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1. Inledning 
 
Den här uppsatsen handlar om kulturpolitiska mål och visioner på lokal nivå. Men den 
tar sin startpunkt i iakttagelsen att kulturpolitik har varit synnerligen hett politiskt stoff 
på flera olika plan sedan ett par år tillbaka. När uppsatsarbetet inleds sensommaren 2008 
är den senaste kulturutredningen mitt uppe i arbetet med att formulera nya mål för den 
statliga kulturpolitiken.1 År 2007 orsakade en kulturpolitisk skrift från Moderaterna 
häftig debatt.2 I maj samma år presenterade EU-kommissionen sin första övergripande 
kulturstrategi, ett dokument som i sin tur lyfter fram ett annat aktuellt kulturpolitiskt 
program på överstatlig nivå, nämligen UNESCO-konventionen om främjande av och 
skydd för mångfalden av kulturyttringar.3 Även på regional och kommunal nivå tycks 
kulturpolitiken ha en hög prioritet för närvarande; bland annat kan man på Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) webbsida läsa om förbundets arbete med att ta fram en 
gemensam kulturpolitisk strategi.4 
 
Dessa händelser eller tendenser är intressanta inte minst mot bakgrund av den analys av 
svensk kulturpolitik som tongivande forskare och debattörer har gjort under senare år. 
Sven Nilsson och Anders Frenander tecknar i början av 2000-talet bilden av ett 
politikområde som i stort sett har stagnerat sedan det inrättades på 1970-talet.5 De 
nationella målen från 1996 skiljer sig bara marginellt från de ursprungliga från 1974, 
trots att tiden redan då enligt många ansågs ha sprungit ifrån dem. Det socialpolitiska 
välfärdsprojekt som den statliga kulturpolitiken en gång formades i har till stora delar 
övergivits för någonting annat och tendensen är densamma i andra välfärdsstater i 
Europa. Kulturbegreppet har utvidgats till att innefatta så mycket mer än de traditionella 
konstarterna. Gränser mellan högt och lågt, mellan offentligt och privat, mellan den 
offentliga sektorn och marknaden har suddats ut. Men de omvälvande 
samhällsförändringar som har skett under de senaste trettio åren återspeglas inte i den 
statliga kulturpolitiken, konstaterar såväl Sven Nilsson som Anders Frenander. 6 I brist 
på initiativ och alternativ har den istället blivit ett allt mer marginaliserat 
konsensusområde. Som Anders Frenander uttrycker saken: ”Den svenska 
kulturpolitiken verkar i början av 2000-talet befinna sig i ett slags vänteläge. Den tycks 
stå en smula ’offside’ från mycket av det som händer i kulturlivet i det stora hela, såväl 
inom den kommersiella kulturen som inom den fria avantgardekulturen.”7 
 
Men även om de manifesta kulturpolitiska målformuleringarna har förblivit påfallande 
intakta under årens lopp så har det trots allt inte saknats tecken på att det kulturpolitiska 
idéinnehållet har förändrats så att säga inifrån. Det finns, som vi snart kommer att 
studera närmare, flera tecken inom den nordiska kulturpolitikforskningen som tyder på 
att det har skett förskjutningar i hur kulturpolitiken legitimeras, i vilka värderingar och 
argument som används för att motivera den. Sven Nilsson skriver i början av 2000-talet 
att medan den statliga kulturpolitiken är närmast oförändrad så är intresset för 
kulturfrågor på uppåtgående i kommunerna och regionerna: ”På regional och kommunal 

                                                            
1 Kommittédirektiv 2007:99. Kulturpolitikens inriktning och arbetsformer. 
2 Moderaterna 2007. Kulturen 2.0.  
3 KOM(2007)242 slutlig; SÖ 2007:6 
4 SKL 2007-09-10. Kulturfrågan är het. 
5 Nilsson, Sven 2003. Kulturens nya vägar: Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige.  
Frenander, Anders 2005. Kulturen som kulturpolitikens stora problem. 
6 Nilsson 2003, s. 253; Frenander 2005, s. 199. 
7 Frenander 2005, s. 215. 
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nivå är kulturens integration i vardagen och dess uttryck i den lokala identiteten mycket 
starkare. Detsamma gäller kopplingen till de verksamheter som finns i det egna 
territoriet. [---] Ett nytt kulturpolitiskt fält och en ny kulturpolitisk agenda håller på att 
ta form lokalt och regionalt, medan staten slår vakt om kulturpolitiken som en 
självständig sektorspolitik.”8  
 
Idag pågår en intensiv aktivitet med att definiera nya mål för kulturpolitiken. Jag tycker 
att det är särskilt intressant att notera att medan kulturpolitiken på 1970-talet inrättades 
på strikt statligt initiativ tycks arbetet med att formulera visioner nu vara fördelat på 
flera politiska nivåer och pågå i en rad mer eller mindre parallella processer, där 
kommunerna och regionerna enligt vad Sven Nilsson skriver alltså verkar spela en 
framträdande roll. Möjligen kan det ses som ett tecken på en politisk maktförskjutning 
från staten till å ena sidan lokala och regionala, å andra sidan internationella politiska 
aktörer, ett perspektiv som lyfts fram i Jenny Johannissons forskning om kulturpolitiskt 
förändringsarbete i Göteborg under 1990-talet.9  
 
Som Jenny Johannisson konstaterar har den kulturpolitiska forskningen i huvudsak 
intresserat sig för den statliga nivån.10 Kulturpolitiken på de lokala och regionala 
nivåerna är fortfarande relativt outforskad, med några viktiga undantag.11 Men inte 
minst med tanke på det ovan beskrivna scenariot – att statens roll som kulturpolitisk 
huvudrollsinnehavare tycks vara ifrågasatt – så kan det finnas anledning att rikta blicken 
mot det kulturpolitiska arbetet även på andra politiska nivåer.  
 
Jag har därför valt att i den här uppsatsen studera kulturpolitiska visioner på lokal nivå. 
Jag undrar om det är befogat att så som Nilsson gör tala om en ny kulturpolitisk agenda 
ute i landets kommuner och hur denna i så fall tar sig uttryck i de kulturpolitiska 
måldokumenten. Med andra ord: Vilka föreställningar, värderingar och normer 
karaktäriserar kommunernas kulturpolitiska mål mot slutet av 2000-talet? Genom att 
analysera några av de lokala kulturpolitiska visionsdokument som har antagits under de 
senaste åren hoppas jag åtminstone kunna ge några exempel som svar på den frågan.  
 

1.1 Kulturpolitik, språk och makt 
 
Kulturpolitik beskrivs ibland som ett konsensusområde som är mer pragmatiskt än 
ideologiskt.12 Min utgångspunkt är att det inte kan existera något sådant som en icke-
ideologisk politik, åtminstone inte i den bemärkelsen att den skulle kunna vara fri från 
spår av idésystem som kan tänkas stå i motsättning till andra, alternativa idésystem. Jag 
kommer att utveckla min syn på ideologibegreppet närmare i avsnitt 2.1.  
 

                                                            
8 Nilsson 2003, s. 253. 
9 Johannisson, Jenny 2006. Det lokala möter världen: Kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990-talets 
Göteborg, s. 5f. 
10 Johannisson, Jenny 2006, s. 14. 
11 Förutom Johannisson 2006 bl a Skot-Hansen, Dorte 1999. Kultur till tiden – strategier i den lokale 
kulturpolitik. Nordisk kulturpolitisk tidskrift 1999:1, s. 7-27; Trépagny, Veronica 2003. Att formge 
regioner – identitetskonstruktion i kulturpolitisk information. I Egeland, Helene & Johannisson, Jenny 
(red.). Kultur, plats, identitet. Det lokalas betydelse i en globaliserad värld, s. 65-89; Karlsson, David 
2003. En chimär av endräkt: Ideologiska dimensioner i kommunal kulturpolitik. 
12 Bl a Sven Nilsson uttrycker detta synsätt i Kulturens vägar (1999) och beskriver den statliga 
kulturpolitiken på 1990-talet som pragmatisk snarare än ideologisk, se t.ex. s. 334, 389, 368.  
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Min övergripande problemställning och valet att analysera kulturpolitiska 
visionsdokument är inspirerat av Geir Vestheim som i olika sammanhang har behandlat 
ämnet kulturpolitik och makt.13 All politik handlar om makt, menar Vestheim. Olika 
strukturer, aktörer och intressen kämpar om makten att definiera den politiska agendan. 
Kulturpolitiken är inget undantag i det avseendet: 
 

I kulturpolitikken handlar makt ikkje minst om ideologisk og symbolsk makt, dvs. om 
retten til å avgjera kva som har allmen verdi og kvalitet, kva som er etterstrebelsesverdig, 
og motsett, kva som er definert som mindre verdifullt. I botnen av den kulturpolitike makta 
ligg også makt over økonomiske ressursar og makt over dei rammevilkåra som ligg til 
grunn for politikken.14  
 

Kulturpolitiken i ett land speglar de grundläggande samhällsvärderingarna och därför är 
det viktigt att betrakta den i ett vidare sammanhang, menar Vestheim. Att exempelvis 
stödja eller att inte stödja vissa kulturformer innebär ett ideologiskt värdeval.15 På så vis 
kan denna uppsats sägas utgå från ett övergripande maktperspektiv.  
 
Kopplingen mellan språk och makt är central. Vestheim beskriver makten över språket 
och andra symboliska uttryck som själva grunden för all maktutövning. Man brukar tala 
om definitionsmakt eller problemformuleringsföreträde. Enligt Vestheim är detta 
kanske i särskilt hög grad giltigt i vår tid: ”I den seinmoderne kommunikasjonsalderen 
synest det å ha vorti stadig viktigare, og kanskje er det eit spesielt interessant aspekt for 
eit politikkområde som nettopp forvaltar og fordeler tilgangen til symbolske uttrykk.”16  
 
Utifrån ett sådant synsätt blir det angeläget att studera politiska visioner och mål för att 
på så vis försöka blottlägga vilka åskådningar som ligger till grund för politiken. För 
som Vestheim skriver: ”Politikkdokument er i prinsippet skildringar av ei tenkt 
framtid.”17 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
I uppsatsen studeras idéinnehållet i fem kommunala kulturpolitiska visionsdokument 
som har antagits under åren 2005-2007. Jag vill ta reda på vilka föreställningar, 
värderingar och normer som ligger till grund för kulturpolitikens inriktning i de utvalda 
kommunerna i slutet av 2000-talet, så som den kommuniceras i respektive dokument. 
Syftet med uppsatsen är i huvudsak beskrivande. Som analysram använder jag en något 
modifierad version av Dorte Skot-Hansens modell över kulturpolitisk rationalitet.18 
Analysramen presenteras närmare i kapitel 5.  
 
