söka på andra kommuner/regioner i Sverige som tillämpat 
kulturplanering, men som tidigare nämnts är kulturplanering ännu bara på diskussionsstadiet 
på många håll och det var trots allt situationen i Göteborg jag var intresserad av. Vilken del i 
den kommunala förvaltningen i Göteborg kunde ha tillämpat kulturplanering? Man hade 
kunnat tänka sig en undersökning av exempelvis stadsbyggnadskontorets hållning till 
kulturplanering. Det hade dock resulterat i en uppsats om stadsplanering, vilket ligger långt 
ifrån b&i. Det kan alltså vara så att kulturplanering beskrivs även på andra håll i den 
kommunala förvaltningen men jag valde till slut att studera SDN:s kulturpolitiska planer. 
Huruvida SDN:s måldokument med avseende på kulturplanering tillämpas i praktiken 
kommer jag inte att undersöka. Det hade varit intressant men är svårt att beforska. Jag 
kommer följaktligen endast att studera de kulturpolitiska dokumenten genom textanalys. I 
analysen kommer jag inte att beskriva verksamheterna för SDN:s olika målgrupper, utan 
fokusera på varför och hur man motiverar kulturverksamhet. Jag vill framhålla att  
slutsatserna i den här uppsatsen endast gäller de för studien utvalda SDN.  
 
När jag i texten nämner centrum och periferi syftar jag till en geografisk bestämning som 
utgår ifrån Göteborgs stadskärna. En av mina valda SDN är Centrum, ett område som av 
Göteborgs stad räknas som stadens centrum men jag vill påpeka att fler SDN kan sägas vara 
centralt belägna, dock ej någon av de övriga för uppsatsen aktuella SDN. Ett annat begrepp 
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som används är urban och innebär här stadsmässig. Kulturplanering är en term som främst 
kommer att användas i en göteborgskontext då det på andra håll är den engelska termen 
cultural planning som används. 
 
 
1.4 Disposition  
 
Uppsatsen är indelad i åtta kapitel. Efter inledningskapitlet följer närmast teoriavsnittet som 
utgörs av Skot-Hansens teorier om instrumentell kulturpolitik.  Kapitel tre presenterar tidigare 
forskning och syftar till att ge en bred bild av cultural planning med exempel från Danmark 
och Storbritannien. Därefter kommer ett kortare kapitel om kulturpolitik i Göteborg som vill 
ge en bakgrund till det kulturpolitiska dokumentet Kulturpolitisk strategi - version 1.0. Dessa 
fyra kapitel bör ge tillräcklig information för att läsaren sedan ska kunna följa resonemangen i 
mina analyser av de kulturpolitiska dokumenten som kommer i kapitel sex Resultat-
redovisning, och föregås av kapitel fem där metod och material presenteras. I kapitel sju, 
Slutdiskussion, sammanställs och förtydligas resultatet av den empiriska undersökningen 
genom att frågeställningarna besvaras, vilket leder fram till slutsatser och egna reflexioner. 
Sist följer en sammanfattning av uppsatsen som helhet.  
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2 Teori  
 
Här vill jag börja med att kort definiera kultur, politik och kulturpolitik för att till slut komma 
fram till kulturplaneringens grund, nämligen instrumentell kulturpolitik. Syftet med ett försök 
till begreppsdefinitioner är att redogöra för hur kulturplanering hänger ihop med instrumentell 
kulturpolitik och det antropologiska kulturbegreppet.  
 
 
2.1 Om kultur, politik och kulturpolitik  
 
Här vill jag diskutera de för uppsatsen grundläggande begreppen kultur, politik och 
kulturpolitik.  
 
Kultur 
Lars-Olof Åhlberg, professor i estetik vid Uppsala universitet, framhåller en tudelning av 
kulturbegreppet:7 

• Det traditionella kulturbegreppet, det estetiska, omfattas av konstarterna musik, 
skönlitteratur, bildkonst och arkitektur. Det estetiska kulturbegreppet kan sägas ha en 
inneboende värderande karaktär och uppfatta kultur som något enhetligt och även 
hierarkiskt ordnat. 

•  Det antropologiska och sociologiska kulturbegreppet, utgår från kontrasten mellan 
natur och kultur. Kulturdefinition: ”allt mänskligt beteende som inte är rent biologiska 
betingat hör till kulturens område”8. Detta kulturbegrepp är inte värderande på samma 
sätt som det traditionella, utan är mer beskrivande. Det antropologiska kulturbegreppet 
skiljer på olika gruppers (klassers) levnadssätt. 

 
Men tudelningen kan sägas vara en ”illusorisk” distinktion genom att kulturbegreppet ibland 
kallas hyperkomplext och därför inte kan ges någon exakt innebörd, menar Åhlberg.9 De två 
huvudtyperna finns som många olika varianter och Åhlberg gör gällande att det inte finns ett 
traditionellt kulturbegrepp och ett antropologiskt kulturbegrepp.10 Vetenskapliga kulturteorier 
är i bästa fall modeller som gör verkligheten mer begriplig och analyserbar. Åhlberg påpekar 
dock att man felaktigt kan tro att ju mer vetenskapligt ett begrepp är desto bättre. Det kan 
därför finnas en risk att man låter den vetenskapliga definitionen ersätta verkligheten för att 
förstå den komplexa verklighet vi kallar kultur, uttrycker Åhlberg och konstaterar att kultur 
inte behöver definieras då begreppet är ”extremt sammanhangskänsligt” och 
”kontextberoende”.11 
 
Frenander tar upp Raymond Williams (1921-1988), brittisk skribent och förgrundsgestalt 
inom cultural studies-traditionen, sätt att se på kultur som en process. Synsättet inbegriper att 
det inte finns någon statisk kultur, utan att kultur är något som ständigt omformas och som 
aldrig blir färdigt. Denna process involverar människan i olika kollektiva sammanhang och 
kommunikationsaspekten blir då viktig. Frenander framhåller att synen på kultur som process 

                                                 
7 Åhlberg, Lars-Olof 1995. Om kulturbegreppet. Ingår i Hälsosamma tankar: 11 filosofiska uppsatser tillägnade 
Lennart Nordenfelt. Per-Erik Liss & Bo Petersson (red). Nora: Bokförlaget Nya Doxa, s. 169 ff. 
8 Ibid., s. 170. 
9 Ibid., s. 182. 
10 Ibid., s. 169. 
11 Ibid., s. 184-185. 
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har blivit alltmer framträdande de senaste decennierna.12 När det gäller den här uppsatsens 
fokus kulturplanering, är kultur svårdefinierat. Som framgår i kommande kapitel motsvarar 
kulturplanering i stort en bred antropologisk kultursyn. Men även det snäva och traditionella 
kulturbegreppet innefattas i kulturplanering genom att man vill framhålla och stödja de 
traditionella kulturinstitutionerna. Samtidigt vill man motarbeta dess privilegium, och kultur 
ses därmed i kulturplanering både som konst och livsmiljö samt som en pågående process.13  
 
 
Politik  
Enligt Lennart Lundquist, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet, förekommer ofta 
tre huvudtyper av politikbegrepp. Dessa tre är:14 

• Institutionell definition: ”politik omfattar beteenden, idéer och institutioner som är 
relaterade till det offentliga”. 

• Funktionell definition: ”den auktoritativa fördelningen av värden för ett samhälle” 
politik uppfattas här som något man måste ”acceptera och lyda” vilket i huvudsak sker 
via staten.  

• Stilmässig definition: ”beteenden, idéer och institutioner som är relaterade till 
utövandet av makt”. Makt definieras som en aktör med förmåga att prägla sin 
omgivning. 

 
Lundquist menar att av de tre begreppen är den stilmässiga definitionen, där maktutövning är 
central, den vidaste och den smalaste är den institutionella definitionen, där fokus ligger på 
offentlig verksamhet. Men begreppen överlappar varandra. Hur stor överlappningen är beror 
på vilken stat som studeras. I en välfärdsstat som Sverige där staten ansvarar för en stor del av 
samhällets verksamhet och värdefördelning och därmed maktutövning, blir överlappningen 
mycket stor anser Lundquist.15 Politik kan sammanfattningsvis sägas handla om stat, makt 
och offentlighet. 
 
 
Kulturpolitik 
Kulturpolitik är politik som rör kulturella frågor. I kulturpropositionen 1974:28 definieras 
kulturpolitik som ”en samlad struktur för samhällsåtgärder på kulturområdet”.16  Johannisson 
menar att kulturbegreppet utvidgats från att ha omfattat framförallt de traditionella 
konstarterna till att omfatta individers och gruppers sätt att leva och att detta har bidragit till 
att kulturpolitiken blivit mer mångfacetterad. Kulturpolitik framställs inte längre som ett 
”nationsunderstödjande projekt”, utan även som ett redskap för att ge identitet åt en plats, 
hävdar Johannisson.17 Frenander pekar på utvecklingen i Storbritannien för att påvisa hur 
kulturpolitiken fått ett bredare verksamhetsfält. Arts Council som grundades 1946 sysslade då 
med den så kallade finkulturen. Men när man 1997 fick ett kulturdepartement utvidgades dess 
områden till att omfatta kultur, media och sport.18 Kulturpolitikens utveckling vittnar alltså 
om en kultursyn som blivit alltmer antropologisk och där människans hela livssituation 

                                                 
12 Frenander 2005, s. 41. 
13 Stevenson 2004, s. 120-123. 
14 Lundquist, Lennart 1993. Det vetenskapliga studiet av politik. Lund: Studentlitteratur, s. 27. 
15 Ibid., s. 29. 
16 Regeringens Proposition 1974/28:23 Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken.  
Åtkomst: www.riksdagen.se /dokument/propositioner och skrivelser/sökord: kulturpolitik [2008-10-01]. 
 
17 Johannisson 2006a, s. 7-8. 
18 Frenander 2005, s. 51. 
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beaktas. Kulturplanering kan således ses som en del av kulturpolitik. För att närmare förklara 
kopplingen följer här ett avsnitt om instrumentell kulturpolitik enligt Skot-Hansen. 
 
 
2.2 Instrumentell kulturpolitik enligt Dorte Skot-Hansen 
 
Skot-Hansen menar att kulturen har hamnat på agendan som en parameter i stadsutveckling 
och att konst och kultur ses som kapital. Detta förklarar Skot-Hansen med att när det pga. 
ekonomiska nedskärningar blev svårt att föra en traditionell kulturpolitik, blev den 
instrumentella logiken synlig. Detta innebar bland annat att det så kallade 
upplevelsesamhällets utveckling fick kulturpolitiken att fokusera på estetisk upplevelse och  
erfarenhet.19 Skot-Hansen refererar till den norske kultur- och biblioteksforskaren Geir 
Vestheims definition av instrumentell kulturpolitik: “bruket av kulturella institutioner och 
kulturella investeringar som ett medel eller ett instrument till att uppnå mål på andra områden 
än kulturens”.20 
 
Skot-Hansen är en av föregångarna inom kulturpolitisk forskning i Norden. Hon har bland 
annat utvecklat en kulturpolitisk utvecklingsmodell som urskiljer tre olika kulturpolitiska 
strategier, eller som hon kallar dem, rationaler. Hon poängterar dock att utvecklingen av de 
olika rationalerna inte ska ses som strikt skiljda från varandra, ingen rational är allena rådande 
under en viss tid. Dessa rationaler är den humanistiska, den sociologiska och den 
instrumentella. Den humanistiska kan sägas sammanfalla med den demokratisering av 
kulturen som brukar sägas vara kulturpolitikens första syfte, då kulturpolitik blev ett begrepp 
under 1960-talet. Den sociologiska rationalen sammanfaller med kulturell demokrati som 
präglade 1970-talet. Det jag vill uppehålla mig vid är Skot-Hansens beskrivning av den sista 
rationalen, den instrumentella. Den instrumentella rationalen karakteriseras enligt Skot-
Hansen av synliggörande, marknadstänkande, internationell förankring och kulturalisering. 
Kulturen i den instrumentella rationalen vänder sig till en publik inriktad efter 
segment/livsstil, ramen utgörs av flaggskepp och förmedlaren beskrivs av Skot-Hansen som 
en kaospilot och är den person som ska finna finansieringsmöjligheter och säger sig vara 
tvärgående, experimenterande och internationell.21  
 
Det var under 1980-talet som man brukar säga att kulturpolitiken blev instrumentell, dvs. ett 
medel för att uppnå ekonomisk utveckling, och graden av synliggörande blev ett mått på 
framgång. Skot-Hansen tar två danska städer som exempel. Sindal fick epitetet ”Staden med 
de 100 fontänerna” och Randers blev ”Staden med den sju stadsportarna”. Skot-Hansen menar 
att detta tillkom för att sätta staden på den kulturella kartan och därmed locka turister och nya 
invånare, inte främst för att glädja stadens invånare. Som jag redan nämnt blir marknaden 
härskande i den här strategin. Kulturstöd ersätts med kulturinvestering, offentliga medel 
ersätts med sponsring och graden av internationalisering blir mått på kvalitet och 
professionalism. Publiken blir kunder. Den instrumentella kulturpolitiken vänder sig inte till 
alla, utan riktar istället in sig på livsstilar, anser Skot-Hansen. Man hämtar inspiration från 
ekonomin där marknadsföringsstrategin gör klart att om man försöker sälja en produkt till 
alla, då säljer man inte till någon. Befolkningen delas in i segment, inte främst efter 
socialgrupp utan efter hållning och livsstil; modern eller traditionell, idealistisk eller materiell. 
En invändning kan vara att folk alltid intresserat sig för olika saker, men det var ju dessa 

                                                 
19 Skot-Hansen 2006, s. 25. 
20 Skot-Hansen 1999, s. 26. 
21 Ibid., s. 11 ff. 
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vanor som en demokratisering av kulturen ville ändra på, påpekar Skot-Hansen som hävdar 
att den instrumentella kulturpolitiken snarare cementerar segmenternas val t ex genom att 
kulturinstitutionerna riktar sina erbjudanden till dem som redan är dess besökare.22   
 
Många är de kommuner som på senare år satsat på instrumentell kulturpolitik. Detta har 
resulterat i flaggskepp; prestigefyllda projekt med sikte på att skapa en positiv image. Det 
handlar om t ex museum, kulturhus, utställningshallar och konferenscenter i ombyggda 
fabriker och elverk men även om nybyggda hus i modern eller postmodern arkitektur. Dessa 
nya byggnader präglas ofta av en ”arkitektonisk pregnans” menar Skot-Hansen. Innehållet i 
dessa flaggskepp är ofta underhållning för att locka en stor publik. Skot-Hansen uttrycker att 
de vänder sig mer till ”kulturhungrande regnvädersturister” än till den egna befolkningen. 
Men kommunerna har inte sällan fått gå in och stödja ekonomiskt och då på bekostnad av de 
mer traditionella folkupplysande kulturinstitutionerna så som t ex bibliotek, menar Skot-
Hansen.23 
 
 
2.3 Den urbana kulturpolitikens delområden enligt Skot-Hansen 
 
Skot-Hansen gör gällande att den urbana kulturpolitiken handlar om fyra delområden i 
instrumentell bemärkelse. Det ekonomiska området är möjligen det första man tänker på när 
begreppet instrumentell kulturpolitik används. Det kännetecknas av image, turism, inflyttning 
och att skapa arbetstillfällen. Upplysning är ett annat delområde och hit räknas insikt, bildning 
och reflektion. Underhållning är det tredje delområdet och häri ingår evenemang och lek men 
även möjlighet till vila och rekreation. Det sista delområdet som Skot-Hansen talar om är 
social förändring och handlar bland annat om identitet och deltagande. Dessa fyra fält är delar 
av en urban instrumentell kulturpolitik menar Skot-Hansen. Men hon kan även se ett femte 
element nämligen Experience, som innebär estetisk upplevelse och erfarenhet. Om de fyra 
första delarna tillhör en instrumentell logik avser Skot-Hansen att Experience snarare är 
baserad på en expressiv logik där kultur som något värdefullt i sig själv genom den estetiska 
upplevelsen som kultur kan ge.24 Jag kommer här att gå in närmare på de fyra första 
delområden som Skot-Hansen identifierar i den instrumentella kulturpolitiken.  
 