Min övergripande frågeställning är: 
 

- Vilka ideologiska drag kännetecknar kulturpolitiken i de utvalda kommunerna så 
som den kommuniceras i respektive måldokument?  

                                                            
13 Bl a i Vestheim, Geir 1995. Kulturpolitikk i det moderne Noreg och Vestheim, Geir 2003. 
Kulturpolitikk, demokrati og legitimitet. I Sörlin, Sverker, red. Kulturen i kunskapssamhället : Om 
kultursektorns tillväxt och kulturpolitikens utmaningar. 
14 Vestheim 2003, s. 271. 
15 Vestheim 1995, s. 13.  
16 Vestheim 2003, s. 272 
17 Vestheim 1995, s. 235. 
18 Skot-Hansen 1999, s. 12. 
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Denna fråga besvaras med hjälp av två delfrågeställningar: 
 

- Vilka idéer om kulturpolitik kan utläsas i de kulturpolitiska måldokumenten? 
- Vilken eller vilka kulturpolitiska rationaliteter kan dokumentens idéer relateras 

till?19 
 

De två delfrågeställningarna ska inte ses som hierarkiska i förhållande till varandra utan 
är avsedda att undersökas växelvis i analysen av de fem programmen. 
 

1.3 Uppsatsens disposition 
 
I detta inledande kapitel 1 har uppsatsens ämnesbakgrund och övergripande problem 
skisserats och därefter har dess syfte samt frågeställning preciserats. I kapitel 2 redogörs 
för undersökningens teoretiska och metodologiska utgångspunkter, inklusive 
tillvägagångssätt och metod. Därefter, i kapitel 3, beskrivs urvalsstrategin vid 
insamlingen av empiri, källmaterialet presenteras och i anslutning härtill ges även viss 
bakgrundsinformation om dokumentens avsändare, kommunerna. I kapitel 4 beskrivs 
den övergripande kulturpolitiska kontext som de lokala kulturprogrammen kan sägas 
samspela med. Häri ingår en redogörelse för ett urval av den tidigare forskningen på 
området. I kapitel 5 presenteras uppsatsens analysram, som baseras på Dorte Skot-
Hansens tre idealtyper över kulturpolitisk rationalitet. Kapitel 6 rymmer uppsatsens 
empiriska undersökning; presentationen och analysen av de kulturpolitiska 
måldokumenten. Därefter följer en slutdiskussion i kapitel 7. I kapitel 8, avslutningsvis, 
återfinns en kortfattad sammanfattning av uppsatsens innehåll. 
 

  

                                                            
19 Uttrycket kulturpolitiska rationaliteter syftar på Skot-Hansens modell (se kap. 5). 
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2. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
 
I följande kapitel kommer uppsatsens teoretiska och metodologiska utgångspunkter att 
beskrivas. Jag kommer i anslutning härtill även redogöra för det praktiska 
tillvägagångssättet i undersökningen, det vill säga uppsatsens metod. Som Göran 
Bergström och Kristina Boréus har beskrivit finns en brokig samling metoder som ryms 
inom benämningen idé- eller ideologianalys.20 De olika inriktningarna härrör från skilda 
ämnesområden och har formats av sina respektive discipliners vetenskapsteoretiska 
traditioner. Etiketten ideologianalys blir därför meningsfull först om man samtidigt 
förklarar på vilket sätt man förstår begreppen idé och ideologi och, inte minst, hur man 
konkret har tänkt gå till väga i undersökningen.  
 
2.1 Idé och ideologi 
 
Ordet idé kommer av grekiskans ide’a som betyder utseende, yttre gestalt eller urbild. 
Bergström & Boréus beskriver en idé som ”en tankekonstruktion som till skillnad från 
de flyktigare intrycken eller attityderna utmärks av en viss kontinuitet.”21 En sådan 
tankekonstruktion kan ”vara såväl en föreställning om verkligheten, som en värdering 
av företeelser eller en föreställning om hur man bör handla”.22 
 
Begreppet ideologi är omstritt. Det kommer liksom ordet idé från grekiskan och betyder 
ordagrant idélära. Terry Eagleton redovisar i sin bok Ideology (1991) inte mindre än 16 
olika definitioner av begreppet.23 Dessa kan emellertid delas in i två huvudsakliga 
traditioner. Å ena sidan neutrala definitioner där ideologi snarast får innebörden 
idésystem i allmänhet. Å andra sidan definitioner där ideologi ses som något i sig falskt; 
en förvrängning av verkligheten, ett sken eller en villa. Under 1900-talet har ordet 
ideologi också i allt högre grad kommit att förknippas med de politiska ideologierna: 
liberalism, socialism, konservatism osv. 
 
Sven-Eric Liedman har definierat ideologi som ”system av (ofta outtalade och kanske 
omedvetna) föreställningar, värderingar och normer.”24 Det är den definition som jag 
utgår ifrån i den här uppsatsen. Liedmans definition är vid och neutral samtidigt som 
den betonar att ideologi inte nödvändigtvis är manifest och uttalad.25 Tvärtom är den 
ofta osynlig och dold, så införlivad i gruppens eller samhällets sätt att uppfatta sig själv 
och omvärlden att man snarare än ideologi ser sanningar och självklarheter.26 Det är i 
den här betydelsen av ordet ideologi man till exempel kan tala om den dolda läroplanen 
i skolan. Först när gruppens eller samhällets konsensus sätts på prov blir det ideologiska 
momentet uppenbart.27 I princip kan allting som är skapat av människan tolkas 
ideologiskt – som ingående i ett system av idéer – enligt detta sätt att se: språkliga 
uttryck, föremål, maträtter, historiska utvecklingslinjer. Med avstånd i tid och rum är 

                                                            
20 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2000. Textens mening och makt: Metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys, s. 153. 
21 Bergström & Boréus 2000, s. 148. 
22 Bergström & Boréus 2000, s. 148.  
23 Eagleton, Terry 1991. Ideology: An Introduction, s. 1f. 
24 Liedman, Sven-Eric 1997. I skuggan av framtiden: Modernitetens idéhistoria, s. 587. 
25 Liedman 1997, s. 277. 
26 Liedman 1980. Surdeg: En personlig bok om idéer och ideologier, s. 71. 
27 Liedman 1980, s. 71. 
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det lättare att upptäcka ideologi i sådant som där och då har uppfattats som neutral 
verklighetsbeskrivning, nödvändiga sekvenser av orsak och handling eller sunt förnuft. 
Den latenta ideologin har blivit synlig. 
 

2.2 Ideologianalys och tolkning 
 
Mitt metodologiska angreppssätt anknyter till ett kvalitativt, hermeneutiskt perspektiv 
där tolkningen spelar en framträdande roll. Som framgår tidigare i uppsatsen är jag 
intresserad av de idéer – föreställningar, värderingar och normer – som kan utläsas i en 
viss uppsättning dokument. Det är alltså dokumentens idéinnehåll som intresserar mig, 
snarare än argumentens logiska giltighet. Syftet med uppsatsen är i huvudsak 
beskrivande. Men beskrivande, som Ludvig Beckman har påpekat, ska i det här 
sammanhanget inte missuppfattas som refererande utan snarare som infererande.28 För 
att en deskriptiv idéanalys ska ha ett vetenskapligt värde måste den i likhet med all 
annan forskning dra slutsatser om sitt material. Genom min analytiska läsning hoppas 
jag säga något om texterna som inte säger sig självt.29 Jag tolkar materialet och tar 
ställning till dess mening, dess betydelse.  
 
Sven-Eric Liedman har skrivit att den manifesta ideologin fungerar så, att den slår ”en 
brygga mellan verklighetspåstående, värdering och norm.”30 Ett exempel skulle kunna 
vara verklighetspåståendet ”Sverige är ett ojämlikt land”, värderingen ”Alla människor 
är lika mycket värda” och normen ”Vi bör arbeta för ökad jämställdhet”. I till exempel 
politiska partiprogram är denna kedja i allmänhet uppenbar, då varje led uttrycks 
explicit. Men i andra typer av texter uttrycks oftast bara en del av denna kedja, 
exempelvis ett visst påstående om verkligheten, medan värdering och norm är outsagda, 
men kanske ändå underförstådda i kraft av sammanhanget. En sådan ideologisyn kräver 
tolkning.31 Ideologianalysens uppgift blir att påvisa det latenta i ideologin, eller om man 
så vill, att lyfta fram underliggande idéer i ljuset och visa på deras relation till ett större 
idésammanhang (ideologi). Liedman skriver att termerna latent och manifest ideologi är 
relevanta enbart i förhållande till analysen och inte ska ses som inneboende egenskaper 
hos det empiriska materialet självt: ”Det finns ingen analys som är höjd över sin 
historiska begränsning. Den kan själv bli föremål för analys och dess bundenhet till tid 
och rum, ja dess egen latenta ideologi kan påvisas.”32  
 
En grundtanke inom hermeneutiken är att vi alltid förstår texter och andra företeelser 
mot bakgrund av våra tidigare erfarenheter, vår förförståelse.33 Utan någon form av 
förförståelse är tolkning överhuvudtaget inte möjlig, eftersom vi då inte har någon 
referensram att relatera undersökningsmaterialet till. Vår förförståelse kommer med all 
sannolikhet att påverka vår tolkning, frågan är snarast hur. Det är ett omöjligt projekt att 
försöka ringa in och redovisa sin egen förförståelse i dess helhet, men det är viktigt att 
vara medveten om dess inverkan. Vetenskaplig tolkning ställer också krav på forskaren 
att redovisa sitt tillvägagångssätt, argumentera för sin tolkning utifrån tidigare forskning 