Ekonomisk tillväxt. Imagebegreppet blev i slutet på 1980-talet en del i kulturpolitiken och 
innebär att kultur används för att garantera ekonomisk utveckling och synliggörande. Det blev 
viktigt att synas på den kulturella kartan. Fokus riktades mot att påvisa samband mellan 
investeringar i kultur och regional och stadsmässig utveckling. Initiativ kom både från en 
kultursektor som sökte efter argument för offentligt stöd i åtstramningstider, och från politiker 
som sökte nya utvecklingsområden i en tid när städerna slogs om att locka verksamheter, 
medarbetare och inte minst turister. Städer började marknadsföras av reklambyråer och det 
fanns en tro på att kulturen var nyckeln till stadens attraktion, hävdar Skot-Hansen.25  
 
Upplysning har förankring i den europeiska upplysningstraditionen. På senare tid har 
upplysningsretoriken i kulturpolitiken tonats ner, men i de stora klassiska kulturinstitutionerna 
är begreppet ännu levande, menar Skot-Hansen.26  
 
                                                 
22 Skot-Hansen 1999, s. 14-16. 
23 Ibid., s. 14-16. 
24 Skot-Hansen 2006, s. 27. 
25 Ibid., s. 31. 
26 Ibid., s. 33. 
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Underhållning ses inte som ett egentligt formulerat mål för kulturpolitiken men kulturens 
underhållningsvärde kan ändå sägas ha inflytande på kulturpolitiken. Kritiker kallar det för 
”iscensättning av kulturinstitutioner” och ”festivalisering av stadsrummet”. Men begreppen 
underhållning och upplysning behöver inte längre vara motstridiga, Skot-Hansen tar exemplet 
med att de allra flesta nu vant sig vid att bibliotek lånar ut datorspel.27 
 
Social förändring handlar om att integrera marginaliserade grupper och att stärka deltagandet 
i den demokratiska processen. Man kan känna igen retoriken från 1970-talets strategi för 
kulturell demokrati där kultur ska användas till att bekräfta gruppers identitet och egenvärde. 
Ett senare konkret exempel är brittisk kulturpolitik där f.d. premiärministern Tony Blair knöt 
samman kultur och socialpolitik i ett försök att rädda den sociala situationen i landet. 
Resultatet beskrivs bland annat ha gett lokal image och identitet. Skot-Hansen nämner 
biblioteket i Birminghams aktiviteter riktade till barn och unga som riskerar socialt 
utanförskap som ett resultat av den kulturaliserade socialpolitiken.28  
 
Dessa fyra delar i kulturpolitiken är alla instrumentella, dvs. de fungerar som medel framför 
mål i sig själva. Även upplysning kan enligt Skot-Hansen ses som instrumentell då bildning 
ses som vägen till en upplyst demokrati.29 Dessa delområden av urban kulturpolitik kommer 
att vara en del av mitt analysverktyg. I metodkapitlet återfinns min textanalysmodell där fråga 
1b utgör en komprimerad form av Skot-Hansens teori. 
 
 
2.4 Problematisering av Skot-Hansens teori  
 
Som kanske redan framkommit är Skot-Hansens bild av den instrumentella kulturpolitiken 
kritisk. Hon gör gällande att ”kulturen och konsten har förlorat sin oskuld” och att 
föreställningen om stöd till kulturen för kulturens egen skull är borta när kultur blir en 
parameter på stadsutveckling. Skot-Hansen frågar sig om upplevelsen skapas för att locka 
publik eller för att ge en estetisk upplevelse.30 Kritiken av kultursatsningar har visat att några 
direkta effekter inte finns, men att effekten indirekt kan bli en imageförbättring. Kultur som 
symbol för modernitet ska inte underskattas, hävdar Skot-Hansen. Men hon menar samtidigt 
att det finns en risk att kulturpolitiken blir till en mask för att dölja polarisering, sociala 
olikheter och konflikter. Att investeringar i kultur inte reellt kan betala sig ekonomiskt, 
tillsammans med att upplevelsesamhället långsamt är på väg bort såg Skot-Hansen i sin artikel 
Kultur til tiden - strategier i den lokale kulturpolitik i Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift (1999) 
som tecken på att den instrumentella kulturpolitiken var passé. Hon nämner att kulmen i 
Danmark nåddes redan 1996 när Köpenhamn utnämndes till Europas kulturhuvudstad. Skot-
Hansen vill istället se mer innerlighet och kvalitet vilket innebär både upplysning och 
upplevelse, och en balans mellan det lokala och det globala.31  
 
Det har gått ett antal år sedan Skot-Hansen uttryckte sig enligt ovan. Hur har det då blivit, 
finns det en trötthet kring exploateringen av kulturen och optimistiska budskap om att 
satsningar på kultur betalar sig? Huruvida kultursatsningar kan bidra till utveckling på olika 
samhälleliga områden är en föråldrad tanke eller inte, är delvis den här uppsatsens fokus. 
Därför är det intressant att läsa Skot-Hansens tankar kring instrumentell kulturpolitik där 
                                                 
27 Skot-Hansen 2006, s. 33. 
28 Ibid., s. 28-29. 
29 Ibid., s. 33. 
30 Ibid., s. 38. 
31 Ibid., s. 14 ff. 
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enligt mig en ganska cynisk ton är framträdande. Lars-Göran Karlsson, kultursociolog vid 
Umeå universitet, anser att Skot-Hansen framställer instrumentell kulturpolitik som något 
suspekt.32  Skot-Hansen uppehåller sig mycket kring de ekonomiska motiven och vad som blir 
dess resultat. Jag menar att hon utgår ifrån att instrumentell kulturpolitik främst är synonymt 
med ekonomiska förtecken, men att det kan finnas mycket annat att vinna på kultursatsningar. 
Det är intressant att ekonomi och kultur enligt Skot-Hansen inte verkar vara förenliga. Varför 
ekonomiska vinster i kultursammanhang inte anses passande hör dock till en annan uppsats 
och kommer därför inte att här fördjupas ytterligare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Karlsson, Lars-Göran 1998. Holstebromodellen – en succéhistoria i instrumentell kulturpolitik? Nordisk 
kulturpolitisk tidskrift, nr 3, s. 136-139. 
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3 Cultural planning – tidigare forskning 
 
Här vill jag ge en översikt över hur kulturplanering diskuterats i tidigare forskning samt hur 
det tillämpats i de konkreta fallen Holstebro och Glasgow. Då jag visste att det var 
kulturpolitik jag ville studera i uppsatskursen, började jag inledningsvis med att söka efter 
uppsatser vid BHS som behandlat kulturpolitik. På så sätt fann jag genom exempelvis Sofia 
Carlenbergs magisteruppsats Ett kulturcentrum i Ulricehamn? (2002) Skot-Hansens 
beskrivning av den danska stadens Holstebros utveckling, vilket gjorde att jag fastnade för det 
specifika kulturpolitiska delområdet kulturplanering. Jag gick vidare genom att på nytt läsa en 
artikel av Skot-Hansen som ingick i utbildningens kurs i kulturpolitik. Därefter läste jag bl.a. 
flera artiklar i ämnet i både Nordisk Kulturpolitisk tidskrift och International Journal of 
Cultural Policy. Efter att ha läst Jenny Johannissons avhandling, Det lokala möter världen. 
Kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990-talets Göteborg, blev jag övertygad om att jag ville 
undersöka vilken roll kulturplanering fått i Göteborg. Ovan nämnda exempel på material 
motsvarar en del av min litteraturgenomgång som syftat till att söka efter relevant tidigare 
kunskap. Tidigare studier om kulturpolitik på stadsdelsnämndsnivå finns inte. Genom 
litteraturstudierna fann jag att Skot-Hansens teorier om kulturpolitik var de mest relevanta och 
intressanta, och därför är det Skot-Hansens teorier som utgör uppsatsens teoretiska 
utgångspunkt.  Jag vill framhålla att litteraturstudier är en tolkningsprocess och att min egen 
reflexivitet påverkat urval och analys av materialet.  
 
I detta kapitel kommer läsaren att få bekanta sig med olika sätt att se på instrumentell 
kulturpolitik och cultural planning. Jag vill inleda med att beskriva utvecklingen i den lilla 
danska staden Holstebro för att ge en bild av hur cultural planning kan se ut, långt innan 
begreppet egentligen fanns.  
  
 
3.1 Exempel Holstebro  
 
Den nordjylländska staden Holstebro med sina nu 57 000 invånare blev på 1960-talet känd för 
sina många och djärva kultursatsningar.33 Man skulle därför kunna tro att Holstebro alltid 
varit ett tillhåll för konstnärer, festivaler och andra kulturyttringar. Skot-Hansen hävdar dock 
att Holstebro på 1960-talet enligt konstnärer ”var en hopplös plats att ställa ut på” och att det 
helt saknades konst i Holstebro.34 Ungdomarna flyttade till andra orter för att studera och 
arbetslösheten var stor. Men så fick man en ny ordförande i kommunen som var inspirerad av 
Charles de Gaulles tankar om att med kulturens hjälp skapa ekonomisk tillväxt. Dessutom 
ville den danska statens konstfond uppmuntra till utsmyckning av staden och föreslog att man 
skulle köpa ett konstverk av en internationell konstnär. Valet föll på Alberto Giacomettis 
bronsskulptur Kvinde på Kærre. Kommunens nya konstkonsulent menade att figuren var 
lagom modern för ovana ögon. Men han hade fel. Holstebros invånare ansåg att inköpet av 
skulpturen var bortkastade pengar. Även flera andra av de kulturprojekt som följde, som t ex 
Odin Teater, ogillades av medborgarna i Holstebro. Men kommunledningen var övertygad om 
att kulturinvesteringar på sikt skulle löna sig. I Holstebro satsade man inte i första hand på att 
lyfta fram vare sig det typiskt danska eller det typiskt holstebroska utan det var modern 
internationell kultur som man trodde skulle lyfta staden. Skot-Hansen menar att folkkulturen i 
                                                 
33 Holstebros befolkning, se:  www.holstebro.dk /Om Holstebro/befolkning/nogletal 
2008/befolkningssammensætning [2008-10-07]. 
34 Skot-Hansen 2003, Kulturpolitik mellem det globale og det lokale – med Holstebro som eksempel. Nordisk 
kulturpolitisk tidskrift, nr 2, s. 36. 
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princip inte fick något stöd alls. Befolkningens protester till trots, kultursatsningarna i 
Holstebro fick den uppmärksamhet som kommunledningen hoppats på och ”Modell 
Holstebro” blev känd för ekonomisk tillväxt genom kultursatsningar. Skot-Hansen gör 
gällande att 1960-talets Holstebro var en föregångare till den instrumentalisering av kulturen 
som skulle prägla 1980- och 90-talen.35 Kultursatsningarna i Holstebro resulterade i bland 
annat ett konstmuseum, ett folkmusikhus, en högskola för musik, drama och film, en 
barnteater, en balettskola, ett nytt bibliotek, ett kongress- och kulturcenter och festveckor med 
kultur utan gränser.  På trettio år växte kommunens kulturbudget åttafalt.36 Skot-Hansen anser 
att det idag är svårt att hitta det typiskt holstebroska i Holstebro. En internationell prägel och 
sponsring är enligt Skot-Hansen tydlig i exempelvis biblioteket där Internetcaféet har Coca 
Cola-logon hängande ovanför datorerna. Ett annat exempel är att Holstebro är den enda 
danska stad utanför Köpenhamn som producerar klassisk balett. Skot-Hansen anser att den 
internationella prägeln gått så långt att om man idag skulle fråga lokalbefolkningen om vad 
som är typiskt holstebroskt skulle de förmodligen svara skulpturen Kvinde på Kærre.37  
 
Lars-Göran Karlsson menar att det krävs mycket för att kultursatsningar ska bidra till tillväxt.  
Han framhåller bland annat ”planmässighet och långsiktighet”, ”personligt engagemang” och 
”finansieringsfiffighet”.38 Dessutom kan en förutsättning vara ”en karismatisk hållning till 
hela kulturförmedlingsuppgiften”.39 Karlsson konstaterar att de fyra k:na kreativitet, kunskap, 
kommunikation och kultur är centrala begrepp för samhällsutveckling. Allt detta verkar ha 
funnits i Holstebro enligt Karlsson, som uttrycker att Holstebros utveckling är epokens 
kulturpolitik exemplifierad.40  
 
Nedan följer ytterligare ett exempel på en stad som genom satsningar på kultur förändrat sin 
image.  
 
 
3.2 Exempel Glasgow 
 
Den forna industristaden Glasgow var år 1990 europeisk kulturhuvudstad och har sedan dess 
fungerat som ett positivt exempel på stadsomvandling genom kultursatsningar. Jag vill 
inledningsvis börja med en redogörelse för EU:s projekt med det europeiska 
kulturhuvudstadsåret, för att förtydliga de bakomliggande orsakerna till Glasgows utveckling.  
 