                                                            
28 Beckman, Ludvig 2005. Grundbok i idéanalys: Det kritiska studiet av politiska texter och idéer, s. 49. 
29 Beckman 2005, s. 49. 
30 Liedman 1997, s. 277. 
31 Liedman 1980, s. 106. 
32 Liedman, Sven-Eric 1989. Om ideologier. I Liedman, Sven-Eric och Nilsson, Ingemar. Om ideologi 
och ideologianalys, s. 27. 
33 Gilje, Nils & Grimen, Harald 1992. Samhällsvetenskapernas förutsättningar, s. 183-190. 
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och, som Ludvig Beckman skriver, på ett medvetet sätt välja ut och redovisa de 
glasögon, det vill säga den analysram varigenom det empiriska materialet betraktas.34  
 
Begreppet kontext spelar en viktig roll inom hermeneutiken.35 Det är ett problematiskt 
och flertydigt begrepp som enklast kan översättas med sammanhang. Enligt 
hermeneutiken kan en företeelse bara förstås utifrån sin kontext, utifrån det 
sammanhang den förekommer i. Man talar om den hermeneutiska cirkeln och syftar då 
på sambandet mellan det som ska tolkas, förförståelsen och kontexten. Cirkeln 
illustrerar hur tolkningar kan och bör motiveras: Helheten bör tolkas utifrån delarna och 
tvärtom; alla tolkningar motiveras utifrån andra tolkningar.36 Pål Repstad skriver att 
hermeneutik innebär ”att vi läser in generella egenskaper och sammanhang i de 
konkreta observationerna. Det enskilda uttrycket får en innebörd som sträcker sig längre 
än dess direkta och osammanhängande existens.”37 
 
Sven-Eric Liedman skriver att en svårighet med ideologianalys är just avgränsningen av 
ett tolkningssammanhang, eller som han uttrycker det, det latenta i ideologin: ”Utan 
närmare bestämningar tycks dess omfattning nästintill oändlig: det kan rymma allt som 
från någon som helst tänkbar historisk, social, politisk eller kulturell situation behöver 
förklaras och utredas för att det samband mellan normer, värderingar och 
försanthållanden, som i en viss historisk situation ter sig naturligt och självklart, ska 
göras begripligt.”38  
 
Huruvida man väljer att betona materiella faktorer eller idéer i detta sammanhang är en 
fråga som i viss mån hänger samman med ontologiska och epistemologiska 
ställningstaganden men som också är en fråga om avgränsning. Jag innefattar i 
begreppet kontext som sådant såväl idéer som materiella faktorer. Min utgångspunkt är 
att såväl idéer som materiella faktorer och händelser kan vara värdefulla för att förstå 
samhällsvetenskapliga fenomen. Däremot har jag en låg tilltro till möjligheten att 
förklara samhällsvetenskapliga fenomen – i bemärkelsen producera säkra och entydiga 
svar – utifrån någon av dessa faktorer. Jag tror också att det i praktiken är omöjligt att 
särskilja materiella faktorer från den betydelse vi människor tillskriver dem och de 
berättelser vi omger dem med. Det är nödvändigt som forskare att välja vilken del av 
kontexten som empirin ska analyseras utifrån och valet innebär oundvikligen en 
vinkling som kommer att påverka resultatet.  
 

2.3 Idealtyper 
 
Jag har valt en modell som stöd för min analys som kan beskrivas som idealtypisk. 
Modellen är en lätt modifierad variant av Dorte Skot-Hansens kulturpolitiska modell 
och presenteras närmare i kapitel 5.39 Men jag vill redan i detta sammanhang ta upp 
några allmänna punkter om vad som kännetecknar idealtyper och varför jag valt att 
använda den typen av redskap.  
 

                                                            
34 Beckman 2005, s 21f. 
35 Gilje & Grimen 1992, s 188-190. 
36 Gilje & Grimen 1992, s 190-193. 
37 Repstad, Pål 1999. Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 103. 
38 Liedman 1989, s. 27. 
39 Skot-Hansen 1999. 
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Idealtyper förknippas med Max Weber.40 Hans idealtypsbegrepp har kommit att tolkas i 
många riktningar och förstås på olika sätt. För Weber var idealtypen ett sätt att i sin 
metodologi överbrygga klyftan mellan den historiska och teoretiska skolan inom 
nationalekonomin, den s.k. metodstriden. Med detta hjälpmedel trodde han sig kunna 
lösa problemet med vetenskapens värdeaspekter och objektivitet.41 Jag anknyter i min 
användning av begreppet idealtyper inte i någon djupare mening till Webers 
metodologi, utan använder det som en mer generell beteckning för att beskriva vissa 
utmärkande drag och potentiella problem med det analysredskap jag har valt.  
 
Min begreppsanvändning bygger huvudsakligen på Bergström & Boréus som i sin bok 
om textanalytiska metoder beskriver en idealtyp som en tankekonstruktion som kan 
användas som ett raster att lägga över texter.42 Idealtypen konstrueras som en renodlad 
modell över vissa drag som anses utmärka exempelvis en politisk ideologi. Idealtyper 
ska inte ses som beskrivningar av verkligheten utan just idealtypiska föreställningar om 
exempelvis konservatism och socialliberalism. En analys med hjälp av idealtyper kan 
tänkas resultera i att någon eller några av typerna bättre än de andra beskriver 
idéinnehållet i en text. Ett annat tänkbart resultat är att materialet visar sig innehålla 
idéer som inte låter sig beskrivas genom de på förhand konstruerade idealtyperna och på 
så vis kan en sådan modell hjälpa forskaren att upptäcka avvikelser i materialet. Det tål 
att upprepas att idealtypen är orealistisk och alltså inte är avsedd att återge den 
empiriska verkligheten, utan är ett instrument för att utforska den.   
 
En fördel med idealtyper är att de kan vara till hjälp för forskaren att ordna idéinnehållet 
i ett textmaterial så att mönster framträder tydligare. Det kan vara särskilt värdefullt om 
textmaterialet är omfattande, eller för att underlätta en systematisk jämförelse av 
innehållet i flera olika texter.43 En nackdel är att själva konstruktionen tar mycket tid 
och är krävande, eftersom forskaren måste ha mycket god kännedom om de ideologier 
eller fenomen som studeras för att kunna tillverka idealtyper som är lämpliga för 
undersökningen. En annan nackdel med klassifikationsscheman generellt är risken att 
man som forskare lockas att tänja sin tolkning av materialet för att på så vis få det att 
passa in i modellen.44 Intrikata scheman kan också ge sken av en förment objektivitet, 
av att verkligheten skulle låta sig förklaras genom modellen, vilket utifrån ett 
hermeneutiskt perspektiv är problematiskt. 
 
Jag bedömer att fördelarna i detta fall trots allt uppväger nackdelarna. I och med att jag 
använder en lätt modifierad version av Dorte Skot-Hansens modell försvinner till största 
delen svårigheten med själva konstruktionen av idealtyperna. Modellen används som 
sorteringsredskap i närläsningen av empirin och som utgångspunkt för analys och 
diskussion. Att typerna är välkända och har god förankring i den tidigare forskningen på 
kulturpolitikområdet ser jag i detta sammanhang som en fördel. Den kan på så vis sägas 
representera en del av den tidigare forskning som jag har att förhålla mig till i min 
analys. Därmed underlättar den för mig att dra slutsatser om mitt resultat i förhållande 
till den tidigare forskningen.  
 

                                                            
40 Weber, Max 1983. Ekonomi och samhälle: Förståendesociologins grunder 1. Sociologiska begrepp och 
definitioner. Ekonomi, samhällsordning och grupper. 
41 Lundquist, Agne 1983. Max Weber. I Weber 1983, s. XXIV. 
42 Bergström & Boréus 2000, s. 158-162. 
43 Bergström & Boréus 2000, s. 170. 
44 Bergström & Boréus 2000, s. 170. 
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2.4 Tillvägagångssätt 
 
Det praktiska tillvägagångssättet i uppsatsen kan beskrivas som en analyskedja i tre 
steg: Först studeras kontexten, därefter görs en närläsning av det empiriska 
textmaterialet, och avslutningsvis knyts uppsatsens olika delar samman genom det 
tolkande momentet, som innebär att resultatet syntetiseras.45 
 
Kontext. Som redan har konstaterats är begreppet kontext problematiskt. I denna uppsats 
studeras kontexten främst genom tidigare forskning på det kulturpolitiska fältet. 
Tonvikten ligger på det övergripande kulturpolitiska idésammanhang som de enskilda 
kulturpolitiska programmen medvetet eller omedvetet samspelar med. Jag skisserar 
utifrån den tidigare forskningen en bild av den svenska kulturpolitikens historia och 
utveckling på olika politiska nivåer och sätter den i relation till samhällsutvecklingen i 
stort. Även kulturbegreppets roll diskuteras. Den kulturpolitiska kontextbeskrivningen 
återfinns i kapitel 4. Jag kommer däremot inte att i denna uppsats på något djupgående 
vis studera måldokumentens avsändare, kommunerna. I anslutning till beskrivningen av 
material och urval i kapitel 3 presenterar jag visserligen viss lokal demografisk och 
politisk bakgrundsinformation. Det är emellertid inte denna lokala kontext som står i 
fokus för uppsatsen och jag kommer således inte att i min undersökning diskutera 
målprogrammens idéinnehåll utifrån dessa faktorer. Men eftersom det samtidigt inte kan 
uteslutas att exempelvis partipolitisk majoritet i kommunerna kan påverka resultatet har 
jag valt att redovisa dessa och några andra uppgifter i anslutning till presentationen av 
materialet. Detta för att förutsättningarna för studien ska framgå så tydligt som möjligt. 
Redovisningen kan också ses som ett sätt att jämna ut eventuella skillnader i 
förförståelse om de fem kommunerna som jag själv och även uppsatsens läsare kan ha. 
 