På initiativ av den dåvarande grekiska kulturministern, Melina Mercouri, beslutade dåvarande 
EG 1983 att varje år utse en europeisk stad till Europas kulturhuvudstad. Tanken var att lyfta 
fram de europeiska kulturernas mångfald och gemensamma drag och samtidigt ge européerna 
en möjlighet att få ökad kunskap om varandra. Så här skriver EU-kommissionen om vad 
kulturhuvudstadsåret innebär:  
 

”Att bli vald till Europas kulturhuvudstad ger i bästa fall staden stor uppmärksamhet nationellt 
och internationellt, det ger arbetsplatser inom kultur och turism och drar till sig investeringar. 
Dessutom får kulturhuvudstadsåret en rad andra positiva effekter som är svåra att mäta i 
ekonomiska termer. Om satsningen är lyckad får staden positiv uppmärksamhet och lockar till 
sig mer turister även senare efter det att året som kulturhuvudstad löpt ut. Ekonomiska 

                                                 
35 Skot-Hansen 2003, s. 36-39. 
36 Karlsson 1998, s. 134. 
37 Skot-Hansen 2003, s. 42-43. 
38 Karlsson 1998, s. 136. 
39 Ibid. 
40 Ibid., s. 138. 
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satsningar på stadsbilden och kulturlivet ökar trivseln även för stadens egna invånare. 
Kulturhuvudstadsprojektet finansieras gemensamt av staden, staten, den privata sektorn och 
EU. Huvudansvaret ligger på de nationella organisatörerna som även får den största nyttan av 
projektet.” 41 

 
Men förändringsarbetet i Glasgow började redan 1983 i och med den så kallade McKinsey-
rapporten. Rekommendationerna var att rusta upp och belysa centrumkärnans många 
viktorianska byggnader och att göra området attraktivt för både jobb och fritid. Dessutom 
uppmanades man att satsa på konst och festivaler. Att tävla om att anordna evenemang sågs 
som en katalysator för stadens revitalisering. Som ett led i detta arbete ansökte man om att bli 
europeisk kulturhuvudstad. Utmärkelsen Europas kulturhuvudstad skulle hylla kultur i vid 
mening: historia, design, ingenjörskonst, utbildning, arkitektur, skeppsbyggande, religion och 
sport. Detta kan, enligt den kulturpolitiske forskaren Beatriz Garcia vid Liverpool University, 
ses som innovativt i en tid då trenden var att fokusera på traditionell konst. De föregående 
europeiska kulturhuvudstäderna hade varit Aten, Paris och Florens, vilka man kan förmoda 
inte hade behövt anstränga sig lika mycket som Glasgow för att infria förväntningarna. Men i 
Glasgow var man tvungen att visa att man förtjänade titeln. Detta gjorde att nya 
samarbetsformer i staden uppstod genom att alla delar i samhället fick samarbeta; regionalt 
och lokalt, privat och offentligt. Glasgows image förändrades från gängkriminalitet, 
arbetslöshet och alkoholproblem till att bli en shoppingdestination, en attraktiv plats för 
företagsamhet och konferenser och i bred mening ett kulturellt centra. Mellan 1991 och 1998 
ökade antalet besökare från övriga Storbritannien med 88 procent och utländska besökare med 
25 procent. Man tror att imageförbättringen även gett lokala konstnärer och företag ökat 
självförtroende, menar Garcia. Som ett resultat av detta har t ex antalet konstorganisationer 
ökat.42  
 
Glasgow gick från postindustriell stad till att bli en kultur- och serviceinriktad stad. Garcia 
hävdar att diskursen pekar på en framgångssaga där man knappt ifrågasatt Glasgows 
mytomspunna utveckling och stadens förmåga att tackla de många sociala och ekonomiska 
problemen genom satsningar på konst och kultur.43 Glasgow ses som exempel på att 
satsningar på kultur kan vara lösningen på problem i städer, men det kan även vara en myt 
eftersom det saknas forskning kring effekterna av den förvandling som Glasgow genomgick 
omkring 1990. Däremot menar Lisanne Gibson vid Research Centre for Museums and 
Galleries Department of Museum Studies, Leicester, UK och Deborah Stevenson att det finns 
bevis som pekar på att fördelarna endast kommer internationella turister och socioekonomiskt 
privilegierade till godo.44 Kritiska röster har hörts bland vänsterorienterade intellektuella 
grupper och inom vissa konstnärgrupper. De anser att 1990 års kulturprogram var en 
kosmetisk övning snarare än en långsiktig satsning. Kritikerna menar också att 
kultursatsningarna inte kom hela regionen till del. Perifera och socialt belastade områden var 
inte delaktiga. En del av motståndarna till att Glasgow skulle utnämnas till kulturhuvudstad 
kallade sig Workers City och de hävdade att kulturåret innebar konstgjord och ytlig 
upprustning av staden på bekostnad av arbetarklassmajoritetens problem.45  

                                                 
41 EU-kommissionen, Kulturhuvudstaden får stöd och uppmärksamhet, EU:s webbsida, åtkomst: www.europa.eu 
/ institutioner /europeiska kommissionen / EU-kommissionen i landet där du bor / Finland / information om EU / 
EU i vardagen [2008-10-07]. 
42 Garcia, Beatriz 2004. Urban Regeneration, Arts Programming and Major Events. International Journal of 
Cultural Policy, vol 10, nr 1, s. 106-107. 
43 Ibid., s. 105. 
44 Gibson, Lisanne & Stevenson, Deborah 2004. Urban Space and the Uses of Culture. International journal of 
Cultural Policy, vol 10, nr 1, s. 2. 
45 Garcia 2004, s. 106-108. 
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3.3 Cultural planning  
 
Glasgows framgångar uppmärksammades internationellt och begrepp som kulturturism och 
citymarketing ökade i popularitet under 1990-talet bland stadsplanerare och kulturpolitiker. 
Större evenemang sågs som effektiva katalysatorer för stadsförnyelseprocesser då de kan 
sägas locka turister och stärka den lokala identiteten.46 Johannisson uttrycker att det ökade 
intresset för kultursatsningars inverkan på utvecklingen i städer kan beskrivas med termen 
kulturplanering.47 Per Mangset, professor i kulturstudier vid Telemark University College, 
menar att en typ av legitimering av offentligt kulturstöd som fått gehör den sista tiden är 
argumentet att kultur har stora ekonomiska effekter och att kultur är lönsamt.48 I flera 
västerländska länder – mest märkbart i Storbritannien, Australien, USA och Canada – har 
kulturplanering utvecklats till att bli ett utmärkande drag i den lokala kulturpolitiken under de 
senaste två decennierna, hävdar Stevenson. Även Europarådet har, som tidigare nämnts, pekat 
på vikten av att framhålla regional och lokal kultur.49 På många håll i västvärlden har kultur 
fått ökad betydelse som en faktor i stadsmässig och regional utveckling. Det finns en tro på att 
kulturen kan bidra till att skapa en attraktiv image för att locka turister, investerare och 
högutbildade, menar Darrin Bayliss, forskare inom region- och stadsplanering tidigare bland 
annat i Dublin och i Roskilde.50  
 
En av förgrundsgestalterna inom brittisk forskning kring cultural planning är Franco 
Bianchini och som tillsammans med Michael Parkinson, professor vid Liverpool JMU, 1993 
utkom med boken Cultural policy and urban regeneration: the West European experience.51 
Bianchini och Parkinson som är verksamma i forskargruppen Comedia hävdar att det på 
1980-talet skedde en övergång från sociala till ekonomiska prioriteringar i flera europeiska 
städer där kulturpolitiska strategier för stadsutveckling blev allt vanligare.52 Bianchini och 
Parkinson menar att cultural planning karakteriseras av att det vilar på en mycket bred 
antropologisk definition av kultur som ett sätt att leva och att begreppet integrerar kultur i det 
dagliga stadslivet. Dess fält sträcker sig från konst, media, hantverk, mode och design till 
sport, rekreation, arkitektur och stadsplanering, kulturarv, turism, mat, underhållning, lokal 
historia och vad som karakteriserar stadslivet, det vill säga stadens identitet och image. Ett led 
i praktisk användning av cultural planning är att det kan hjälpa de styrande att identifiera 
stadens kulturella resurser. 53  Målet med cultural planning är enligt Bianchini och Parkinson 
att skapa mer humana, balanserade och civiliserade städer.54 Cultural policy and urban 
regeneration: the West European experience exemplifierar cultural planning i städerna 
Glasgow, Rotterdam, Bilbao, Bologna, Liverpool, Rennes, Hamburg och Montpellier. 
Studierna visar att kulturpolitik inverkar på alla andra områden av politik och är som mest 
effektivt som en del av en integrerad utvecklingsstrategi som sätter ett kulturperspektiv i 
centrum när urbana utvecklingsstrategier formuleras, anser Bianchini & Parkinson.55 1993 
menade Bianchini och Parkinson att politiker ännu inte förstått cultural plannings potentialer. 
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Ett av hindren är när den estetiska definitionen av kultur som olika konstformer är den 
rådande. Därmed, menar Bianchini och Parkinson, kan kulturen inte integreras på ett sätt som 
skulle kunna få synergieffekter.56  
 
Kulturplanering kan sägas vara en blandning av stadsplanering och kulturella program. 
Gibson och Stevenson uttrycker att många caféer, klubbar, gatuförsäljning och vindsvåningar 
har ansetts vara det vinnande konceptet för att locka rätt sorts människor. Städer blir trendiga 
för att locka kreativa och välutbildade.57 Det är framförallt innerstaden som betonas, det är 
innerstaden som ska göras attraktiv.58 Stevenson menar att kultur och kreativitet har blivit 
valuta, ett slags kapital som kan mätas, utvecklas och handlas med på en internationell 
marknad och innebär att städer tävlar med varandra om image, utbud och hur bra staden är 
dels att leva i och dels att besöka. Kulturplanering handlar enligt Stevenson även om social 
planering, planering för konst och kultur, ekonomisk planering, kulturell mångfald, 
samhällsutveckling, samarbete mellan offentlig och privat sektor, så väl som att positionera 
konsten som en ”industri”. Förväntade effekter förutom de ekonomiska är bland annat social 
inkludering och lokal medborgaranda.59 
 
Stevenson hävdar att kulturplanering i politiken kommer från både höger och vänster.  För 
högern handlade kulturplanering om en strategi för att få anslagen till konst att minska medan 
det för vänstern var ett sätt att handskas med ekonomiska rationaliseringar utan att överge de 
socialt och ekonomiskt marginaliserade. Kulturplanering har en formel som är affärsmässig 
och går ut på att sälja, menar Stevenson. Lokala beslutsfattare runt om i världen har snabbt 
tagit till sig kulturplanering på grund av påtryckningar både regionalt och nationellt, eller som 
i Europa genom överstatliga organ. Beslutsfattare kan även ha inspirerats och övertygats om 
den framgång med kulturplanering som finns exemplifierad av exempelvis Glasgow. 
Kulturplanering kan ses som ett sätt att handskas med problem i forna industristäder och 
många är de städer som antagit kulturplanering som sin strategi, och därmed även den breda 
antropologiska definitionen på kultur, framhåller Stevenson.60 I takt med att industrisamhället 
gav vika fick man anledning att prova något nytt och kulturen lyftes fram. Politikerna tonade 
ner den sociala delen av kulturpolitiken och prioriterade istället kulturen som verktyg för 
ekonomisk utveckling, menar Bayliss. När de traditionella industrierna lades ner ökade istället 
kulturbetonade aktiviteter så som tryckindustri, radio och TV, teater och musik, vilket gav nya 
arbetstillfällen. Gamla fabriker och industrilokaler togs i bruk för kulturbetonad verksamhet: 
studior, övningslokaler, föreställningar och utställningar. Andra som lockas av en ny image är 
investerare, företag och kvalificerad arbetskraft. En dynamisk image lockar människor som 
bidrar till ökad utveckling, framhåller Darrin Bayliss. Satsningar på evenemang så som 
festivaler och på skapandet av nya museer och konserthallar kan dessutom medföra en ökad 
efterfrågan på exempelvis restauranger och nattklubbar, vilket i sin tur genererar 
arbetstillfällen. Satsningarna och utvecklingen koncentreras till centrumkärnan, gärna vid ett 
vattendrag eller i före detta industriområden med ett visst mått av arkitektoniskt värde, menar 
Bayliss .61  
 
Som framgått ovan är det centralt för regioner att locka till sig rätt sorts människor för att 
skapa tillväxt. Fenomenet kan kallas Den kreativa klassens framväxt och är även titeln på en 
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bok av Richard Florida, professor och rektor vid Rotman School of Management, University 
of Toronto.62 Floridas forskningsområde är Business and Creativity och hans teorier om den 
kreativa klassens betydelse för ekonomin har fått stor betydelse och utgår ifrån att mänsklig 
kreativitet är den mest grundläggande ekonomiska resursen. Den kreativa klassen beskrivs av 
Florida som en ny social samhällsklass och består av människor som i hög grad tillför kreativt 
värde genom sitt arbete. Han nämner forskare, ingenjörer, konstnärer, musiker, designers, 
arkitekter och författare, men även andra vars kreativitet är det viktigaste arbetsredskapet. 
Florida nämner även homosexuella och bohemer som två grupper vars närvaro är en indikator 
på en öppen mångfaldskultur som främjar kreativitet, och poängterar att framgångsrika 
regioner välkomnar alla sorters människor. Men Florida anser att det är ”beklämmande” att en 
del politiker verkar tro att man kan attrahera den kreativa klassen bara genom att ordna t ex 
cykelbanor, musikscener och ”andra bekvämligheter”.63 
 
Florida menar att kreativitet är drivkraften bakom ekonomisk tillväxt och att kreativitet idag 
är den viktigaste faktorn i global konkurrenskraft, viktigare än flödet av varor, tjänster och 
kapital. Antalet människor med kreativa arbeten har de senaste två decennierna ökat markant 
och i USA utgör de ungefär en tredjedel av den totala arbetsstyrkan. Tillsammans genererar 
de nästan hälften av landets totala inkomster. Florida framhåller dock att antalet människor i 
servicesektorn också har ökat, då den kreativa klassen är beroende av servicesektorn som en 
slags stödjande infrastruktur.64  
 
 
3.4 ”Just add culture and stir”  
 
Kultursatsningar har setts som bot på sociala, ekonomiska och politiska problem. 
Kulturplanering har hyllats som nödvändigt i skapandet av en ekonomiskt framgångsrik stad, 
särskilt om staden vill vara globalt konkurrenskraftig, framhåller Gibson och Stevenson. Men 
de betonar att det saknas undersökningar och forskning kring hur kulturplanering påverkar 
städer ekonomiskt, kulturellt och politiskt, både på kort och lång sikt. Det finns enligt dem 
inga bevis för att det finns vinster som är i allmänhetens intresse. Det har enligt Gibson och 
Stevenson funnits en övertro på kulturens positiva effekter och att städer genom 
kultursatsningar får en ny image som kan ge ekonomiska vinster. ”Just add culture and stir” 
har varit receptet på många håll sedan 1980-talet.65 Om man benar ut de bakomliggande 
orsakerna till kulturplanering kommer man att finna att kulturplanering oundvikligen faller på 
sitt eget grepp, menar Stevenson. Problemet är att det breda kulturbegreppet i kulturplanering 
samverkar även med det traditionella och snäva kulturbegreppet. Kultur ses därmed som både 
konst och process. Detta hävdar Stevenson blir motstridigt då man samtidigt som man stödjer 
de traditionella kulturinstitutionerna vill motarbeta dess privilegium.66  
 
Stevenson refererar till forskning i Australien där man sett att kulturplanering privilegierar 
konst framför kultur, och fokuserar på gallerier och konstnärer snarare än pubar, 
shoppingcenter och gatuliv. Stevenson menar att det är den mer traditionella konsten som ofta 
prioriteras i kulturplanering. Kulturplanering har inte blivit så dynamiskt och flexibelt som 
man ville, utan snarare linjärt och en del av tydligt definierade politiska mål, uttrycker 
Stevenson. Konst och kultur används inte till att skapa social rättvisa, utan snarare till att 
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skapa social kontroll och understödja konservativa samhälleliga former, hävdar Stevenson. 
Det finns enligt Stevenson också bevis för att kulturplanering medverkar till öka 
medelklassens konsumtion.67 Bianchini och Parkinson identifierar rumsliga dilemman så som 
spänningar mellan centrum och periferi och risken för gentrifikation. Dessutom ekonomiska 
dilemman så som konsumtion kontra produktion och tillfälliga evenemang kontra permanenta 
aktiviteter. Konflikter kan genom en långtgående kulturplaneringsprocess dessutom uppstå 
mellan privat och offentligt, turister och boende.68 Gentrifiering är en process där slitna 
områden intas av kreativa människor som lockas av låga hyror. På sikt förvandlas dessa 
områden till att bli attraktiva vilket kan öka segregationen när priserna i city går upp och 
låginkomsttagare måste flytta ut, vilket inte rimmar väl med den sociala inkludering som 
kulturplanering vill åstadkomma. Bayliss betonar att gentrifikation kan medföra att inhemska 
verksamheter trängs undan samt att detta resulterar i en exkludering av låginkomstgrupper. 
Kritiker menar enligt Bayliss att satsningar på konst och kultur är felriktade och att de snarare 
kan öka social exkludering, det saknas bevis på att satsningar på konst och kultur kan få bort 
strukturella problem.69  
 
Per Mangset tar i sin bok Kulturliv og forvaltning: innforing i kulturpolitikk (1994) upp ett 
antal internationella studier som enligt honom tar sikte på att visa de ekonomiska effekterna 
av kultursatsningar.70 Sådana studier kan ta sin utgångspunkt i exempelvis Bruce Springsteen-
konserten i Göteborg 1985. En större studie som Mangset framhåller är Myerscough (1988) 
The Economic Importance of the Arts in Britain. Mangset poängterar att studier av detta slag 
gärna tar sikte på att visa att en lokal kultursatsning utlöser flera andra angränsande 
ekonomiska aktiviteter: en teaterföreställning medför ökade transporter och fler 
restaurangbesök osv. Sysselsättningen ökar således vilket kan medföra ökade skatteintäkter. 
Uppdragsgivarna till sådana studier har ofta önskat få dokumenterat att de skatter och avgifter 
som kulturinstitutionen betalar till det offentliga, överstiger det offentliga stöd 
kulturinstitutionen får från samma myndighet. De önskar alltså visa att kulturinstitutionen inte 
är en ekonomisk belastning för det offentliga, utan kanske till och med att kultur är lönsamt, 
menar Mangset. Forskare har försökt påvisa kultursektorns totala bidrag till BNP, med 
varierande resultat. Siffrorna som Mangset nämner är mellan ett par procent och upp till sex 
procent av BNP. Man har även räknat på hur många jobb i andra sektorer ett nytt jobb i 
kultursektorn skapar, Meyerscough kom fram till att den siffran låg omkring två nya jobb på 
varje jobb i kultursektorn i de samhällen han studerat.71 De ökade arbetstillfällena består 
framförallt av arbeten i servicesektorn. Kulturplanering ger alltså få ekonomiska fördelar för 
outbildade då arbetstillfällen i traditionella sektorer inte ökar och jobb i servicesektorn ofta 
karaktäriseras av deltid, låg lön och låg nivå på tillfredsställelse, anser Bayliss. En annan 
effekt är att användningen av kultur för att sälja en plats kan marginalisera lokala förmågor till 
förmån för stora namn och kändisar för att locka sponsorer såväl som en stor publik.72 
 
Sedan sent 1990-tal finns tecken på att kulturpolitiken har vänt sig ifrån ekonomisk 
instrumentalism mot ett förnyat intresse för sociala effekter, menar Bayliss. Man har svårt att 
se de ekonomiska effekterna av instrumentell kulturpolitik. Man kan enligt Bayliss tala om en 
slags ny social instrumentalisering i kulturpolitiken. Man vill framhålla kulturens förmåga att 
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knyta samman olika grupper i samhället och uppmuntra förståelse mellan grupper. Man vill 
särskilt involvera unga för att undvika asocialt och kriminellt beteende. Denna sociala 
vändning är särskilt märkbar i Storbritannien. Kultur har etablerats som en central axel både 
när det gäller ekonomiska och sociala utvecklingsstrategier, framhåller Bayliss.73 Det kan 
alltså vara så att den instrumentella kulturpolitiken på senare tid har gått från att fokusera 
ekonomiska vinster till att se möjligheter på det sociala området.  
 
När man tar del av både Skot-Hansens teorier och den forskning om cultural planning som 
presenteras ovan får man en bild av kulturplanering och instrumentell kulturpolitik i stort som 
något ganska negativt. Det saknas bevis på konkreta positiva effekter. Forskningen verkar 
överens om att det funnits en övertro på kulturen som en slags bot på både ekonomiska och 
sociala problem. Målet med genomgången hittills har varit att ge en nyanserad bild av 
kulturplanering/cultural planning. 
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4 Kulturpolitik i Göteborg – en bakgrund 
 
Här vill jag ge en bakgrund till det kulturpolitiska dokumentet Kulturpolitisk strategi - version 
1.0, men först några rader om Göteborgs kommunala organisation för att förtydliga relationen 
mellan kommunens olika politiska nivåer. 
 
4.1 Introduktion 
 
Som redan framgått är Göteborgs stad indelad i 21 stadsdelar, så kallade stadsdelsnämnder, 
SDN, med tillhörande förvaltning, SDF.74 Kommunfullmäktige beslutade om reformen 1987 
och den genomfördes 1990. Därmed bröt man upp den traditionella facknämndsbaserade 
organisationen i kommunen. SDN tilldelades ansvarsområdena grundskola, socialtjänst samt 
fritid och kultur inom sina respektive geografiska områden. Syftet var att öka demokrati och 
inflytande, helhetssyn och samarbete, decentralisering och lokala lösningar samt effektivitet 
och service. Reformen kan enligt Johannisson ses som ett led i en strävan efter en alltmer 
decentraliserad politik. Införandet av SDN medförde att de facknämnder som berördes av 
beslutet fick organiseras om, däribland kultur och fritid.75 Facknämnderna ansvarar för 
verksamheter som ligger i hela stadens intresse. I både facknämnderna och i SDN sitter 
politiskt tillsatta ledamöter.76  
 
Som tidigare nämnts pågick under 1960-talet det kulturpolitiska begynnelsearbetet, så även i 
Göteborg vilket ledde till att en utredning av kulturområdet i Göteborg tillsattes 1969. 
Utredningens förslag till åtgärder antogs av kommunfullmäktige 1973 och har sedan dess 
kallats KUB 69, en förkortning av kommunfullmäktiges beredning av kulturområdet i 
Göteborgs kommun 1969.77 De verksamheter som, enligt Johannisson, under 1970- och 80-
talen kan ses som ett direkt resultat av KUB 69 är bland annat den utökade barn- och 
ungdomsverksamheten som t ex kom till uttryck i projektet KULF (kultur i förskolan), 
KULIS (kultur i skolan), stadsdelsbibliotekens fortsatta expansion, kulturhusen i Västra 
Frölunda och Angered samt Angeredsteatern.78 Kub 69 angav fyra huvudmål för Göteborgs 
kulturpolitik: breddning av kulturens sociala bas, en mångsidig kulturverksamhet, skydd av 
den kulturella yttrandefriheten samt bättre arbetsvillkor för kulturarbetarna. Kub 69 lade 
vikten vid skola och förskola, decentraliserad verksamhet, egen aktivitet och uppsökande 
verksamhet. Det fanns en stark medborgarprofil och en tydlig social prägel.79 
 
1973 var Göteborgs kommun huvudman för fler kulturinstitutioner än någon annan kommun i 
Sverige. Beredningen föreslog därför att kulturpolitiken ska bedrivas i en kulturnämnd för att 
underlätta arbetet, men oenigheten var stor kring dess roll och organisation och det kom att 
dröja ända till 1993 innan Göteborg fick en kulturnämnd.80 En av förespråkarna för en 
kulturnämnd var kommunens marknadsföringsbolag Göteborg & Co som menade att ett 
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kulturorgan skulle gynna stadens näringsliv. Johannisson menar att Göteborg & Co var 
inspirerade av ett marknadsföringsorienterat synsätt när de betonar kulturverksamheters 
betydelse för stadens attraktion. De menade även att platsen har betydelse och att man genom 
att knyta viss kulturverksamhet till platsen Göteborg kan uppnå tillväxt.81 Kanske var detta 
början på en kulturplaneringsvision i Göteborg. 
 
 
4.2 Kulturpolitisk strategi – version  1.0  
 
Christina Hjorth och Nils Tengdahl, båda då tjänstemän i kulturförvaltningen, påbörjade i 
början av 1990-talet arbetet med att formulera en ny kulturpolitisk strategi för Göteborgs stad, 
man ville alltså ersätta KUB 69. För att hämta inspiration och nya idéer vände de sig till dansk 
och brittisk kulturpolitisk forskning. I Danmark var det kultursociologen Peter Duelunds Den 
danske kulturmodel – en  idepolitisk redogørelse, där främst uppdelningen mellan konstpolitik 
och kulturpolitik var det som Hjorth och Tengdahl tog fasta på.82 Duelund är verksam vid 
Københavns Universitet och Nordisk Kulturinstitut. I Storbritannien var det den tidigare 
nämnda forskar- och konsultgruppen Comedia som inspirerade. Comedia intresserar sig 
främst för urban kulturpolitik utifrån ett mycket brett kulturbegrepp. Hjorth och Tengdahl tog 
till sig Comedias forskare Franco Bianchini och Charles Landrys teorier om cultural planning 
och översatte helt enkelt begreppet till svenska med kulturplanering. Hjorth och Tengdahl 
säger sig även, genom Duelund, ha inspirerats av den franske sociologen Pierre Bourdieus 
teorier om kulturellt kapital men de säger sig ha tillåtit sig ”att använda begreppet kulturell 
kompetens tämligen fritt och odogmatiskt. Vi är osäkra på hur mycket Bourdieu det 
egentligen finns kvar efter att vi skruvat till det på vårt sätt.”83 Johannisson framhåller att 
Hjorth och Tengdahl själva påpekar att strategin inte ger en definition av vad kulturplanering 
är, utan att man får gå till andra dokument för att förstå mer om kulturplanering.84 Hjorth och 
Tengdahl ville att kulturen skulle få en framstående ställning och ges en central betydelse i 
samhället, att alla delar av samhället skulle genomsyras av kultur. De gör jämförelsen med 
hur jämställdhets- och miljöfrågor har blivit ”mainstream” i en rad samhällssektorer och de 
skulle vilja att kulturen blev lika självklar.85  
 
Hjorth och Tengdahl definierar kultur som de värderingar, traditioner och livsformer som 
håller en befolkning eller ett samhälle i en social gemenskap. De menar att precis som i KUB 
69 ska kulturpolitiken fortsätta ha ett renodlat medborgarperspektiv. Kulturell kompetens 
definieras av Hjorth och Tengdahl som den enskildes lust, motivation, intresse och förmåga 
att tillgodogöra sig och delta i kulturella aktiviteter. Precis som KUB 69 vill man prioritera 
skola och förskola och att kulturpolitiken ska decentraliseras. Hjorth och Tengdahl uttrycker 
att kulturplanering motsvarar en bred kultursyn som innehåller allt från de traditionella 
konstformerna till handel och industriell utveckling. Hjorth och Tengdahl vill inte skilja 
mellan offentlig och privat sektor och de vill låta olika professionella områden gå in i 
varandra. De vill att staden ses ur ett helhetsperspektiv, som ett subjekt med en egen identitet 
och med en rad relationer i ett komplicerat samspel. Hjorth och Tengdahl menar att kulturen 
får en central betydelse i staden om den kulturella dimensionen genomsyrar andra 

                                                 
81 Johannisson 2006a, s. 87. 
82 Hjorth & Tengdahl 1997, s. 36. 
83 Ibid., s. 37. 
84 Johannisson 2006b. Kulturpolitik blir kulturplanering, Alba (nättidning), nr 1. 
http://www.alba.nu /sökord: kulturplanering [2007-12-11]. 
85 Hjorth & Tengdahl 1997, s. 37-38. 
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verksamhetsområden. Enligt Hjort och Tengdahl har Comedia i en rad studier av europeiska 
städer visat att kulturplanering får en gynnsam effekt.86  
 
Christina Hjorth var tidigare kulturchef i Göteborg men utnämndes 2004 till kultur-
utvecklingschef med uppdrag att implementera kulturplanering i Göteborg.87 Numera har hon 
dock andra arbetsuppgifter. Hon framhåller att tillkomsten av scener, gallerier, ateljéer, 
kreativa verkstäder och andra mötesplatser stimulerar både invånare och besökare, samt att 
kreativa krafter kan transformera stadslivet. Hjorth jämför med New York och London. Men 
enligt Hjorth finns det även svenska exempel hur konst och kultur kan förändra en plats, 
exempelvis Skärhamn på Tjörn med sitt akvarellmuseum och Trollhättan med sin 
filmindustri. Hon menar att processen ofta inleds genom den ständiga jakt på billiga lokaler 
och ateljéer bland kreativa som pågår i världens metropoler. När ett område blivit populärt 
höjs hyrorna vilket gör att gränserna förflyttas för de kreativa områdena och stadsbilden 
förändras därmed. Hjorth tar exemplet med stadsdelen Brooklyn i New York, där en 
förvandling ägt rum från nedgången stadsdel till kreativt och trendigt område. Hon anser att 
det var konstnärerna som var först på plats.88 Jag tolkar det som att Hjorth vill se en liknande 
förvandling i Göteborg.  
 
I Kulturpolitisk strategi – version 1.0 framhålls att dokumentet inte är ett kulturpolitiskt 
program utan ett förslag till en strategi, början på en process och ett samtal.89 Hjorth och 
Tengdahl menar själva att förslaget har en ovanlig form för att vara ett kommunalt dokument. 
Kanske är det för abstrakt och alltför teoretiskt för att politikerna skall ta det till sig som ett 
konkret politiskt dokument. Men Hjorth och Tengdahl motiverar detta med att beskriva tiden i 
slutet av 1990-talet som turbulent och ekonomiskt återhållsam och att en oförutsägbar 
verklighet kanske kräver en ny typ av politiska dokument. När KUB 69 antogs var 
verkligheten en annan och en trygg ekonomi präglad av tillväxt gjorde att konkreta reformer 
kunde genomföras sakta men säkert, menar Hjorth och Tengdahl.90 
 
Johannisson hävdar att kulturplanering vid en första anblick ter sig som ett brott mot den 
svenska kulturpolitiska traditionen, att kulturplanering framställs som mer gränsöverskridande 
än vad som brukar vara den gängse modellen.91 Kulturplanering vill sudda ut gränser mellan 
offentlig och privat sektor, mellan olika politiska sakområden, mellan professionell konst och 
amatörkultur, samt mellan utövare och publik, menar Johannisson. Kulturplanering är kopplad 
till den geografiska platsen Göteborg och syftet med kulturplanering är att skapa en attraktiv 
livsmiljö i staden. Detta sker genom att stadens kulturella resurser identifieras vilket bidrar till 
att skapa staden Göteborgs identitet. Kulturplanering har dock inte implementerats i den 
kommunala politiken i Göteborg så som man hade önskat anser Johannisson. Att en del 
kommunala aktörer inte förstod det kulturpolitiska visionsdokumentet kan vara en anledning 
till att det inte genomförts, menar informanterna i Johannissons avhandling. Kulturplanering 
bygger enligt Johannisson på sektorsövergripande verksamhet och blir svår att genomföra då 
det inte finns förankring i andra nämnder och förvaltningar. Christina Hjorth som 
marknadsfört Göteborgsmodellen framhåller att ett flertal svenska och nordiska städer 

                                                 
86 Hjorth & Tengdahl 1997, s. 39-40. 
87 Johannisson 2006a, not 54, s. 204. 
88 Hjorth, Christina 2006, Från visioner till lokal kulturpolitik, Alba (nättidning), nr 1. 
http://www.alba.nu /sökord: kulturplanering [2007-12-11]. 
89 Göteborgs Stad, Kommunfullmäktige, Handling 1997 nr 208, Kulturpolitisk strategi - version 1.0 , s. 25. 
90 Hjorth & Tengdahl 1997, s. 41. 
91 Johannisson 2006b.  
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inspirerats av Göteborgsmodellen. Men Göteborgsmodellen var före sin tid och därför har 
man inte kunnat se resultat i Göteborg.92  
 
Kulturnämndens text Kulturpolitisk strategi – version 1.0 antogs av kommunfullmäktige 29 
januari 1998. Göteborg var då den första kommunen i Sverige där kulturplanering införlivats 
som en del i en kulturpolitisk strategi. Som tidigare framgått har SDN ansvar för 
kulturområdet i respektive stadsdel. Vid en genomläsning av kulturplanerna framgår att 
kommunfullmäktige givit SDN uppdraget att upprätta kulturplaner för respektive stadsdel. I 
den här uppsatsen vill jag undersöka hur SDN förhåller sig till kulturnämndens text 
Kulturpolitisk strategi – version 1.0. Som tidigare konstaterats finns det både positiva och 
negativa bilder av kulturplaneringens effekter. Detta faktum i relation till den kulturpolitiska 
strategin för Göteborgs stad som den här uppsatsen fokuserar, gör att man blir fundersam 
kring inte minst Hjorth och Tengdahls okritiska hållning till kulturplanering. Men kanske är 
Kulturpolitisk strategi – version 1.0 ett uttryck för en tid då man trodde att kultursatsningar 
var lösningen på det mesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
92 Johannisson 2006a, s. 204. 
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5 Metod och material 
 
I avsnittet Metod och material beskrivs och motiveras först kvalitativ textanalys som metod. 
Därefter presenteras en textanalysmodell som bygger på de frågeställningar som utgör 
studiens fokus. Sist redogör jag för det material som ska analyseras. 
 