Text. Det andra steget innebär närläsning av måldokumenten. Jag har valt att först 
presentera och analysera varje dokument för sig, med hjälp av analysredskapet, för att 
därefter presentera tendenser i resultatet som helhet. Jag tror att det är lättare att utläsa 
och beskriva tendenser om jag först analyserar idéerna i sitt sammanhang i de enskilda 
dokumenten. Jag är i detta steg inte bara intresserad av vilka begrepp eller fraser som 
används utan även hur de används och kommer till uttryck i det unika exemplet. Båda 
dessa förståelseplan behövs enligt mitt sätt att se för att kunna utläsa ideologiska drag i 
texterna. Detta steg genomförs i min uppsats i kapitel 6. 
 
Syntes. Det tredje steget innefattar tolkningen av de två föregående momenten och kan 
sägas ha en syntetiserande funktion. I detta steg ska den empiriska analysens resultat 
relateras till beskrivningen av kontexten i syfte att nå fördjupad förståelse av det 
undersökta fenomenet och för att besvara uppsatsens frågeställning. I den här uppsatsen 
finns i realiteten ingen skarp gräns mellan presentation, analys och tolkning. Mitt 
analysredskap utgör en brygga till den tidigare forskningen och dess beskrivning av den 
övergripande kulturpolitiska kontexten på så vis att idealtyperna i en teoretiskt renodlad 
form illustrerar idéströmningar som Skot-Hansen identifierat i forskning på 
kulturpolitikens historia under efterkrigstiden. Steg 3 i den textanalytiska processen 
utgörs i min uppsats av de tolkande inslagen i kapitel 6 samt av slutdiskussionen i 7. 

  
                                                            
45 Snarlika sätt att beskriva analysprocessen som bestående av tre moment återfinns hos Bryman, Alan 
2002. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 370; Hansson, Joacim 1998. Om folkbibliotekens ideologiska 
identitet. En diskursstudie, s. 21 och, i viss mån, Liedman 1989, s. 33f. 
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3. Material och urval 
 
I alla textanalytiska undersökningar behöver valet av undersökningsmaterial 
motiveras.46 Jag har tidigare i kapitel 1 och i synnerhet avsnitt 1.1 förklarat varför jag 
anser att lokala kulturpolitiska måldokument är en relevant dokumenttyp att studera 
utifrån det problemområde jag valt. I det följande kommer jag att redogöra för hur jag 
har valt ut just de individuella dokument som analyseras i min undersökning. I slutet av 
kapitlet redovisas även viss bakgrundsinformation om de kulturpolitiska 
måldokumentens avsändare, kommunerna, däribland kommungruppstillhörighet, 
kulturutgifter samt partipolitisk mandatfördelning.  
 

3.1 Urvalsstrategi 
 
Av praktiska skäl begränsade jag urvalet till dokument som har publicerats på 
kommunernas egna webbsidor och på så vis tillgängliggjorts för allmänheten. Ett par 
inledande preliminära sökningar i sökmotorer på Internet med fraser som 
”kulturstrategi”, ”kulturpolitisk strategi”, ”kulturpolitiska mål” ”kulturpolitisk vision”, 
”kulturpolitiskt program” tillsammans med ”kommun” antydde att det inte skulle vara 
några problem att hitta den typ av dokument som jag var ute efter. Jag började i det 
skedet formulera snävare kriterier för mitt urval.  
 
Med ett lokalt kulturpolitiskt visions- eller måldokument menar jag ett offentligt 
dokument som anger övergripande riktlinjer och mål för en kommuns kulturpolitik. 
Dokumentet ska ha antagits av kommunfullmäktige, eftersom det först då kan sägas ha 
kommunen som avsändare. Ett vagare, men viktigt kvalitetskriterium har varit att 
dokumentet i någon mån ska vara resonerande och visionärt, i den meningen att det ska 
uttrycka tankar och idéer både om hur och varför man vill att kulturpolitiken i 
kommunen ska utformas på ett visst sätt.  
 
Jag bestämde mig för att göra en tidsmässig avgränsning. Detta eftersom det i synnerhet 
är det samtida kulturpolitiska idéklimatet som intresserar mig, av skäl som framgår i 
uppsatsens inledning. Exakt var tidsgränsen skulle dras var däremot inte självklart, 
eftersom det inte finns någon konkret yttre händelse som kan sägas markera en 
brytpunkt. Därför valde jag att i det första skedet begränsa urvalet till måldokument som 
antagits någon gång under 2000-talet, det vill säga en ganska grov avgränsning.  
 
Utifrån ovanstående kriterier samlade jag sensommaren 2008 ihop 15 tänkbara 
kandidater till uppsatsen. Jag bedömde att det bland dessa dokument skulle vara möjligt 
att göra det definitiva urvalet. Dokumenten var mellan 1 och 30 sidor långa, hade 
antagits av respektive kommunfullmäktige någon gång mellan år 2000 och 2008 och 
den geografiska spridningen var stor.  
 
Jag uppskattade att fem dokument kunde vara ett lagom antal till min undersökning. I 
syfte att minska antalet dokument ytterligare gjordes tidskriteriet snävare och alla 
program antagna före år 2005 togs bort. I det här skedet återstod tio dokument, varav tre 
hade antagits år 2008, två stycken år 2007 och resterande fem år 2005.  
 

                                                            
46 Bergström & Boréus 2000, s. 176. 
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En närmare granskning av dokumenten ledde till att de tre programmen från 2008 
sorterades bort av olika skäl. Ett av dem visade sig vara en remissversion och någon 
annan version av dokumentet fanns vid tidpunkten inte tillgänglig på kommunens 
webbsida. Det andra saknade helt uppgifter om avsändare (kommun) och datum på 
dokumentet, vilket gjorde det omöjligt att identifiera och härleda när det tagits ur sitt 
sammanhang på webbsidan. Det tredje var bara en knapp sida långt och innehöll 
visserligen övergripande mål för kulturpolitiken i kommunen, men var av förklarliga 
skäl mycket kortfattat och saknade således ett mer utvecklat resonemang kring de 
uppställda målen och valdes bort av den anledningen.  
 
Nu återstod sju dokument som i källkritiskt avseende var likvärdiga. Fem av dessa hade 
antagits år 2005 och två år 2007. Jag lät i detta skede kronologin avgöra det slutgiltiga 
urvalet och sorterade bort de två äldsta dokumenten.  
 

3.2 Källmaterial 
 
Det slutgiltiga urvalet består av följande fem dokument, mellan 4 och 12 sidor, med 
varierande utformning och antagna av respektive kommunfullmäktige mellan september 
2005 och oktober 2007: Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun.47 Antaget av 
kommunfullmäktige den 28 september 2005; Kulturstrategi – Ekerö kulturnämnd.48 
Antaget av kommunfullmäktige den 18 oktober 2005; Kulturpolitisk vision för 
Stenungsunds kommun.49 Antaget av kommunfullmäktige den 14 november 2005; 
Kulturpolitiskt program för Karlshamns kommun.50 Antaget av kommunfullmäktige den 
2 april 2007 samt Kulturpolitiskt program för Norrköpings kommun 2007-2010.51 
Antaget av kommunfullmäktige den 29 oktober 2007. 
 

3.3 Källkritisk reflektion 
 
Alan Bryman redovisar fyra kriterier för bedömning av dokumentkvalitet som kan 
användas vid urval till samhällsvetenskapliga analyser: autenticitet, trovärdighet, 
representativitet och meningsfullhet. Med autenticitet menas att materialet är äkta och 
av otvetydigt ursprung. Trovärdighet innebär att materialet är utan felaktigheter och 
förvrängningar. Med representativitet menas att dokumentet är typiskt när det gäller den 
kategori det tillhör. Med meningsfullhet, slutligen, menas i det här sammanhanget att 
materialet är tydligt och begripligt.52  
 
Med hänsyn till undersökningens karaktär och den dokumenttyp som behandlas här, har 
kriterierna autenticitet och meningsfullhet varit de viktigaste att förhålla sig till. Kriteriet 
meningsfullhet i Brymans mening av ordet kan tveklöst sägas vara uppfyllt. 
Urvalsprocessen har i synnerhet gett mig anledning att fundera över kriteriet autenticitet, 
inte minst eftersom mitt empiriska material består av elektroniska dokument.  
 
Ett krav från min sida var att visionsdokumenten skulle vara antagna av respektive 
kommunfullmäktige och att tidpunkten för beslutet skulle framgå, antingen på 
                                                            
47 Melleruds kommun 2005. Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun. 
48 Ekerö kulturnämnd 2005. Kulturstrategi. 
49 Stenungsunds kommun 2005. Kulturpolitisk vision för Stenungsunds kommun. 
50 Karlshamns kommun 2007. Kulturpolitiskt program för Karlshamns kommun. 
51 Norrköpings kommun 2007. Kulturpolitiskt program för Norrköpings kommun 2007-2010. 
52 Bryman 2002, s. 357. 
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dokumentet eller i anslutning till presentationen av det på kommunens webbsida, för att 
på så vis göra det möjligt att härleda till ett visst kommunfullmäktigeprotokoll. Ett annat 
villkor var att visionsdokumenten, av autenticitetsskäl, skulle finnas tillgängliga på 
kommunernas egna webbsidor (med .se som toppdomän). Som framgår av 
beskrivningen av urvalsprocessen såg jag det också som nödvändigt att dokumentet 
innehöll tillräckliga uppgifter för att kunna identifieras även utanför sitt sammanhang på 
webbsidan.  
 
Urvalskriteriet trovärdighet har jag inte bedömt vara tillämpbart då eventuella 
felaktigheter och förvrängda föreställningar inte minskar dokumentens 
undersökningsvärde. Det är de subjektiva uppfattningarna – föreställningarna, 
värderingarna och normerna – som är av intresse för min analys. Dokumentens 
sanningshalt vore därför ett illa valt kriterium att basera urvalet på.  
 