5.1 Kvalitativ textanalys som metod 
 
Materialet som ingår i min studie består av dokument med text. Det finns olika metoder att 
behandla text; t ex diskursanalys, idéanalys och kvalitativ textanalys. Jag fann genom läsning 
av Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad skriven av bland andra 
Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap Göteborgs universitet, att en kvalitativ textanalys 
är metoden som lämpar sig bäst för min studie. Man hade även kunnat tänka sig en kvantitativ 
textanalys där man genom förutbestämda mallar söker efter och räknar ord/formuleringar, 
men då mitt material är begränsat skulle en kvantifiering inte ge generella resultat.  
 
För att uppnå studiens syfte och besvara mina frågeställningar har jag analyserat de 
kulturpolitiska dokumenten utifrån frågor/teman som grundar sig på mina frågeställningar, 
vilka jag har formulerat mot bakgrund av Skot-Hansens teorier. Även den tidigare 
forskningen om cultural planning som jag redovisat har beaktats i analysen. Detta för att få en 
så fyllig och intressant analys som möjligt utifrån hela det material som jag studerat. Frågorna 
som utgör min mall vid textanalysen redovisar jag under frågeställningar men för att få en 
fullständig bild av vad frågorna innefattar hänvisar jag till textanalysmodellen som återfinns 
nedan. Frågorna motsvarar olika teman som jag utifrån uppsatsens syfte valt att belysa i 
texterna. Men då avsikten med en kvalitativ textanalys är en öppen hållning kommer jag i 
resultatredovisningen även att beakta andra teman som framkommit vid analysens gång.  
 
En textanalys av kvalitativt slag går ut på att få fram textens väsentliga innehåll genom att 
man läser texten noggrant flera gånger och att man aktivt ställer frågor till texten. Genom att 
lyfta fram och klargöra det väsentliga ringar man in själva forskningsuppgiften. Texten 
motsvaras i mitt fall av Kulturpolitisk strategi för Göteborgs stad samt de sex valda SDN:s 
kulturplaner. Att man i analysen jämför texten med en teoretisk konstruktion ingår i alla 
empiriska undersökningar enligt Esaiasson m.fl.93 Den teoretiska konstruktionen kan man 
kalla analysredskap och är i mitt fall Skot-Hansens teori. En annan jämförelse är den då man 
jämför olika aktörer. I mitt fall skulle det kunna sägas vara att jag jämför om det finns fler 
formuleringar som syftar till kulturplanering i Högsbo än i Askim.  
 
Enligt Esaiasson m.fl. kan man i en kvalitativ textanalys dels systematisera innehållet och dels 
kritiskt granska innehållet. Den systematiserade undersökningen som syftar till att beskriva 
innehållet kan göras genom att klargöra tankestrukturen, ordna texten logiskt eller att 
klassificera texten. När textinnehållet klassificeras placeras innehållet under lämplig 
sammanfattande rubrik, som i mitt fall utgörs av de teman jag söker i enlighet med mina 
frågeställningar. Esaiasson m.fl. framhåller att de preciserade frågorna som ställs till texten är 
”byggstenarna i undersökningens analysredskap”.94 För att veta om man skapat ett adekvat 
analytiskt redskap kan man fundera över relationen mellan frågorna och det fenomen man vill 
undersöka, med andra ord undersökningens validitet. Jag menar att för att egentligen kunna 

                                                 
93 Esaiasson, Peter et al 2007. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, Stockholm: 
Norstedts juridik, s. 254-255. 
94 Ibid., s. 237-238. 



 25 

veta vad man vill undersöka måste man utgå ifrån forskningsmaterialet med en öppen hållning 
och inte ha förutbestämda kategorier. I mitt fall kan Skot-Hansens perspektiv på urban 
kulturpolitik sägas vara förutbestämda kategorier men som jag tidigare påpekat kommer jag i 
analysen vara öppen även för andra perspektiv. Ett öppet och förutsättningslöst 
förhållningssätt låter svaren på frågorna avgöras av det man hittar i sitt material, uttrycker 
Esaiasson m.fl.95 Esaiasson m.fl. framhåller att en kvalitativ textanalys är något mer än en 
sammanfattning av texten, de menar att det är forskaren som berättar en historia utifrån 
texten. Problemet med att forskarens tidigare erfarenheter påverkar undersökningen gäller för 
all samhällsforskning.96 Jag är medveten om att min egen förförståelse och reflexivitet kan 
påverka mina slutsatser. Ett exempel är att jag är boende och uppvuxen i Göteborg och 
därmed färgad av stadens utveckling vilket kan vara både en tillgång och svaghet i min studie. 
En svaghet på så vis att jag kan ha en förutfattad bild av de stadsdelar som jag kommer att 
undersöka.  
 
Esaiasson m.fl. talar om textens manifesta respektive latenta budskap.97 I mitt fall tar jag upp 
både det uppenbara men också det som i texten inte kallas kulturplanering eller av avsändaren 
inte explicit är ämnat att signalera tecken på en instrumentell kulturpolitik. Jag vill också 
framhålla att jag är medveten om att texten kan betyda en sak för mig som uttolkare men 
något annat för avsändaren. För att kunna dra slutsatser ur en text med latent budskap anser 
jag att det krävs en hel del förförståelse för det ämne man vill beforska. För att läsaren ska 
kunna hänga med i analysen har jag därför valt att ge tidigare forskning stor plats då ämnet för 
de allra flesta inte är bekant och inte heller enkelt och konkret låter sig beskrivas.  
Redovisningen av textanalysen utmynnar i ett slags referat av texten där en sammanfattning 
av texten blandas med citat, ”nyckelpassager” och argumenterande slutsatser, nämner 
Esaiasson m.fl. Citat är viktiga att ha med som bevis på att man inte påstår något som saknar 
grund. I min undersökning kommer jag vid presentationen av textanalysen att sammanfatta de 
citat och nyckelpassager som jag menar har relevans för undersökningen.   
 
 
5.2 Textanalysmodell  
 
Mina två huvudsakliga frågeställningar presenteras här tillsammans med underavdelningar 
och följdfrågor för att ge läsaren vägledning att förstå vad frågan innefattar och hur frågan 
använts i analysen.  
 
1.a) Hur motiveras kulturpolitik i SDN:s kulturpolitiska måldokument samt i      
       Kulturpolitisk strategi – version 1.0? 
       Med vilka motiv framhåller man vikten av kultursatsningar i stadsdelen?  
       Vilka vinster kan samhället göra genom kultursatsningar? 
 
  b) Hur förhåller sig dessa motiv till Dorte Skot-Hansens teorier om kulturpolitik? 
      Olika perspektiv, enligt Skot-Hansen: 

• ekonomisk tillväxt – t ex arbetstillfällen, synliggörande, turism, inflyttning 
• upplysning – t ex bildning, reflektion 
• underhållning – t ex evenemang 

                                                 
95 Esaiasson  2007, s. 245. 
96 Ibid., s. 244, 251. 
97 Ibid., s. 250. 
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• social förändring– t ex deltagande, integration, öka deltagandet i den demokratiska 
processen 

 
2.a) Vilka formuleringar/språkliga utformningar syftande till kulturplanering finns  i      
       SDN:s kulturpolitiska måldokument? 
       Nämns kulturplanering i texten explicit? 
       Finns formuleringar som syftar till kulturplanering/cultural planning? Vilka? 
   
  b) Hur förhåller sig dessa formuleringar/språkliga utformningar till Kulturpolitisk strategi     
      – version 1.0? 
      Hur har respektive SDN tolkat Göteborgs kulturpolitiska strategi med avseende på        
      kulturplanering? T ex: Vilka exempel finns på kulturplanering i praktiken? Identifieras de    
      kulturella resurserna? 
 
 
5.3 Materialredovisning 
 
Det material som kommer att analyseras utgörs dels av Kulturpolitisk strategi – version 1.0 
och dels av de valda SDN:s kulturplaner. Kulturpolitisk strategi – version 1.0 har redan 
beskrivits i bakgrundskapitlet så här följer en presentation av respektive SDN och deras 
kulturplaner. 
 
Antalet SDN är 21 och en analys av samtliga ger ett material som inte ryms inom ramen för 
en kandidatuppsats. Jag blev tvungen att göra ett urval. Vid urvalsprocessen var målet att få 
en blandning av olika SDN med tanke på geografiskt läge (centrum/periferi) då 
kulturplanering, enligt tidigare forskning, implicit berör centrum/periferiproblematiken. 
Följande sex SDN valdes ut: Centrum, Backa, Härlanda, Högsbo, Bergsjön, Askim. Man hade 
även kunnat tänka sig ett urval baserat på exempelvis stadsdelarnas socioekonomiska situation 
men då den socioekonomiska situationen är svårbedömd valde jag att bortse ifrån det kriteriet. 
Jag vill tillägga att jag började insamlingsarbetet med att samla kulturplaner ifrån samtliga 
SDN. I takt med att jag fick kulturplanerna började jag läsa i dem och när det stod klart för 
mig att jag vara tvungen att göra ett urval hade jag följaktligen redan läst igenom några av 
dem. Detta kan ha påverkat urvalet då jag kan ha valt att ta med de kulturplaner som verkat 
kunna ge mest stoff åt min studie. Urvalet är således till viss del innehållsbaserat.  
 
Insamlingen av SDN:s kulturplaner gick smidigt att genomföra då all korrespondens skedde 
via e-post och jag behövde följaktligen inte åka till respektive SDF för att själv kopiera upp 
dokumenten. Jag utgår ifrån att det är den gällande kulturplanen jag fått skickat till mig även 
om den är några år gammal. För min undersökning är det relevant att få kulturplaner 
författade efter 1998, vilket är fallet med samtliga valda SDN. Nedan redovisas vad de sex 
SDF skickat.  
 
SDN Centrum: 54 000 invånare, centrum 
Centrum låter meddela att deras kulturplan är under omarbetning men skickar den förra: Plan 
för Kultur och Fritid i Centrum 2005-2007, 16 sidor.  
 
SDN Backa: 24 000 invånare, beläget i väst – nära centrum 
Backa skickar Kulturplan 2008 som omfattar 13 sidor.  
 
SDN Härlanda: 20 000 invånare, beläget i öst – nära centrum 
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Härlanda skickar Härlanda kulturplan 2005-2007 som omfattar sex sidor.  
  
SDN Högsbo: 17 000 invånare, beläget i sydväst – nära centrum 
Högsbo skickar Kulturplan för Högsbo år 2008 som omfattar tolv sidor.  
 
SDN Bergsjön: 15 000 invånare, beläget i nordost – periferi 
Bergsjön skickar Kultur – språket alla förstår. Mångfald – identitet – integration . Kulturplan 
för Bergsjön, som omfattar 13 sidor. Vid en genomläsning framgår att dokumentet är från 
2001.  
 
SDN Askim: 23 000 invånare, beläget i sydväst – periferi 
Askim skickar SDN:s budget för 2008. I det fjortonsidiga dokumentet utgör kulturavsnittet 
cirka en sida. Här nämns att det tidigare skrivits en kulturplan för barn och ungdom. Vid en 
sökning på Internet fann jag Kulturplan för Barn och Ungdom Askims SDF 98, som ingick i 
budgeten 2006, 8 sidor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
98 Observera att jag i käll- och litteraturförteckningen inte anger webbadressen som från början gick till 
dokumentet på Internet då den inte längre gäller efter en omstrukturering av Göteborgs Stads hemsida. För att 
finna dokumentet sök via exempelvis www.google.se sökord: Askim kulturplan. Kontakta alternativt SDF 
Askim.  
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6 Resultatredovisning 
 
Nu följer studiens empiriska avsnitt där jag redovisar textanalyserna av dels Kulturpolitisk 
strategi – version 1.0 och därefter respektive SDN:s kulturplan.  
 
6.1 Textanalys av Kulturpolitisk strategi – version 1.0 
 
Då dokumentet ligger till grund för de kommande analyserna följer här en sammanfattande 
analys av Kulturpolitisk strategi för Göteborgs stad antagen av kommunfullmäktige 29 januari 
1998. Dokumentet har 17 sidor varav kulturplanering utgör två sidor. Avsnittet om 
kulturplanering är kort och halva avsnittet är uppställt i punktform. Jag kommer därför att ta 
upp de formuleringar i hela dokumentet som jag i enlighet med Skot-Hansens teori kan 
härröra till instrumentell kulturpolitik men även till den tidigare forskningen om 
kulturplanering som presenterats. Min analys av texten syftar således till att klargöra för 
läsaren vad i dokumentet som jag uppfattar som instrumentell kulturpolitik och 
kulturplanering. Därför har jag valt att ta upp alla de kulturpolitiska formuleringar utifrån hela 
dokumentet som jag anser är intressanta för studien.  
 
De övergripande målen för kulturpolitiken i Göteborg är att främja ett mångsidigt konstliv i 
staden av hög kvalitet, öka medborgarnas kulturella kompetens, prioritera kulturverksamhet 
som engagerar barn och unga samt att skapa en attraktiv livsmiljö. I förordet sägs att strategin 
beskriver övergripande mål och metoder för kulturpolitiken i Göteborg och att SDN själva har 
stor frihet att utforma sina mål. I inledningen sägs att detta inte är ”ett kulturpolitiskt program 
utan ett förslag till en strategi, början på en process och ett samtal”.99 Man poängterar att vi 
lever i en föränderlig tid och att ekonomi och förutsättningar förändras. Kulturfrågor 
framhålls som något som måste genomsyra andra politiska områden, och man jämför med 
miljö- och jämställdhetsfrågornas självklara roll i politiken idag.  
 
De nationella kulturpolitiska målen listas i Kulturpolitisk strategi för Göteborgs stad – version 
1.0, så även i denna uppsats:  
 

• Värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den 
• Verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser 

samt till eget skapande 
• Främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka 

kommersialismens negativa verkningar 
• Ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i 

samhället 
• Bevara och bruka kulturarvet 
• Främja bildningssträvanden 
• Främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet 

 
De lokala målen för kulturpolitiken i Göteborgs stad är:  
 

• Främja ett mångsidigt konstliv i staden av hög kvalitet 
• Öka medborgarnas kulturella kompetens 
• Prioritera kulturverksamhet som engagerar barn och ungdom 

                                                 
99 Göteborgs Stad, Kommunfullmäktige, Handling 1997 nr 208, Kulturpolitisk strategi - version 1.0 , s. 2. 
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• Skapa en attraktiv livsmiljö 
 
Man vill i texten särskilja på konst och kultur. Med konst avses det fria skapandet. Kultur får 
istället representera normer, traditioner och mänskliga aktiviteter. Man menar därför att man 
kan ställa olika krav på konstpolitik och kulturpolitik. ”Konsten kan inte reduceras till ett 
redskap för ekonomiska, sociala, religiösa eller politiska syften utan att förlora innebörd, 
trovärdighet och kvalitet. Kulturen kan å andra sidan vara ett sådant redskap.”100 Den här 
formuleringen är viktig, och till och med avgörande för min studie. Den kultursyn som här 
beskrivs syftar till en kulturpolitik som kan sägas vara instrumentell. I Göteborg gör man 
alltså ingen hemlighet av att man med kulturpolitiken vill uppnå andra syften än de som kan 
sägas vara kulturens egna.  
 

Den interaktiva modellen.101 
 
Det finns i dokumentet en modell som man kallar den interaktiva modellen, se ovan. Cirkeln 
består av tre lika stora tårtbitar konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering. I mitten finns 
en cirkel som representerar konstförmedling. Alla dessa delar interagerar med varandra, vilket 
visas med pilar. Konstförmedlingen sägs vara ett komplement till de övriga tre och 
representerar länken mellan det konstnärliga skapandet och publiken. Den konstpolitiska 
sektorn sätter konsten i fokus och vill utveckla och främja konstnärlig kvalitet. Den 
kulturpolitiska sektorn ska syfta till att utveckla medborgarnas kulturella kompetens. Man 
säger vidare att kulturpolitiska aspekter ska vägas in i reformarbete på andra samhällspolitiska 
områden. I analysen har jag inte lagt någon vikt vid konstpolitiken som enskild företeelse men 
formuleringar ur det avsnittet har beaktats i lika hög grad som i avsnitten om kulturpolitik och 
kulturplanering. 
 
Vidare nämns den franska kultursociologen Pierre Bourdieus båda begrepp kulturell 
kompetens och kulturellt kapital. Med kulturellt kapital åsyftar Bourdieu, enligt texten, den 
enskildes kunskap och kulturella kompetens (den enskildes lust, motivation, intresse och 
förmåga att tillgodogöra sig och delta i kulturella aktiviteter) och att den kulturella 
segregationen kan komma att öka om inte alla samhällsgrupper ges möjlighet att utveckla 
kulturellt kapital. Man pekar på vikten av kulturell kompetens för den enskilde, för att minska 
risken för segregation och utanförskap. Kulturell kompetens kan motverka den fruktade 
                                                 
100 Göteborgs Stad, Kommunfullmäktige, Handling 1997 nr 208, Kulturpolitisk strategi - version 1.0 , s. 3. 
101 Modellen är här inte i originalversion då upplösningen var av dålig kvalitet. För original se Göteborgs Stad, 
Kommunfullmäktige, Handling 1997 nr 208, Kulturpolitisk strategi - version 1.0, s. 4. 
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framtidsvisionen av ett så kallat tvåtredjedelssamhälle, menar man i texten. Man framhåller 
att även om Göteborg har ett kulturellt centrum behövs ett levande förortskultur där lokala 
kulturaktiviteter är viktiga för att minska spänningar mellan centrum och periferi. 
Kulturpolitiken har en central roll i arbetet med att öka integrationen, kultur menar man är ett 
utmärkt medel för att skapa en ökad integration och interkulturalism. Biblioteken beskrivs ha 
en viktig roll när det gäller att motverka segregation och kunskapsklyftor. Det instrumentella 
syftet enligt Skot-Hansen är här det sociala med avseende på integration och deltagande. 
Kulturintresse och föreningsliv ökar delaktighet i samhällsutvecklingen för den enskilde, 
enligt texten. Man anser att en mångfald av delkulturer är en förutsättning för demokrati och 
jämlikhet. Även här blir det sociala syftet tydligt med avseende på deltagande och demokrati. 
 
Avsnittet om kulturindustri är intressant ur kulturplaneringssynpunkt. Kulturindustri sägs vara 
av stor vikt för konstlivet. Förlag, skivbolag, filmindustri, designföretag, radio- och TV-bolag 
och media utgör en betydande arbetsmarknad. Man betonar att kulturindustrin erbjuder 
viktiga extrainkomster för kulturarbetare och att en positiv hållning till kulturindustri kan göra 
det lättare att behålla konstutövarna i staden. Här framkommer ett ekonomiskt syfte (skapa 
arbetstillfällen) med kulturpolitiken i enlighet med Skot-Hansen. Även avsnittet om 
kulturturism är intressant ur kulturplaneringssynpunkt. Kulturturismen sägs vara den del av 
resemarknaden som ökar mest och för att kunna locka en internationell publik är det viktigt att 
kunna erbjuda ett kvalitativt konstliv. Göteborg & Co ges en viktig roll när det gäller att 
utveckla kulturturismen i staden. Turism och synliggörande ingår i det ekonomiska syftet i 
enlighet med Skot-Hansens teori.  
 
Den tredje sektorn är kulturplanering och det är härvid jag kommer att lägga vikt i den 
återstående sammanfattande analysen av strategin. Kulturplanering bör ha ett 
helhetsperspektiv och utgå ifrån stadens samlade resurser, menar man i texten. Begreppet 
kulturplanering bygger på en bred kulturdefinition som i texten sägs vara antropologisk; 
kultur som ett sätt att leva. Man hävdar att detta innebär ett ”tvärfackligt” synsätt där kunskap 
från olika håll förs samman i ett ”holistiskt perspektiv på staden som livsmiljö”. Syftet med 
kulturplanering är att ”skapa en attraktiv livsmiljö” i staden. Kultur beskrivs med en bred 
definition; från traditionella konstformer till media, hantverk, mode, design, idrott, 
stadsplanering, kulturminne, mattraditioner, nöjesliv och lokalhistoria. Kulturplanering 
handlar om stadens offentliga rum, dess sociala liv, identitet och profil. Man menar att 
kulturplanering kan identifiera stadens kulturella möjligheter på många områden. Det som 
nämns är fysisk planering, stadsbildens utformning, turism, kommunikationer, industriell 
utveckling, handel och marknadsföring, samhällsutveckling och utbildning. Här blir flera av 
Skot-Hansens perspektiv på den urbana kulturpolitiken tydliga. Man framhåller att gränsen 
mellan den offentliga och den privata sektorn behöver överskridas. Helhetsperspektivet 
betonas och man vill lägga samman olika bitar, kunskap från olika områden, för att skapa nya 
idéer. Den mänskliga aktiviteten i staden framhålls. ”En stad blir i samspelet med dess 
invånare en levande organism, ett subjekt med en egen identitet, nätverk, social dynamik, 
ekonomiska aktiviteter, handelsrelationer och kulturellt och politiskt liv.”102 Man tar upp 
fenomenet ”the battle of the cities” som gäller konkurrensen mellan städer om turism, 
investeringar, högkvalificerad personal och företagsetableringar. En stads bästa 
försäljningsargument är dess egenart, identitet och specialiteter. Göteborg behöver bli mer 
göteborgskt och värna om sin särart för att besökare ska få en positiv bild av staden. Här är 
det alltså främst de ekonomiska vinsterna som framhålls som motiv till kulturplanering. 
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Kulturplaneringens utgångspunkt är att definiera de kulturella resurserna. Följande områden 
anser kulturnämnden är intressanta ur kulturplaneringsperspektiv:103 
 

• Traditionella och nya konstformer 
• Stadens historia och kulturarv 
• Stadsbilden och arkitekturen 
• Stadens offentliga rum 
• Evenemang och festivaler 
• Subkulturer 
• Mångkulturella och interkulturella uttryck 
• Externa och interna uppfattningar om staden 
• Lokala traditioner 
• Detaljhandel, nöjesliv och fritidsaktiviteter 

 
När det gäller tänkbara tillämpningar av kulturplanering har kulturnämnden valt följande 
punkter:104 
 

• Att inventera och identifiera torg, mötesplatser, parker och arenor som kan användas 
för kulturella aktiviteter. 

• Försköna staden med hjälp av bl.a. offentlig konst. 
• Att med hjälp av ljussättning lyfta fram byggnader, skapa rumslighet och säkra och 

ljusa promenadstråk 
• Se staden och stadsbilden med flanörens blick snarare än bilistens. 
• Kunna erbjuda bra kommunikationer även kvällstid. 
• Skapa boenden i centrum. 
• Stärka den lokala självkänslan 
• Att med hjälp av kulturevenemang stärka den sociala sammanhållningen och 

umgänget. 
• Öka medborgarnas medvetenhet om stadens kulturella resurser och levandegöra 

kulturarvet. 
• Effektivisera informationen till medborgarna om vad som händer staden. 
• Utveckla kulturturismen. 
• Marknadsföra stadens kulturella attraktionskraft och potential. 
• Utveckla kulturindustrin. 

 
Johannisson har analyserat kulturplaneringens tillämpningsområden i Göteborg och funnit att 
kulturplanering inte hämtar sin legitimitet enbart från ett ekonomiskt kunskapssystem, endast 
tre områden är enligt Johannisson inriktade mot det ekonomiska konkurrensområdet.105 Jag 
funderar kring varför dessa punkter tre satts sist och tillsammans. Kanske vill man framhålla 
de tio övriga mer eller kan det vara så att man inte är stolt över uppenbara ekonomiska syften? 
Men om man tittar närmare på formuleringarna ovan utifrån tidigare forskning ser man att 
tillämpningen ”Att med hjälp av kulturevenemang stärka den sociala sammanhållningen och 
umgänget” kan dölja ett ekonomiskt syfte bakom den sociala fasaden. Att evenemang ofta ger 
ekonomiska vinster för en stad är ingen hemlighet. Tillämpningen ”Skapa boenden i centrum” 
kan även den sägas ha ett ekonomiskt syfte då tillgång på centrala bostäder lockar fler att 
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flytta till staden, vilket staden tjänar på genom ökade skatteintäkter och indirekt genom att en 
attraktiv och levande centrumkärna lockar andra verksamheter som kan ge staden intäkter. 
Utifrån Skot-Hansens teori finner jag endast en tillämpning som kan sägas gå in under 
upplysning och det är att man vill ”öka medborgarnas medvetenhet om stadens kulturella 
resurser och levandegöra kulturarvet”. När det gäller underhållningsperspektivet kan 
kulturevenemang sägas ingå även här. Det sociala perspektivet motsvaras av den övre halvan 
av punkterna och är inriktat på att ge förutsättningar för kulturella aktiviteter samt att försköna 
och trygga staden. De flesta av tillämpningsområdena är enligt Johannisson inriktade på 
staden som ett demokratiskt och offentligt rum. Exempel på vad detta kan innebära är att 
medborgarnas tillgänglighet till staden ska förbättras genom exempelvis bättre gatubelysning 
och skapande av bostäder i centrum. Dessutom ska man skapa nya kulturella mötesplatser och 
ge bättre information till medborgarna om vad som sker i staden, menar Johannisson.106  
 
Sammanfattningsvis visar analysen av Kulturpolitisk strategi – version 1.0, i enlighet med 
Skot-Hansen, att de kulturpolitiska motiven i dokumentet som helhet kan sägas vara främst 
sociala och ekonomiska.  
 
 
6.3 Textanalys av valda kulturplaner 
 
Nu följer analysen av de sex valda SDN:s kulturplaner. De flesta SDN framhåller att man 
koncentrerar kulturarbetet till de prioriterade målgrupperna barn, unga, äldre och 
funktionshindrade. Övriga grupper förväntas själva kunna ta del av det kulturella utbudet i 
centrum, därav koncentrationen på ovan nämnda grupper. Jag har i analysarbetet läst de 
aktuella texterna ett flertal gånger och gjort markeringar i texten där jag i enlighet med min 
textanalysmodell funnit passager som är av intresse för studien. Som nämnts i metodavsnittet 
kommer jag i redovisningen av textanalysen att sammanfatta de passager och formuleringar 
som jag i enlighet med Skot-Hansen, Kulturpolitisk strategi – version 1.0. samt den tidigare 
forskning jag presenterar uppfattar som motiv till kulturpolitik respektive kulturplanering. 
Tanken var att texten ska ordnas tematiskt enligt frågorna i textanalysmodellen. Då visst 
material är tunt är det dock lättare att slå ihop temana. I slutet av varje analys lyfter jag fram 
och sammanfattar kort det huvudsakliga som framkommit vid analysen. När det gäller 
sidhänvisning har jag valt att hänvisa till sida enbart vid citat som omfattar en hel mening 
eller mer. 
 
 
6.3.1 SDN Centrum: Plan för Kultur och Fritid i Centrum 2005-2007 
 
SDN Centrums kulturplan ska lyfta fram vad som görs inom kulturområdet, ge en fördjupning 
och stimulera till dialog. Man framhåller att SDN Centrum har ett särskilt uppdrag att 
samordna kultur- och fritidsaktiviteter i centrala staden vid speciella evenemang. De 
nationella och de lokala kulturpolitiska målen listas. Kultur definieras som mångdimensionell 
och ”andlig odling”. Man uttrycker att skapande och kulturupplevelser får människan att växa 
och uppmuntrar till kreativitet. Vidare säger texten att kultur också betyder samhälle och man 
menar då att kultur ger möjligheter för ett deltagande i den demokratiska processen. Det 
framhålls att kultur är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Kulturellt aktiva människor håller sig 
friskare anser man och ”därför kan allt som tas upp i denna kulturplan betraktas som 
folkhälsoarbete”. När det gäller de äldre vill man att kulturverksamhet ska betraktas som en 
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del av vårdarbetet och en del i de dagliga rutinerna. Äldres kultur framhålls och så även den 
för barn och ungdomar. Man framhåller att perspektivet ska vara att se till barns och 
ungdomars hela situation. Kultur i skola och förskola ska inspirera till aktiviteter utanför 
stadsdelen för att motverka segregation. Man framhåller Kulturskolan (frivillig verksamhet 
utanför skoltid, jämför med den tidigare kommunala Musikskolan) och menar att dess 
arbetssätt är gränsöverskridande och att de samarbetar i många olika nätverk, bl a med andra 
kulturskolor i Göteborg, konserthuset och musikhögskolan. SDN Centrum refererar till 
kommunens kulturpolitik som säger att lokala kulturaktiviteter ska stimuleras och att det är 
viktigt med ett levande kulturliv i stadsdelarna. Torg, mötesplatser och stadsdelsbibliotek 
beskrivs som lokala kulturarenor som kan användas mer än de redan gör. Beskrivningen av 
verksamheten på Guldhedens bibliotek kan sägas vara en slags identifiering av kulturell 
resurs. Man vill kunna använda lokalerna till bl.a. föreningsverksamhet, musikcafé, teater och 
utställningar.  
 
När det gäller uttryck för kulturplanering fann jag en hel del formuleringar som vittnade om 
detta även om termen inte nämns. Det heter att SDN Centrum ska medverka i 
samhällsplaneringen för en god livsmiljö. Detta sker bl.a. genom att SDN är remissinstans och 
deltar i arbete kring översiktsplaner och detaljplaner i stadsdelen. Man säger sig i arbetet med 
stadsmiljöfrågor alltid vilja belysa konsekvenserna för kulturmiljön.  Man vill också erbjuda 
stadsvandringar för nyinflyttade och andra centrumbor som är intresserade av 
byggnadshistoria, arkitektur och kulturhistoriska miljöer. Barn och unga ska involveras i att ta 
del av kulturarvet genom att t ex dokumentera sitt bostadsområdes historia och presentera 
detta i utställningar. I SDF Centrum finns ett kulturteam som skall stärka kulturperspektivet 
och ge struktur i SDN:s arbete med kulturfrågor. Man vill skapa samarbete över blockgränser 
och ta initiativ till kulturprojekt. Kulturteamet skall inventera kulturresurserna i stadsdelen, 
utveckla samarbetet med institutioner, kulturföreningar och kulturarbetare samt sprida 
information om evenemang.   
 
Det motiv till kulturpolitik som kan urskiljas i Centrum är det sociala motivet kompletterat 
med hälsa. Det finns även en vilja till kulturplanering då man vill utveckla de kulturella 
arenorna och man vill även medverka vid stadsplanering. Dessutom har man ett kulturteam 
för att bl.a. inventera de kulturella resurserna och informera om utbudet. 
 