Kriteriet representativitet är problematiskt i förhållande till den dokumenttyp och studie 
som det är fråga om här. Utifrån ett kvalitativt perspektiv är frågan om representativitet 
i grunden meningslös eftersom inget enskilt fall kan sägas vara representativt i statistisk 
mening.53 Att dokumenten är officiella, det vill säga av respektive kommunfullmäktige 
fastställda måldokument, gör dem i princip intressanta i förhållande till min 
forskningsfråga.  
 

3.4 Bakgrund om kommunerna 
 
Melleruds kommun har 9553 invånare.54 Kommunen tillhör gruppen övriga kommuner 
med mindre än 12 500 invånare enligt SKL:s definition.55 Mellerud ligger i Västra 
Götalands län. Nationalencyklopedin skriver om kommunen att invånarantalet har 
minskat under senare år och att befolkningen i kommunen är äldre än i landet som 
helhet. Kommunen har gamla brukstraditioner sedan 1600-talet med järnbruk och 
senare även papperstillverkning. Papperstillverkningen är fortfarande en dominerande 
industri.56 Kulturutgifterna i kommunen var 694 kronor per invånare år 2007, vilket är 
klart under genomsnittet för landets kommuner som samma år var 978 kronor per 
invånare.57 Mandatfördelningen i Melleruds kommunfullmäktige vid tiden för 
kulturprogrammets antagande (dvs. efter valet 2002) framgår av översiktstabell 2 i 
avsnitt 3.4.1 nedan. 
 
Ekerö kommun har 24 687 invånare.58 Kommunen tillhör gruppen förortskommuner 
enligt SKL:s definition.59 Ekerö ligger i Stockholms län. Enligt Nationalencyklopedin 
har kommunens folkmängd ökat stadigt sedan 1960. Två tredjedelar av kommunens 
förvärvsarbetande pendlar till en annan kommun, framför allt till Stockholm, Solna och 
Sundbyberg. Hälften av kommunens arbetstillfällen finns inom service- och 
tjänstesektorn och kommunen själv svarar för cirka hälften av dessa. Kommunen har 
även många småföretag och karaktäristiskt för näringslivet i kommunen är den relativt 
höga andelen företag i jordbruks- och trädgårdsnäringarna. Bland de nystartade 

                                                            
53 Bryman 2002, s. 362. 
54 SCB 2008b. Tabeller över Sveriges befolkning 2007, s. 163. 
55 SKL 2005. Kommungruppsindelning fr.o.m 1 januari 2005 
56 Nationalencyklopedin, uppslagsord Mellerud (kommun). 
57 Statens kulturråd 2008. Kulturens finansiering 2007, s. 51, 32f. 
58 SCB 2008b, s. 160. 
59 SKL 2005.  
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företagen är konsult- eller hantverksföretag vanliga.60 Kulturutgifterna i kommunen var 
747 kronor per invånare år 2007, vilket är under genomsnittet för landets kommuner.61 
Mandatfördelningen i Ekerö kommunfullmäktige vid tiden för kulturprogrammets 
antagande (dvs. efter valet 2002) framgår av översiktstabell 2 nedan. 
 
Stenungsunds kommun har 23 389 invånare.62 Kommunen tillhör gruppen 
pendlingskommuner enligt SKL:s definition.63 Stenungsund ligger i Västra Götalands 
län. Nationalencyklopedin skriver att inflyttningen till kommunen var stor i början av 
1970-talet till följd av den nystartade petrokemiska industrin som fortfarande är 
dominerande i kommunen. Mellan åren 1975-2003 har befolkningen ökat med i snitt 
250 personer per år. Även turismen spelar en viktig roll för kommunen.64 
Kulturutgifterna i kommunen var 978 kronor per invånare år 2007, vilket motsvarar 
genomsnittet i landet.65 Mandatfördelningen i Stenungsunds kommunfullmäktige vid 
tiden för kulturprogrammets antagande (dvs. efter valet 2002) framgår av översiktstabell 
2 nedan. 
 
Karlshamns kommun har 31 052 invånare.66 Kommunen tillhör gruppen övriga 
kommuner med mer än 25 000 invånare enligt SKL:s definition.67 Karlshamn ligger i 
Blekinge län. Nationalencyklopedin skriver att befolkningen i kommunen under åren 
1993 till 2003 har minskat med omkring 500 personer. Tillverkningsindustrin har en 
lång tradition i kommunen och spelar ännu i dag en viktig roll, inte minst 
mejerinäringen.68 Kulturutgifterna per invånare var 975 kronor år 2007, vilket är strax 
under snittet för landets kommuner.69 Mandatfördelningen i Karlshamns 
kommunfullmäktige vid tiden för kulturprogrammets antagande (dvs. efter valet 2006) 
framgår av översiktstabell 2 nedan. 
 
Norrköpings kommun har 126 680 invånare.70 Kommunen tillhör gruppen större städer 
enligt SKL:s definition.71 Norrköping ligger i Östergötlands län. Under 1980-talet till 
mitten av 1990-talet ökade befolkningen i kommunen, men den har sedan dess minskat 
något enligt Nationalencyklopedin. Från 1800-talet och långt in på 1900-talet var 
textilindustrin dominerande, för att efter andra världskriget minska och under 1970-talet 
försvinna nästan helt. Viktiga sektorer inom näringslivet idag är bland annat pappers- 
och förpackningsindustri, elektronik och IT. Campus Norrköping (Linköpings 
universitet), flygplatsen, oljehamnen samt sex statliga verk sätter sin prägel på 
kommunen.72 Kulturutgifterna var 1068 kronor per invånare år 2007, det vill säga över 
genomsnittet för landets kommuner.73 Mandatfördelningen i Norrköpings 

                                                            
60 Nationalencyklopedin, uppslag Ekerö (kommun) 
61 Statens kulturråd 2008, s. 45. 
62 SCB 2008b, s. 163. 
63 SKL 2005. 
64 Nationalencyklopedin, uppslag Stenungsund (kommun) 
65 Statens kulturråd 2008, s. 50. 
66 SCB 2008b, s. 138.  
67 SKL 2005.  
68 Nationalencyklopedin, uppslag Karlshamn (kommun). 
69 Statens kulturråd 2008, s. 48. 
70 SCB 2008b, s. 166. 
71 SKL 2005.  
72 Nationalencyklopedin, uppslag Norrköping (kommun) 
73 Statens kulturråd 2008, s. 47. 
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kommunfullmäktige vid tiden för kulturprogrammets antagande (dvs. efter valet 2006) 
framgår av översiktstabell 2 nedan. 
 
3.4.1 Översiktstabeller 
 
Tabell 1. Kommunernas länstillhörighet, kommungrupp, befolkning och kulturutgifter 
 

Kommun Län 
 

Kommungrupp Kommunens 
befolkning 
2007-12-31 

Kommunens 
kulturutgifter 
2007 (kr/inv)74 

Mellerud Västra 
Götalands län 

Övriga kommuner, 
< 12 500 invånare 

9553 694 

Ekerö Stockholms län Förortskommun 24 687 747 
Stenungsund Västra 

Götalands län 
Pendlingskommun 23 389 978 

Karlshamn Blekinge län Övriga kommuner, 
 > 25000 invånare 

31 052 975 

Norrköping Östergötlands 
län 

Större stad 126 680 1068 

 

Tabell 2. Mandat i kommunfullmäktige vid tiden för kulturprogrammets antagande75  

Kommun (valår) M 
 

C Fp Kd Mp S V Övriga 
partier 

Totalt 

Mellerud (2002) 5 8 5 5 2 12 3 1 41 
Ekerö (2002) 13 3 6 4 4 10 1 0 41 
Stenungsund (2002) 7 3 7 4 1 15 3 1 41 
Karlshamn (2006) 9 4 3 2 4 21 2 6 51 
Norrköping (2006) 23 5 5 6 5 32 5 4 85 

 
  

                                                            
74 Kommunernas kulturutgifter per invånare i riket var 978 kronor år 2007: Statens kulturråd 2008, s. 33. 
75 Uppgifterna om mandatfördelning är hämtade från SCB:s (2008a) statistikdatabas 
Kommunfullmäktigval – erhållna mandat efter kommun och parti. Valår 1973-2006 
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4. Kulturpolitisk kontext 
 
Följande kapitel syftar till att ge en bild av det övergripande kulturpolitiska historiska 
och idémässiga sammanhang som de kommunala måldokumenten kan sägas samspela 
med. Kapitlet bygger främst på forskning och litteratur från det kulturpolitiska fältet. 
Inledningsvis presenteras ett urval av den tidigare forskning som är relevant för 
uppsatsens problemområde. Därefter behandlas kulturbegreppet, följt av en kortfattad 
historik över svensk kulturpolitik, en presentation av de nationella kulturpolitiska målen 
från 1996 samt slutligen ett avsnitt om kommunerna och kulturpolitiken.  
 

4.1 Tidigare forskning 
 
Anders Frenander analyserar i Kulturen som kulturpolitikens stora problem (2005) hur 
svensk kulturpolitik har diskuterats på en övergripande statlig nivå under 1900-talet. 
Med diskursanalytisk metod granskas ett omfattande textmaterial bestående av bland 
annat partiernas kulturpolitiska program, debattartiklar, debattböcker och statliga 
utredningar. Det svenska folkhemmet, som i boken uppfattas som en hegemoni i 
samhällsteoretikern Antonio Gramscis mening, utgör analysens teoretiska ram. 
Frenander menar att den svenska kulturpolitiken i hög grad formades inom ramen för 
denna folkhemshegemoni, trots att det var först på 1960-talet som den kulturpolitiska 
debatten kom igång ordentligt.76 Detta kan förklara varför den svenska kulturpolitiken 
kom att kretsa kring ett borgerligt finkulturbegrepp trots att detta under 1960-talet och 
framåt problematiserades och ifrågasattes på många håll i den allmänna kulturdebatten. 
På så vis menar Anders Frenander att kulturbegreppet har varit kulturpolitikens stora 
problem.77 Jag återvänder till Anders Frenanders bok i kommande avsnitt om 
kulturbegreppet och om den svenska kulturpolitikens utveckling.  
 