 
6.3.2 SDN Backa: Kulturplan 2008 
 
SDN Backa börjar med att lista de nationella och lokala målen för kulturpolitiken. Man 
konstaterar att kulturupplevelser är källor till kunskap och att människan behöver kultur för att 
bygga identitet, självkänsla, självförtroende samt att kultur är viktigt för att kunna ge ett 
meningsfullt liv. Man konstaterar också att ”Backa är en stadsdel med satsning på kultur”. 
Man menar att kultur skapar engagemang och ger förutsättningar för ett aktivt och rörligt liv, 
kulturverksamhet ses som hälsofrämjande och ett sätt att höja livskvaliteten. När det gäller 
effekter som kultursatsningar kan ge, kan nämnas att man vill att den kulturella kompetensen 
skall höjas för att öka förutsättningarna för en ”positiv utveckling” av Backa. Som nämnts 
ovan ser man kulturen som ett redskap för individen att utveckla en egen positiv identitet och 
för att uppnå det syftet ska man stödja utvecklingen av en ”positiv ungdomskultur”. När det 
gäller integrationsarbete är man konkret och säger sig ge kulturstöd endast till de föreningar 
som har ett väl dokumenterat integrations- och jämställdhetsarbete.  
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Man hävdar att Backa har ett stort antal arenor för kulturutövning och nämner ett antal, 
däribland Backa kulturhus. När det gäller verksamheten i kulturhuset så vill man att det ska 
bli en mer mångkulturell arena, och att ungdomar ska ges ökade förutsättningar till 
delaktighet. Att caféverksamheten och utställningsutbudet i kulturhuset skall utökas och att 
man ska samverka med stadens övriga kulturhus är formuleringar som inte är i enlighet med 
min textanalysmodell men som ändå kan sägas ingå i kulturplanering enligt tidigare 
forskning. Verksamheten i KULF och KULIS beskrivs, och kan sägas vara en slags 
identifiering av de kulturella resurserna. I SDN Backas kulturplan beskrivs även 
kulturverksamheten för äldre och också för funktionshindrade, med fokus på livskvalitet och 
hälsa. Backadalens äldreboendes matsal (även kallad restaurang) beskrivs som en träffpunkt 
för olika åldrar. Här ordnar man konstutställningar och en förhoppning är att detta kan få 
besökarna att få upp ögonen för konst och bli intresserade av att söka upp andra 
”konstsalonger”.  
 
Jag kan inte finna formuleringar som styrker kulturplanering enligt Kulturpolitisk strategi – 
version 1.0. Möjligen kan det sägas göra ett försök till identifiering av de kulturella 
resurserna. Termen kulturplanering nämns på ett ställe men ges då inte den innebörd som är 
den här uppsatsens avsikt, utan betydelsen blir istället att planera kulturverksamhet. Motiv till 
kulturpolitiken i Backa kan sägas vara personlig utveckling, välbefinnande, socialt deltagande 
och integration. Dessa motiv kan alla sägas ingå i Skot-Hansens sociala perspektiv på 
kulturpolitik. 
 
 
6.3.3 SDN Härlanda: Härlanda kulturplan 2005-2007 
 
SDN Härlanda framhåller att de delar av Göteborgs kulturpolitiska strategi som ingår i SDN:s 
ansvarsområde är kulturpolitik och kulturplanering. Kulturpolitikens syfte sägs vara ”att 
utveckla medborgarnas kompetens, stimulera till aktivt skapande, stärka intresset för 
kulturarvet samt stärka demokrati och jämlikhet”. SDN Härlandas mål med kulturarbetet är att 
förverkliga sin vision ”ett levande Härlanda”. Man har i SDN Härlanda följande riktlinjer för 
det lokala kulturarbetet:107 
Demokrati – demokratiska värden såsom jämlikhet, jämställdhet och delaktighet framhålls. 
Här nämns även att kulturlivet skall präglas av mångfald och man syftar då till ”människor 
med olika kulturell identitet” samt ”människor av båda könen”.  
Delaktighet – ”kulturen ska utformas för, med och av brukarna”. ”God tillgänglighet ska 
beaktas.” 
Kvalitet – ”värna om kulturarvet samt kulturell bredd och mångfald. Kulturarbetet ska präglas 
av långsiktighet.” 
Hälsofrämjande synsätt  – ”kulturens betydelse för hälsa och livskvalitet” framhålls.  
Samverkan – ”kulturarbetet ska utformas i samverkan inom Härlandas verksamheter, 
föreningsliv samt med kulturorganisationer i vår stad och region”. 
 
När det gäller barn- och ungdomsverksamheten framhålls vikten av ett kulturarbete präglat av 
de demokratiska värdena. Man uttrycker att ”kulturen spelar en nyckelroll för barns och 
ungdomars fostran i det demokratiska samhället”. Organisationen i Kulturskolan beskrivs, och 
man menar att ”Kulturskolan ska vara en resurs för att utveckla en hälsofrämjande skola” 
samt att estetiska arbetssätt kan vara instrument i arbetet med jämställdhet och mångfald. Man 
vill att Fritid ska utveckla samarbetet med kulturföreningar, kulturombud och andra i 
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stadsdelen verksamma inom kulturområdet. När det gäller kultur för äldre menar man i SDN 
Härlanda att kulturverksamheter är av stor betydelse för livskvaliteten. Man sammanfattar 
även målen för kulturverksamheten för funktionshindrade. Därefter följer ett avsnitt som man 
kallar ”Allmän kultur” och syftar på dem som inte tillhör de av SDN prioriterade grupperna 
barn, unga, äldre eller funktionshindrade, vilket inte finns med i någon av de övriga SDN:s 
kulturplaner. När det gäller allmänkulturen så framhålls utvecklingen av biblioteket till ett 
kulturhus med ett brett utbud. Man vill se biblioteket som en mötesplats där människor kan få 
upplevelser, kunskap och information.  
 
I texten finns flera formuleringar som passar in på kulturplanering och själva termen används 
också. Kulturplanering beskrivs, liksom i Göteborgs strategi, som ett medel för att skapa en 
attraktiv livsmiljö och kopplas samman med visionen ”ett levande Härlanda”. Kulturplanering 
sägs inbegripa ”såväl stadens utformning som arbete med kultur och folkhälsa”. 
Kulturinsatser ses som hälsoskapande. Man framhåller i sammanhanget områdets 
grönområden, småskalighet och närmiljöns betydelse. ”Härlanda ska vara en stadsdel där man 
kan leva ett bra liv.”108 I enlighet med Skot-Hansen är det sociala motivet det tydligaste med 
betoning på demokrati och delaktighet men även på hälsa. 
 
 
6.3.4 SDN Högsbo:  Kulturplan för Högsbo år 2008 
 
”Människan behöver kulturen för att växa och utvecklas” heter det i SDN Högsbo.109 
Kulturupplevelser och skapande ”tillhör människans grundläggande behov” och kan vara ”ett 
redskap för att bygga upp självförtroende och en egen identitet”, vilket i texten 
sammankopplas med ett folkhälsoperspektiv. Vidare menar man att ”Kultur vidgar 
människors liv och vidgar möjligheterna till personlig utveckling”.110 Kulturpolitikens mål att 
arbeta för kulturell jämlikhet framhålls som ett led i arbetet med att fördjupa demokratin. Man 
refererar till Kulturpolitisk strategi och ”vikten av kulturplanering som ett led i att skapa en 
mer attraktiv livsmiljö i stadsdelen”. Ett par formuleringar känns igen från andra SDN:s 
kulturplaner, t ex ”Den nära, vardagliga och lokala kulturen är avgörande för att skapa en 
attraktiv livsmiljö och en framgångsrik kulturpolitik.”111 Även synen på kultur som 
hälsofrämjare känns igen: ”I ett brett perspektiv kan allt som tas upp i denna kulturplan 
betraktas som folkhälsoarbete”.112 Kultur ses också som ”ett utmärkt medel att skapa en ökad 
integration”. Bibliotekets verksamhet ska syfta till att ”överbrygga klyftorna mellan 
informationsstarka och informationssvaga grupper. 
 
All kulturell verksamhet nämns i samband med det så kallade Axel-Huset och framhålls som 
en central samlingspunkt i Högsbo. Förutom de verksamheter som nämns (bl.a. kulturhus, 
café, bibliotek, utställnings- och föreningslokaler) vill man att Axel-Huset ska vara en arena 
för aktuella och övergripande frågor för stadsdelen och staden, en koppling mellan 
stadsplanering och kultur som kan tolkas som ett led i kulturplanering. Högsbo har egna 
lokala mål med sin kulturplan. Kulturplanen ska:113 

• gälla för alla verksamheter i stadsdelsförvaltningen 
• förtydliga, förbättra och stödja det kulturella arbetet 
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• främja demokrati och jämlikhet 
• lyfta fram kulturens betydelse för hälsa och livskvalitet 
• värna om vårt kulturarv 

  
Det första delmålet är i linje med kulturplanering, där kultur ska genomsyra hela 
förvaltningen. Även det sista delmålet där man lyfter fram kulturarvet har stöd i Kulturpolitisk 
strategi. Demokratimålet samt hälsoperspektivet är båda uttryck för en instrumentell 
kulturpolitik. För de äldre och funktionshindrade vill man arbeta för att marknadsföra 
kulturverksamheten och nå nya grupper. Kulturverksamhet i gemenskap anses som sagt ha 
stor betydelse för livskvaliteten. Kultur är en ”vitaliserande stimulans” och ger en bättre hälsa. 
Man refererar till icke namngivna studier som sägs påvisa att kulturella aktiviteter ”minskar 
ensamhetskänslor och nedstämdhet och istället ökar gemenskap och verbal kommunikation”. 
Som ett led i detta har man i Högsbo ett flertal kulturombud inom äldreboenden och hemtjänst 
med uppdrag att införa vardagskultur i det dagliga arbetet. När det gäller barn och unga vill 
man bl.a. stärka deras ”kulturtillhörighet genom att bevara traditioner och bejaka kulturell 
mångfald”. 
 
I SDN Högsbos kulturplan kan man se ett tydligt socialt perspektiv där kulturell gemenskap 
för äldre betonas som hälsofrämjande. Kulturella aktiviteter framhålls som deltagande i den 
demokratiska processen. Andra förväntade effekter av kultursatsningar är integration, 
demokrati och personlig utveckling. Kulturplanering nämns och ses som ett sätt att skapa en 
mer attraktiv livsmiljö. Kulturplanen skall gälla alla stadsdelens verksamheter vilket kan ses 
som ett uttryck för en vilja att göra kulturtänk till mainstream.  
 
 
6.3.5 SDN Bergsjön: Kultur – språket alla förstår. Mångfald – identitet – integration. 
Kulturplan för Bergsjön 
 
I SDN Bergsjön hävdar man att kulturen gör människan mänsklig och att kulturen speglar 
samhället. Kulturen beskrivs som en livgivande och ”berikande kraft” i det vardagliga livet. 
Upplevelser och eget skapande sägs vara bra verktyg för att bygga upp självkänsla. Man 
frågar sig vad kultur är, och svaret uttrycks följande:  
 

Kultur kan definieras som livsstil, som en själslig dimension av livet,  
som konstnärlig verksamhet eller som det kitt i det lokala samhället  
som ger oss identitet. Kultur är för oss fantasi och livsglädje, det är  
sådant som skapar engagemang, upplevelser och aktivitet. Det är  
också utöver det fria skapandet, gemensamma normer, traditioner  
och mänskliga aktiviteter. Kultur avser också det kulturella landskapet  
dvs. den fysiska miljön.114 

 
Texten ovan visar på en antropologisk kultursyn och speglar även en kulturplaneringsanda, 
inte minst i formuleringen om den fysiska miljön som ett kulturellt landskap. De nationella 
och lokala målen (Göteborg) för kulturpolitiken listas. I SDN Bergsjön har man även en egen 
vision med kulturen:115 

• Allas möjlighet till delaktighet 
• Barn och unga ska prioriteras 
• Kulturella aktiviteter skall bidra till möten i syfte att främja integration 

                                                 
114 SDN Bergsjön: Kultur – språket alla förstår. Mångfald – identitet – integration. Kulturplan för Bergsjön, s.3.  
115 Ibid. 
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• Kulturutbudet och kulturaktiviteterna skall på lång sikt utvecklas och stärkas för att 
bidra till att Bergsjön blir en attraktiv stadsdel att leva i och komma till 

 
Här finns uttryck för det sociala perspektivet genom formuleringar som syftar till delaktighet, 
demokrati och integration. Ur kulturplaneringssynpunkt är den sista formuleringen mycket 
intressant och vittnar om ett intresse av att koppla samman kultur och lokal utveckling, 
synliggörande enligt Skot-Hansen.  Den nära, vardagliga och lokala kulturen framhålls som 
avgörande för en framgångsrik kulturpolitik. Barnen positioneras som viktiga att satsa på och 
beskrivs som framtidens kulturskapare. Man lyfter fram det mångkulturella samhället som ett 
faktum och menar att kulturen är ett av de viktigaste medlen för att motverka segregation. 
Kulturverksamheten i Bergsjön skall verka för ”att det unika och rika i Bergsjöns 
mångkulturella miljö tas till vara och visas upp”. Aktiviteter som stärker individens kulturella 
identitet tror man kan bidra till självkänsla och positiv framtidstro. Man vill även verka för 
samarbete över kultur-, generations- och områdesgränser. Man framhåller att information om 
kulturell verksamhet är viktig liksom samverkan med kulturinstitutionerna i Göteborg, inte 
minst Göteborg & Co. Man vill i Bergsjön identifiera aktörer som kan bedriva kulturell 
verksamhet, vilket är i linje med Göteborgs kulturplaneringsstrategi. Vid uppräkningen av 
potentiella aktörer för kulturell verksamhet har man ett brett perspektiv och nämner t ex både 
kyrkor/samfund och bostadsbolag/företag.  
 
Mot slutet av dokumentet finns utrymme för Agenda 21-kontorets roll i kulturverksamheten. 
Agenda 21-kontoret i Bergsjön har i uppdrag att främja en ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbar utveckling i hela Göteborg. Här definierar man återigen kultur för att motivera Agenda 
21-kontorets samröre med kulturen. Man uttrycker att kultur i korthet kan beskrivas som 
”traditioner, aktiviteter och de former i vilka en grupp människor organiserar gemensamma 
angelägenheter”. Man nämner ett par projekt där Agenda 21-kontoret medverkat. De som jag 
kan urskilja som intressanta ur kulturplaneringssynpunkt är Belysningsprojektet som syftade 
till bättre belysning av stadsdelen men som även har en estetisk aspekt – ”en ljusare, vackrare 
och bättre stadsdel”. Även hållplatsombyggnaden där man involverat lokala konstnärer för 
utsmyckning av den nya hållplatsen har ett kulturplaneringsperspektiv genom att vilja 
försköna stadsdelen. Termen kulturplanering nämns dock inte. 
 
Det verkar i SDN Bergsjön finnas ett helhetsperspektiv när det gäller att involvera olika delar 
i samhället i kulturarbetet. Det verkar finnas en stark tilltro till kulturens möjligheter. De 
motiv till kulturpolitik som jag kan finna är främst integration, socialt deltagande, individens 
utveckling samt arbete med att skapa en attraktiv stadsdel, enligt Skot-Hansen socialt 
respektive ekonomiskt perspektiv. Även en tydlig kulturplaneringsstrategi går att urskilja. 
 
 
6.3.6 SDN Askim: Kulturplan för Barn och Ungdom Askims SDF  
 
SDN Askim har enbart kulturplan för barn och unga. Man börjar med att konstatera att 
kommunfullmäktige givit SDN uppdraget att skapa kulturplaner samt att kulturplanen ska 
baseras på stadens kulturstrategi. De nationella och de lokala (Göteborgs stad) kulturpolitiska 
målen listas. Kultur definieras inte, men synsättet är att kultur är viktigt för barn och 
ungdomars utveckling. Alla skall genom kulturaktiviteter ges möjlighet att ”fördjupa sina 
erfarenheter och vidga sina perspektiv”. Kultursatsningar som integreras i skolans 
pedagogiska verksamhet ger barn och ungdomar ”en positiv kraft att möta framtidens krav 
och utmaningar.” Som uttryck för en instrumentell kulturpolitik kan nämnas att Askim menar 
att kulturutbudets syfte är att öka elevernas välbefinnande och på så sätt skapa bättre 
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förutsättningar för hälsa och livskvalitet. På upplysningsområdet kan nämnas att SDN Askim 
vill använda kultur som en del i ”den estetiska läroprocessen”. ”Det egna skapandet blir en 
viktig del i ett aktivt lärande och delaktighet i läroprocesserna borgar för en utveckling av 
demokratin.”116 Man vill ge barnen inblick i olika kulturer och på så sätt ”bredda de kulturella 
referenserna”. ”Mångfald och kunskap om andra kulturer” ska prioriteras vid val av t ex 
teaterföreställningar. Mångfaldsperspektivet återkommer flera gånger i texten och ett uttryck 
för detta som också nämns mer än en gång är att förskolorna i Askim samarbetar med 
förskolor i Tynnered och Gunnared. Kulturskolan ses som en resurs för att utveckla en 
attraktiv skola och kulturarbetet skall eftersträva ett mångfaldsperspektiv för att öka det 
mångkulturella inslaget, vilket i förlängningen kan sägas syfta till integration men även 
upplysning och reflektion över den egna situationen. Till upplysningsperspektivet räknar jag 
också framhållandet av bibliotekets verksamhetsinriktning och formuleringen ”biblioteket ska 
trygga alla invånares tillgång till kunskap och information”. 
 
Några formuleringar som går att spåra till kulturplanering i enlighet med Kulturpolitisk 
strategi – version 1.0 är: ”Den nära och lokala kulturen är avgörande för att främja kulturella 
mötesplatser”.117 Enbart biblioteket nämns som exempel på mötesplats. Man vill vidare ge 
kunskap om det egna kulturarvet och att barnen ska ”lära känna sin stad och tillgodogöra sig 
hela stadens kulturutbud”. Detta görs genom att barnen erbjuds arkitektoniska 
stadsvandringar, museibesök och besök på kulturinstitutioner i Göteborg, t ex filmfestivalen. 
Termen kulturplanering nämns inte. 
 
Även här är det Skot-Hansens sociala perspektiv på kulturpolitik som är genomgående. De 
motiv till kulturpolitik som framhålls i SDN Askims kulturplan kan sammanfattningsvis sägas 
vara en tydlig profilering på personlig utveckling och välbefinnande samt ett försök till 
integration genom mångfaldsperspektivet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
116 SDN Askim: Kulturplan för Barn och Ungdom Askims SDF, s. 5. 
117 Ibid., s. 3. 
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7 Slutdiskussion 
 
Här vill jag börja med att besvara mina frågeställningar genom att analysera och sammanfatta 
resultatet av min studie, vilket kommer att utmynna i mina slutsatser. Här vill jag också 
framföra mina egna tankar kring resultatet och slutdiskussionen blir således en resonerande 
text där egna reflexioner vävs in.  
 
Frågeställningarna var följande:  
1. a) Hur motiveras kulturpolitik i SDN:s kulturpolitiska måldokument samt i    
        Kulturpolitisk strategi – version 1.0? 
    b) Hur förhåller sig dessa motiv till Dorte Skot-Hansens teorier om kulturpolitik? 
 
2. a) Vilka formuleringar/språkliga utformningar syftande till kulturplanering finns i    
        SDN:s kulturpolitiska måldokument? 
    b) Hur förhåller sig dessa formuleringar/språkliga utformningar till Kulturpolitisk strategi –     
         version 1.0? 
 
Skot-Hansens fyra delområden gällande urban kulturpolitik som tidigare presenterats var 
ekonomisk tillväxt, upplysning, underhållning samt social förändring. Det motiv som 
tydligast framkommer vid en analys av SDN:s kulturplaner är det sociala. Deltagande, 
integration, demokrati, personlig utveckling, självkänsla och identitetsskapande för individen 
är exempel på sådana motiv jämte kultur som bidragande faktor till bl.a. en positiv utveckling 
för ungdomar. Men det allra tydligaste motivet för kultursatsningar är hälsa och kan enligt 
mig ses ingå i ett socialt perspektiv. Hälsoperspektivet omnämns i alla kulturplaner utom i 
SDN Bergsjön. Kultur ses som livsbejakande och hälsofrämjande och omnämns särskilt i 
kulturplanernas avsnitt om kultur för äldre. I dokumentet Kulturpolitisk strategi – version 1.0 
nämns däremot inte hälsoperspektivet alls, men andra sociala motiv dominerar även om 
ekonomiska argument också är tydliga. Min slutsats när det gäller fråga ett är följaktligen att 
det sociala perspektivet, och vad det enligt Skot-Hansen innefattar, tydligt framkommer både i 
SDN:s kulturplaner och i Kulturpolitisk strategi – version 1.0. Det ekonomiska perspektivet 
framkommer inte i SDN:s kulturplaner men utgör en del av Kulturpolitisk strategi – version 
1.0.  Jag vill även lägga till hälsoperspektivet som ett socialt motiv. Men samtidigt anser jag 
att det finns anledning att ifrågasätta att kultursatsningar motiveras med hälsofrämjande 
argument. Flera SDN uttrycker det som att kulturellt aktiva människor är friskare än andra. 
Men kan man inte istället tänka sig att det är en viss grupp människor som ägnar sig åt 
kulturell verksamhet och att denna grupp skulle hålla sig frisk även utan kultur, att skillnaden 
snarare bottnar i socioekonomiska olikheter? Jag vill framhålla att Skot-Hansen inte nämner 
hälsoperspektivet som en aspekt på kultursatsningar.  
 
Nu vill jag gå vidare genom att sammanfatta hur SDN formulerar sig kring kulturplanering. 
Den av de aktuella SDN där jag funnit flest formuleringar som vittnar om en 
kulturplaneringsstrategi är SDN Bergsjön. Bergsjön är en stadsdel belägen i periferi. En annan 
aspekt som inte minst framgår vid en analys av SDN Bergsjöns kulturplan är att det är en 
mångkulturell stadsdel. I SDN Bergsjön verkar det finnas en bred kultursyn som innefattar 
kultur som ett konkret medel för att skapa en attraktiv stadsdel. Ett par projekt omnämns som 
syftat till att göra stadsdelen vacker och trygg. Synliggörande verkar viktigt och 
kulturbegreppet används i texten på ett målmedvetet sätt. Dock nämns aldrig termen 
kulturplanering i SDN Bergsjöns kulturplan. En annan aspekt i sammanhanget är att SDN 
Bergsjöns kulturplan är från år 2001 och därmed den av de aktuella kulturplanerna som är 
äldst och skriven närmast efter Kulturpolitisk strategi – version 1.0. Kanske är det så att 
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kulturplaner av senare datum inte beaktar kulturplanering i lika hög grad, att man ser det som 
förlegat. Men för att kunna dra sådana slutsatser hade materialet behövt utgöras av samtliga 
Göteborgs SDN:s kulturplaner.  
 
I SDN Härlandas kulturplan används termen kulturplanering som ett medel för att förverkliga 
visionen om ”ett levande Härlanda”. Man lyfter fram stadens utformning och samverkan 
mellan olika aktörer som viktiga element. Även i SDN Högsbos kulturplan nämns 
kulturplanering.  Stadsplanering och kultur kopplas samman även här och dessutom menar 
man i SDN Högsbo att kulturplanen ska gälla alla stadsdelens verksamheter, vilket är i 
enlighet med Kulturpolitisk strategi – version 1.0. Även SDN Centrum framhåller 
stadsplanering som en del av kulturplanen. I SDN Centrum har man ett kulturteam vars 
fokusområde är kulturplaneringsrelaterat. Slutligen SDN Backa och SDN Askim där man inte 
på samma sätt som i övriga SDN kan skönja en vilja till kulturplanering. Man kan tänka sig 
att en socioekonomiskt svag stadsdel som Bergsjön ”behöver” kulturen som en positiv 
katalysator på ett annat sätt än man gör i t ex Askim. Dock vill jag tillägga att SDN Askims 
kulturplan skiljer sig från de övriga då den fokuserar endast barn och unga. Min slutsats 
gällande frågan om formuleringar som syftar till kulturplanering i enlighet med 
kulturnämndens dokument Kulturpolitisk strategi – version 1.0 är att de aktuella SDN:s 
kulturplaner bara delvis kan sägas återspegla innehållet i nämnda dokument. SDN Bergsjön 
utgör dock ett undantag och kan, trots att termen kulturplanering aldrig nämns, sägas ha en 
kulturplaneringsstrategi. Men då grundar jag den slutsatsen även på de andra källor om 
cultural planning som den här uppsatsen presenterar i kapitel tre Cultural planning – tidigare 
forskning.  
 
Kulturplanering kan ses som en instrumentalisering av kulturpolitiken för att uppnå andra 
syften än kulturens egna. Vilka kulturens egna syften är har jag inte berört men av de fyra 
delområden som Skot-Hansen representerar kan ekonomisk tillväxt beskrivas som det syfte 
som ligger längst bort från kulturen själv. Kulturnämnden i Göteborg tog ett djärvt grepp i och 
med Kulturpolitisk strategi – version 1.0 där ekonomiska syften med kulturen framhålls jämte 
de sociala. Stadsdelsnämnderna däremot framhåller främst de sociala motiven och inte heller i 
SDN Bergsjön framhålls ekonomiska motiv även om en försköning av stadsdelen bidrar till 
synliggörande, dock kanske inte i klass med Holstebros Kvinde på Kærre. 
 
Uppsatsens övergripande syfte har varit att undersöka hur kulturpolitik med fokus på 
kulturplanering manifesteras i kulturpolitiska texter inom olika delar i den kommunala 
organisationen i Göteborgs stad. I Kulturpolitisk strategi – version 1.0 framhålls att 
kulturpolitiken bör decentraliseras. Man framhåller vikten av decentralisering och den lokala 
kulturens betydelse och att det behövs en levande förortskultur där lokala kulturaktiviteter är 
viktiga för att minska spänningar mellan centrum och periferi. Samtidigt anser man att 
kulturplanering kräver ett helhetsperspektiv. Kulturplanering är kanske därför ett uppdrag som 
inte kan läggas på SDN-nivå. Då SDN:s kulturplaner endast delvis kan sägas spegla 
innehållet i kulturnämndens strategi drar jag slutsatsen att samarbetet mellan kulturnämnden 
och SDN lämnar en del att önska med avseende på en så sektorsövergripande strategi som 
kulturplanering. Kulturplanering har beskrivits som vagt och svårimplementerat i kommunal 
politik. Min studie styrker detta påstående. Kanske behövs det eldsjälar som i Holstebro eller 
ett europeiskt kulturhuvudstadsår för att Göteborg ska få en kulturplaneringsstrategi som 
lyckas nå ut till alla delar av stadsapparaten. För jag väntar ivrigt på Kulturpolitisk strategi – 
version 2.0, eller åtminstone 1.5. 
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8 Sammanfattning  
 
Studien tar avstamp i de senaste decenniernas inriktning för kulturpolitiken, nämligen den 
instrumentalism som beskrivs av bland andra den danska kulturpolitikforskaren Dorte Skot-
Hansen. Skot-Hansen beskriver den instrumentella kulturpolitiken som en slags 
marknadskraft där motiv till kultur kopplas samman med samhälleliga vinster, främst 
ekonomiska. En term som kan användas för att beskriva instrumentell kulturpolitik i praktiken 
är cultural planning/kulturplanering. I uppsatsen tas städerna Holstebro i Danmark och 
Glasgow i Storbritannien upp för att exemplifiera långtgående kulturplaneringsstrategier. I 
Sverige är Göteborg ett exempel på en plats där kulturplanering finns formulerad i stadens 
kulturpolitiska måldokument. Den här uppsatsen handlar om hur olika politiska nivåer i 
Göteborgs kommun formulerar sig kring kulturpolitik med fokus på instrumentell 
kulturpolitik och särskilt termen kulturplanering. Kulturplanering blev en del av 
kulturpolitiken i Göteborg när kommunfullmäktige antog kulturnämndens kulturpolitiska 
dokument Kulturpolitisk strategi – version 1.0 i januari 1998. Jag blev nyfiken på hur 
dokumentet var utformat med avseende på kulturplanering och hur stadsapparaten i övrigt 
hade tagit till sig begreppet. Dessutom ville jag undersöka hur kulturpolitik motiveras i 
Göteborgs stads kulturpolitiska dokument. För att ta reda på detta har jag analyserat dels 
Kulturpolitisk strategi – version 1.0 samt några av Göteborgs SDN:s (stadsdelsnämnders) 
kulturplaner för att se på vilket sätt kulturnämndens kulturpolitiska strategi återfinns i SDN:s 
respektive formuleringar kring kulturpolitik. SDN är till antalet 21 och därför har jag gjort ett 
urval där jag beaktat den geografiska aspekten för att få en blandning av centrum och periferi. 
De sex aktuella SDN är Centrum, Högsbo, Backa, Härlanda, Bergsjön och Askim. Studien är 
unik på så vis att en kulturpolitisk studie på stadsdelsnämndsnivå tidigare inte gjorts.  
 
Metoden för att analysera de utvalda SDN:s kulturplaner är en kvalitativ textanalys där jag 
utgått ifrån Skot-Hansens fyra motiv till urban kulturpolitik: ekonomisk tillväxt, upplysning, 
underhållning och social förändring. Dessa fyra delområden har utgjort mitt verktyg vid 
analysen av de kulturpolitiska dokumenten. De frågor jag utgått ifrån är:  
 
1. a) Hur motiveras kulturpolitik i SDN:s kulturpolitiska måldokument samt i    
        Kulturpolitisk strategi – version 1.0? 
    b) Hur förhåller sig dessa motiv till Dorte Skot-Hansens teorier om kulturpolitik? 
 
2. a) Vilka formuleringar/språkliga utformningar syftande till kulturplanering finns i    
        SDN:s kulturpolitiska måldokument? 
    b) Hur förhåller sig dessa formuleringar/språkliga utformningar till Kulturpolitisk strategi –     
         version 1.0? 
 
Det tydligaste motivet till kulturpolitik som jag kan se i SDN:s kulturplaner är det sociala 
motivet. Det sociala motivet enligt Skot-Hansen innefattar identitet, deltagande, demokrati 
och integration. Hälsoperspektivet är dock det motiv till kulturpolitik som framgår tydligast i 
SDN:s kulturplaner. I Kulturpolitisk strategi – version 1.0 är både sociala och ekonomiska 
motiv tydliga. När det gäller kulturplanering och hur SDN:s kulturplaner förhåller sig till 
kulturnämndens dokument drar jag slutsatsen att de sex aktuella SDN inte fullt ut tagit till sig 
kulturnämndens dokument med avseende på kulturplanering. Hälften av de aktuella SDN 
nämner termen men jag kan hitta spår av kulturplanering i samtliga texter. Framförallt SDN 
Bergsjön har en kulturplaneringsstrategi, vilket kan bero på att en mångkulturell 
socioekonomiskt svag och perifer stadsdel kan behöva kulturen som en positiv faktor.  
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