I Kulturens vägar (1999) och Kulturens nya vägar (2003) analyserar Sven Nilsson 
svensk kulturpolitik i ett brett utvecklingsperspektiv. Böckerna utgör en omfattande 
dokumentation av och diskussion kring den svenska kultursektorns historiska utveckling 
och organisation, kulturvanor, områden och aktörer, kulturpolitiska modeller och 
utvecklingstendenser. I synnerhet har Sven Nilssons redogörelse och analys av den 
svenska kulturpolitikens utveckling på olika politiska nivåer varit viktiga för denna 
uppsats, och jag återvänder till hans böcker i flera av de kommande avsnitten.   
 
Geir Vestheim står för en omfattande kulturpolitisk forskning. Han har studerat 
kulturpolitik ur ett brett nordiskt och europeiskt perspektiv och har även behandlat 
ämnet utifrån ett makt- och demokratiperspektiv.78 I Kulturpolitikk i det moderne Noreg 
(1995) redogör han för den historiska bakgrunden till kulturpolitiken i västvärldens 
industrisamhällen. Vestheim menar att den moderna kulturpolitiken har formats i 
spänningsfältet mellan tre olika typer av rationalitet: byråkratisk, humanistisk-social 
och ekonomisk.79 Den byråkratiska rationaliteten kännetecknas av begrepp som 
administration, förvaltning, regelverk, ordning och styrning. Idéer om lönsamhet, 
marknadsanpassning, tekniskt effektiv produktion och ekonomiska styrmedel hör 
hemma inom den ekonomiska rationaliteten. Den humanistisk-sociala rationaliteten kan 

                                                            
76 Frenander 2005, s. 211-215. 
77 Frenander 2005, s. 211-215. 
78 T.ex. i Vestheim 2003. 
79 Vestheim 1995, s. 229-233. 
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beskrivas genom begrepp som nyskapande, okonventionell och gränsöverskridande. 
Kulturpolitiken hämtar oftast mål och visioner från den humanistisk-sociala 
rationaliteten, men är i praktiken beroende av någon av de två andra rationaliteterna för 
att kunna nå ut till en publik. I de nordiska länderna och andra socialdemokratiska 
välfärdssamhällen har den offentliga kulturpolitiken under efterkrigstiden präglats av 
den byråkratiska och den humanistisk-sociala rationaliteten, medan den i liberalistiska 
samhällen som England och USA har formats i spänningsfältet mellan den ekonomiska 
och humanistisk-sociala rationaliteten. De senaste årtiondena har emellertid den 
ekonomiska rationaliteten fått en starkare ställning även i Norden, menar Vestheim, och 
nämner som exempel de nyliberala strömningarnas genomslag under 1980-talet.80  
 
Dorte Skot-Hansen skriver i artikeln ”Kultur til tiden – strategier i den lokale 
kulturpolitik” (1999) att det under efterkrigstiden har skett en förskjutning i sättet att 
legitimera kulturpolitik, från en humanistisk, över en sociologisk och till en 
instrumentell (marknadsorienterad) rationalitet. 81 Fokus i politiken har förflyttats från 
upplysning till upplevelse; från humanistiska bildningsideal till en postmodern, 
marknadsorienterad estetisering eller ”kulturalisering” av samhället i stort. Enligt Skot-
Hansen kan samma huvudsakliga tendens iakttas i alla västeuropeiska länders 
kulturpolitik sedan 1960-talet. Hennes exempel är hämtade från dansk kulturpolitisk 
debatt och praktik, men bygger på analyser av nordisk och europeisk kulturpolitisk 
utveckling.82 Skot-Hansens kulturpolitiska modell presenteras och diskuteras närmare i 
avsnitt 5.1.2 och utgör, något modifierad, uppsatsen analysram. 
 
Jenny Johannissons avhandling Det lokala möter världen (2006) följer det 
kulturpolitiska förändringsarbetet i Göteborgs stad under 1990-talet. Hon identifierar tre 
diskurser som används i policyprocessen: kvalitetsdiskursen, välfärdsdiskursen och 
alliansdiskursen.83 Dessa kan sägas bygga vidare på Skot-Hansens kategoriseringar (jfr 
5.1.2). Kvalitetsdiskursen utgår från ett estetiskt kulturbegrepp. De traditionella 
konstarterna är viktigast och i synnerhet den professionella utövningen av dem. Målet 
legitimeras utifrån en humanistisk rationalitet och den överordnade idén är att 
spridningen av god konst till folket främjar befolkningens andliga utveckling. 
Kvalitetsdiskursen förutsätter att konsten har ett egenvärde. Offentliga åtgärder på 
kulturområdet välkomnas så länge som det konstnärliga egenvärdet är överordnat. 
Välfärdsdiskursen utgår från ett antropologiskt kulturbegrepp. Utöver den professionella 
konstutövningen omfattar denna diskurs även kulturella uttryck som skapas på 
amatörbasis i människors vardag. Diskursen legitimeras utifrån en sociologisk 
rationalitet. Målet är att vidga deltagandet och skapa en god livsmiljö. Kulturpolitik är 
ett redskap att göra det offentligt finansierade kulturutbudet tillgängligt till så många 
som möjligt. Det antropologiska kulturbegrepp som välfärdsdiskursen använder är 
gruppbaserat, med vilket Johannisson menar att avgränsningen av särskilda målgrupper 
(t.ex. äldre, sjuka, barn och ungdom) är utgångspunkt för tillgängliggörandet. Det 
offentliga bör enligt denna diskurs inta en aktiv roll för att kulturverksamheterna ska nå 
ut till en så stor del av befolkningen som möjligt. Alliansdiskursen utgår liksom 
välfärdsdiskursen från ett antropologiskt kulturbegrepp, men kopplar sitt kulturbegrepp 
till individuella val. Diskursen hämtar legitimitet i en marknadsorienterad rationalitet. 
Målet är en hållbar samhällsutveckling genom ekonomisk tillväxt och livskvalitet. 

                                                            
80 Vestheim 1995, s. 231-233. 
81 Skot-Hansen 1999, s. 11. 
82 Skot-Hansen 1999, s. 11. 
83 Johannisson 2006, 209-218. 
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Kulturutbudet produceras, förmedlas och konsumeras på en marknad där både offentliga 
och privata aktörer konkurrerar om medborgarnas efterfrågan. För bästa och mest 
kostnadseffektiva resultat måste flera olika kulturpolitiska aktörer ingå allianser med 
varandra. Medan kvalitetsdiskursen och välfärdsdiskursen utgör välkända inslag från 
den statliga kulturpolitiken sedan 1970-talet representerar alliansdiskursen ett nyare 
inslag. Johannisson betonar att de tre diskurserna inte ska ses som sinsemellan 
uteslutande utan att de verkar parallellt. Johannissons analys visar emellertid att 
alliansdiskursen vinner mark över de övriga två.84 
 
I uppsatsen Kultur som ideologi (2000) utarbetar Kalle Löfberg en kulturideologisk 
modell med utgångspunkt i tre ideologiska huvudlinjer: en radikaldemokratisk som han 
ser representerad av bland andra Jürgen Habermas och Charles Taylor, en 
kulturkonservativ med Harold Bloom och Irwin Kristol som företrädare, samt en 
marknadsliberal som Löfberg menar till stor del kan skönjas mellan raderna, det vill 
säga genom vad som inte sägs, hos klassiska liberaler och svenska kulturjournalister 
som Carl Rudbeck.85 För att belysa dessa tre kulturideologiska skiljelinjer i ett svenskt 
perspektiv ställer Kalle Löfberg dem mot de svenska kulturpolitiska målen från 1996 
och finner att dessa främst återspeglar radikaldemokratiska och kulturkonservativa krav. 
Eftersom det marknadsliberala idealet bland annat kännetecknas av uppfattningen att 
staten inte skall ägna sig åt kulturstöd är det enligt Kalle Löfberg naturligt att detta ideal 
inte syns i de manifesta målen. Han anser emellertid att den marknadsliberala 
hållningen kan anas i det som de kulturpolitiska målen exkluderar och räknar som privat 
konsumtion, t.ex. inköp av böcker, skivor och videofilm.   
 
I en magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås 
med titeln Den svenska kulturpolitikens ideologiska innehåll på 1990-talet (2002) 
analyserar Sara Perleroth och Alina Piekart 1990-talets statliga kulturutredning med 
utgångspunkt i Geir Vestheims rationalitetsmodell (jfr ovan).86 Analysen visar att den 
nationella kulturpolitikens mest framträdande – manifest uttryckta – idéer på 1990-talet 
var: deltagande, tillgänglighet, decentralisering, identitet, mångfald, kvalitet och 
förnyelse.87 Perleroth & Piekart drar även slutsatsen att det har skett en förskjutning i 
den svenska kulturpolitikens rationalitet och att den på 1990-talet i termer av Vestheims 
modell främst formas i spänningsfältet mellan humanistisk-social och ekonomisk 
rationalitet.88  
 
I kandidatuppsatsen En studie av fyra kommuners måldokument gällande den offentliga 
kulturverksamheten med fokus på biblioteksverksamheten (2004) i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås analyserar Kerstin Ferm kulturpolitiska 
mål med utgångspunkt i ekonomen Björn Rombachs målmodell.89 De fyra kommunerna 
ligger i Västra Götalands län och de studerade måldokumenten antogs mellan år 1992 
och 2003. Ferm beskriver sitt syfte som explorativt eftersom någon liknande 
undersökning inte tidigare har gjorts. Förutom att jämföra målbeskrivningarna utifrån 
Rombachs modell vill hon också ta reda på i vilken mån de kommunala måldokumenten 

                                                            
84 Johannisson 2006, s. 218f. 
85 Löfberg, Kalle 2000. Kultur som ideologi 
86 Perleroth, Sara & Piekart, Alina 2002. Den svenska kulturpolitikens ideologiska innehåll på 1990-talet. 
87 Perleroth & Piekart 2002, s. 76. 
88 Perleroth & Piekart 2002, s. 76. 
89 Ferm, Kerstin 2004. En studie av fyra kommuners måldokument gällande den offentliga 
kulturverksamheten med fokus på biblioteksverksamheten. 
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skiljer sig från de nationella kulturpolitiska målen från 1996. Detta gör hon genom att 
mäta förekomsten av ett antal nyckelord som har valts utifrån de nationella målens 
formuleringar. En av Ferms slutsatser är att de undersökta måldokumenten i hög grad är 
samstämmiga med de nationella målen. Det kommunala måldokument som uppvisade 
störst självständighet i förhållande till de nationella målen var det som antagits år 1992, 
dvs. fyra år innan de nationella målen antogs. 
 

4.2 Kulturbegrepp 
 
Anders Frenander redogör för en lång rad olika definitioner av kultur.90 Etymologiskt 
härrör ordet från latinets cultura, substantivform av colere. Det hade ursprungligen flera 
olika betydelser, däribland odla eller bearbeta något samt dyrka och ära gudarna. 
Kulturbegreppet har sedan dess kommit att fyllas med otaliga och varierande 
innebörder, från handfast odling av jorden till en symbolisk meningsskapande process, 
via konstnärliga artefakter, upplysning och gruppgemensamma värden och sedvänjor. 
 
En grov men användbar distinktion kan göras mellan två extremer: å ena sidan ett snävt, 
exkluderande estetiskt kulturbegrepp och å andra sidan ett brett och inkluderande 
antropologiskt kulturbegrepp. Det estetiska kulturbegreppet syftar främst på 
konstarterna och studiet av dem. I denna kultursyn ligger en implicit värdering och 
hierarki. Det antropologiska begreppet utgår från dikotomin natur-kultur och kan 
således i princip sägas innefatta all mänsklig aktivitet som inte är natur, det vill säga 
som inte är biologiskt förutbestämd.91 Medan det estetiska kulturbegreppet förenklat 
kan sägas fokusera artefakter, tenderar det antropologiska kulturbegreppet att handla 
mer om processer.  
 
Sven Nilsson talar om kultur som aspekt och kultur som sektor: ”Som aspekt uttrycker 
kulturbegreppet alla de drag (från det materiella, språket och konsten till 
familjemönster, politik och egendomsförhållanden), idéer, värderingar och normer som 
finns i ett samhället [sic]. Som sektor omfattar kulturbegreppet de konstnärliga 
uttrycksformerna och de institutioner, organisationer och personer som uttrycker sig 
genom dem.”92  
 

4.3 Kulturpolitikens historia i Sverige 
 
Den moderna utformningen av svensk kulturpolitik som ett självständigt, sakpolitiskt 
område kan sättas i samband med folkhemsbygget och välfärdsstatens framväxt och 
expansion under 1900-talet. Trots det var det först på 1970-talet som kulturpolitiken 
formaliserades i och med de kulturpolitiska målen år 1974.  
 
Eftersläpningen beror enligt Anders Frenander på att kulturpolitiken aldrig var ett 
högprioriterat område.93 Det var först när de mer akuta socialpolitiska frågorna hade fått 
sina lösningar som intresset riktades mot kulturfrågorna. Frenander betraktar besluten 
från 1974 diskursivt som kulmen och slutet på en cirka femton år lång kulturpolitisk 

                                                            
90 Frenander 2005, s. 34-42. 
91 Frenander 2005, s. 39.  
92 Nilsson 2003, s. 328. 
93 Frenander 2005, s. 212.  
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debatt, snarare än början på något nytt.94 Motiven för statens engagemang i sektorn var 
välfärdspolitiska och perspektivet paternalistiskt. Kulturen – underförstått god konst och 
bildning – skulle distribueras rättvist till alla grupper i samhället och till alla delar av 
landet. Politiken syftade även till att utvidga välfärden till konstnärerna, vars inkomster 
under lång tid hade halkat efter övriga samhällsgruppers.95 Trots att kulturbegreppets 
innehåll i debatten under 1960- och 70-talet hade börjat ifrågasättas och vidgas rådde 
det enligt Frenander i de politiska kretsarna ganska stor enighet om vilket idéinnehåll 
som skulle ligga till grund för den statliga kulturpolitiken.96 
 
Sven Nilsson skriver att den statliga kulturpolitiken, så som den manifesterades på 
1970-talet, inte återspeglade den allmänna debattens krav på ett nyanserat 
kulturbegrepp: ”Genom att göra en snävare, administrativt lätthanterlig bestämning 
kunde kulturområdet avgränsas från andra samhällssektorers och samhällsorgans 
områden. Men varken betänkandet Ny kulturpolitik eller kulturpropositionen för någon 
diskussion om konsten som kommunikationsform eller om kvalitetsbegreppet.”97  
 
Målen för 1974 års kulturpolitik var: 
 

- Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella 
förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas.  

- Kulturpolitiken skall ge människor möjlighet till egen skapande aktivitet och främja 
kontakt mellan människor.  

- Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom 
kulturområdet.  

- Kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner 
inom kulturområdet.  

- Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers 
erfarenheter och behov.  

- Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse.  
- Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs.  
- Kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet 

över språk- och nationsgränser.98  
 
Kulturpolitikens område avgränsades i 1974 års kulturproposition till: ord-, scen-, 
bild- och tonkonst; massmedier; kulturarbete i folkbildning och föreningar och 
kulturarvet.99Ansvaret för att genomdriva målen delades mellan politiska organ på 
central, regional och lokal nivå.100 Men även om decentralisering var ett viktigt 
mål för den nya kulturpolitiken så var den ett strikt statligt initiativ. Som Sven 
Nilsson skriver: ”Det var staten som formulerade problemen och föreslog 
lösningar. I huvudsak accepterades dessa principer och metoder, och staten behöll 
länge initiativet.”101 Statens initiativ förankrades i landstingen och kommunerna 
och kultursektorn organiserades på ett tydligt sätt med politiska organ och en 
sammanhållen förvaltning.102 Kulturområdet blev en politiskt och administrativt 
urskiljbar sektor och det blev därmed möjligt att mobilisera ekonomiska resurser 

                                                            
94 Frenander 2005, s. 168. 
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98 Nilsson 1999, s. 316.  
99 Nilsson 1999, s. 315. 
100 Nilsson 2003, s. 242f. 
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på ett annat sätt än tidigare. I takt med att området expanderade steg även 
samhällets kulturutgifter – under perioden 1973 till 2000 nästan fördubblades de 
enligt Nilsson.103 
 
I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet började det emellertid höjas röster för att 
kulturpolitiken behövde förnyas. Samhället hade förändrats på ett genomgripande vis 
sedan 1960-talets kulturdebatt. Det folkhem som kulturpolitiken skapades i var i full 
färd att monteras ner. Nyliberala och nykonservativa strömningar svepte över 
västvärldens välfärdsdemokratier. Vestheim beskriver utvecklingen med utgångspunkt i 
Demokratiutredningen från 1997 som identifierade en rad faktorer som har förändrat 
samhället under 1990-talet: den statsfinansiella krisen, internationaliseringen av 
ekonomin, det svenska medlemskapet i EU, demokratiseringsprocesserna i Östeuropa, 
ökad förändringstakt i samhället, den snabba medie- och IKT-utvecklingen, det 
mångkulturella samhället och en höjd utbildningsnivå.104 Den mångåriga ekonomiska 
expansionen av den offentliga sektorn hade upphört. Att tidsandan förändrats på ett 
genomgripande sätt avspeglade sig också i en förändrad syn på kulturbegreppet. Som 
Sven Nilsson skriver: ”uppdelningen i högt och lågt, kommersiellt och 
ickekommersiellt, fint och fult och så vidare blev mindre relevant.”105 Den 
kulturpolitiska debatt som fördes under perioden 1974 till 1996 var enligt Anders 
Frenander betydligt mattare än debatten på 1960-talet.106 
 

4.4 De nationella kulturpolitiska målen från 1996 
 
År 1993 tillsatte den borgerliga regeringen en utredning för att se över 1974 års 
kulturpolitiska mål och år 1996 fastställdes följande nya riktlinjer för kulturpolitiken: 
 

- att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den 
- att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser 

samt till eget skapande 
- att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom 

motverka kommersialismens negativa verkningar 
- att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i 

samhället 
- att bevara och bruka kulturarvet 
- att främja bildningssträvandena 
- att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet107 

 
Den statliga kulturpolitikens område avgränsades till: konstarterna; medierna; 
bildningssträvanden och kulturarven.108 Förändringarna jämfört med 1974 års 
kulturpolitiska mål var marginella. Enligt Anders Frenander problematiseras och vidgas 
kulturbegreppet visserligen något i 1990-talets kulturpolitiska dokument jämfört med 
1970-talets, men diskussionen utmynnar i mål som fortfarande tydligt ställer 
konstarterna och de etablerade kulturverksamheter som inryms i den offentliga 
kulturpolitiska sektorn i fokus för politiken.109 Liksom tidigare markeras en gräns mot 
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109 Frenander 2005, s. 160, 199. 



21 
 

den kommersiella kulturen, även om formuleringen har mildrats något jämfört med i 
1974 års mål.  
 
Frenander beskriver den svenska kulturpolitiken som en konsensuspolitik och den med 
tanke på omständigheterna förvånansvärt starka kontinuiteten mellan 1970-talets och 
1990-talets kulturpolitiska mål kan delvis förklaras med ett sviktande intresse, menar 
han.110 Även Sven Nilsson antyder att brist på engagemang för de kulturpolitiska 
frågorna kan ha varit förklaringen till den statliga passiviteten på området på 1990-talet: 
”Man har inte övergivit 1970-talets kulturpolitiska grundtankar, men man talar inte 
heller om dem.”111 
 

4.5 Kulturpolitiken och kommunerna 
 
Med den offentliga sektorns expansion efter andra världskriget ökade behovet av starka 
kommuner som kunde bära den nya välfärden. I en rad kommunsammanslagningar från 
1950-tal till 1970-tal bildades dagens 290 kommuner. Vård, utbildning och omsorg 
utgör kommunernas ekonomiskt tyngsta ansvarsområden.112  
 
Formellt är kommunerna likställda men i praktiken är deras villkor mycket olika 
beroende på avsevärda storleksskillnader, skriver Sven Nilsson. Det innebär också att 
deras förutsättningar att bedriva kulturpolitik är helt olika: ”Både den historiska 
bakgrunden och placeringen i ortsstrukturen är avgörande för strukturen på och 
innehållet i kulturverksamheten. Det finns en rad opåverkbara förutsättningar i den 
lokala miljön: befolkningsunderlag, geografiska avstånd, etablerade kulturmönster och 
så vidare.”113 Det är därför nästan omöjligt att ge en genomsnittlig bild av 
kommunernas kulturpolitiska åtaganden, menar Nilsson. Han skisserar trots det hur den 
kommunala kulturverksamheten kan se ut i praktiken:  
 

Bibliotek, musik- och kulturskola samt stöd till folkbildning är den gemensamma grunden för 
kommunernas kulturverksamhet. Museer, teatrar och musikinstitutioner finns i större kommuner. 
Där tar de å andra sidan de största resurserna. Och tvärtom: när biblioteken, kulturskolan och 
folkbildningen fått sitt i de mindre kommunerna, är det små belopp som återstår för bildkonst, 
teater, musik och museer.114 

 
Enligt Statens kulturråds rapport Kulturens finansiering 2007 uppgick kommunernas 
nettodriftkostnader för kultur till 8,9 miljarder kronor år 2007, vilket utgör cirka 2,5 
procent av kommunernas totala nettodriftkostnader. Räknat per invånare i riket var 
kommunernas kulturutgifter 978 kronor. Sett över en tioårsperiod är kommunerna den 
offentliga aktör som har haft den minsta procentuella ökningen av kulturutgifterna.115 
 
Kommunerna spelade en viktig roll när det gällde att förverkliga den nya kulturpolitiken 
även om verksamhetens inriktning var starkt knuten till det statliga initiativet. Under 
1960- och 1970-talen bildades särskilda kulturnämnder i de flesta kommuner. Redan på 
1980-talet började dock organisationsförändringar att genomföras i kommunerna, vilket 
enligt Sven Nilsson skedde både av administrativa, ekonomiska och ideologiska skäl. 
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En vanlig förändring var till exempel att kulturnämnden slogs samman med 
fritidsnämnden.116 På 1980-talet ökade enligt Nilsson landstingens och kommunernas 
intresse för kultur som lokaliserings- och attraktionsfaktor, dvs. tanken att kultur kan 
bidra till att locka invånare, besökare och företag och på så vis vara en motor i den 
ekonomiska utvecklingen. Föreställningarna om en direkt ekonomisk nytta av 
kultursatsningar har emellertid avvisats av forskning på området.117  
 
Krisen under 1990-talet innebar att den ekonomiska pressen på kommunerna ökade med 
allt snabbare omorganisationer som följd. Enligt Nilsson har det ”ur denna situation 
utvecklats en insikt om att de lokala utvecklingsbetingelserna är en viktigare fråga än 
den kommunala serviceproduktionen. Detta uttrycks i nya mål och nya 
förändringsstrategier.”118 Svenska kommunförbundet genomförde enligt Nilsson under 
1990-talet flera projekt i syfte att analysera och formulera förutsättningarna för 
kulturpolitiken på lokal nivå. Han nämner särskilt skriften Kultur som resurs från 1996 
som drog slutsatsen att det fanns ett stort inslag av nyorientering i den lokala 
kulturpolitiken som yttrade sig genom att kommunerna höll på att överge det 
kulturpolitiska sektorstänkandet, för att istället betrakta kultur som en aspekt som berör 
andra politikområden och som därför bör integreras i kommunens övergripande 
utvecklingsstrategier.119 Nilsson anar i detta resonemang ”ett nytt kulturpolitiskt 
paradigm, byggt på förändring och utveckling, snarare än fördelning och rättvisa.”120  
 
Cultural planning, kulturplanering, har enligt Sven Nilsson och Jenny Johannisson 
under senare år anammats av vissa kommuner som metod för att försöka bryta de 
sektorspolitiska ramarna i kulturpolitiskt utvecklingsarbete.121 Bland annat Göteborgs 
stad har arbetat utifrån denna modell. Begreppet förknippas med Franco Bianchini och 
Graeme Evans som båda har intresserat sig för hur kultur kan användas som en resurs i 
samhällsplanering genom att integreras med områden som hälsa, boende och miljö. 
Tanken med kulturplanering är att flytta fokus från konstinstitutionerna och istället 
framhäva kulturens strategiska betydelse för städers, regioners och länders utveckling. I 
konceptet betonas särskilt kulturens betydelse för att motverka social utslagning. Enligt 
Sven Nilsson ser Bianchini kulturplanering som en strategi som skär tvärs igenom 
gränserna för den offentliga sektorn, marknaden och civilsamhället. Konst och kultur 
kopplas till i stort sett alla politikområden. 122  
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5. Analysram 
 
I det följande kapitlet presenteras uppsatsens analytiska ram – idealtyperna – som utgörs 
av en något anpassad version av Dorte Skot-Hansens tre kulturpolitiska rationaliteter. 
Kapitlet inleds med ett resonemang kring begreppen rationalitet och ideologi. Därefter 
refereras och diskuteras Skot-Hansens modell. Slutligen presenteras de modifierade 
idealtyper som jag använder som redskap i analysen.  
 

5.1 Kulturpolitikens rationalitet 
 
I en artikel i Nordisk kulturpolitisk tidskrift år 1999 presenterade Dorte Skot-Hansen en 
idealtypisk modell som illustrerar tre olika sätt att legitimera kulturpolitik, eller, tre 
kulturpolitiska rationaliteter. Skot-Hansen menar att det under efterkrigstiden har skett 
en förskjutning från en humanistisk, över en sociologisk och till en instrumentell 
kulturpolitisk rationalitet (se 4.1). Dessa idealtyper presenteras nedan i avsnitt 5.1.2, 
men först kan det finnas anledning att närmare granska begreppet rationalitet. 
 
5.1.1 Rationalitet 
 
Ordet rationalitet kommer från grekiskans ratio som betyder förnuft. Det syftar vanligen 
på sådant tänkande och handlande som sker utifrån en medveten och målinriktad 
beräkningsgrund – att agera rationellt innebär att välja de lämpligaste medlen givet ens 
överordnade mål. Begreppet förknippas med Max Weber som i början av förra seklet 
ansåg att det framväxande moderna samhället präglades av en ökad grad av 
målkalkylerande rationalisering på bekostnad av religion och andra traditionella 
värden.123 I ett förord till Max Webers Kapitalismens uppkomst skriver Hans L. 
Zetterberg följande om Webers rationaliseringsbegrepp och hans syn på dess roll i 
samhällsutvecklingen: 
 

Rationalisering är en dubbelstjärna mot vilken utvecklingen styr: dels ordnas 
människotankens mångfald till system, dels ordnas människolivets stora handlingsrepertoar 
till enhetliga institutioner. 
   Det förra innebär bl a att rationaliseringen sekulariserar religioner, avmystifierar naturen, 
bryter konstens förtrollning, blottlägger den magiska kunskapen, avdramatiserar makten.  
   Det senare innebär bl a att rationaliseringen förvaltar vardagslivet, organiserar yrkeslivet, 
ritualiserar andaktslivet, kalkylerar affärslivet, byråkratiserar förvaltningen.124 

 
Weber urskiljer två olika former av rationalitet.125 Den första, målrationalitet eller 
instrumentell rationalitet är strategisk och kalkylerande. Hit räknas handlingar som 
metodiskt har valts av aktören utifrån det resultat de förväntas ge. I det målrationella 
handlandet tas syfte, medel och sekundära effekter med i beräkningen då olika alternativ 
övervägs, liksom den relativa betydelsen av olika konkurrerande mål.126 Sverre Moe 
beskriver denna rationalitetsform som formell i den meningen att den visar på ett visst 
logiskt tänkande och därför är den enklaste rationalitetsformen för andra människor att 
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förstå.127 De medel som väljs behöver dock inte vara de mest lämpliga i någon objektiv 
mening för att handlingen ska betraktas som målrationell – det är aktörens förväntan på 
resultatet som är avgörande. 
 
Flertalet mänskliga handlingar är präglade av en annan rationalitetsform, 
värderationalitet eller substantiell rationalitet.128 Även denna är målinriktad, men de 
medel som används är inte främst valda för att de är de mest förnuftiga eller effektiva 
för måluppfyllelsen, utan för att de överensstämmer med aktörens (etiska, estetiska, 
politiska, religiösa etc) värderingar, övertygelser och normer. Hit räknas handlingar som 
anses ha ett egenvärde, oberoende av vilka konsekvenser de kan tänkas ha. Denna 
rationalitetsform är enligt Moe svårare att förstå, i synnerhet om aktörens värderingar 
avviker från uttolkarens egna.129  
 
Som alternativ till dessa två rationalitetsformer talar Weber även om affektuella 
(känslostyrda) och traditionella (vanemässiga) handlingar.130 De allra flesta av våra 
invanda vardagsbeteenden kan räknas till typen traditionella handlingar. Dessa 
handlingstyper kan sägas vara irrationella i den bemärkelsen att de utförs utan någon 
målinriktad beräkning alls.  
 
Skillnaden mellan värderationellt och affektuellt handlande kan behöva tydliggöras. 
Weber skriver att det värderationella handlandet skiljer sig från det affektuella genom 
att målen är ”medvetet formulerade och genom att handlandet konsekvent och 
planmässigt inriktas efter dessa mål.”131 Dessa båda handlingstyper har dock det 
gemensamt att ”meningen med handlingen inte ligger i det resultat som handlingen 
leder till utan i ett visst slags handling som sådan.”132 Weber betonar att det sällan är så 
att en handling entydigt kan härröras till en enda av dessa fyra handlingstyper. En 
handling kan alltså i princip samtidigt vara målrationell, värderationell, affektuell och 
traditionell.  
 
5.1.1.1 Idé och handling, rationalitet och ideologi 
 
I kapitel 2 fördes ett resonemang kring begreppen idé och ideologi. Kopplingen mellan 
idé, handling, rationalitet och ideologi kan behöva klargöras. Jag ska i det följande 
försöka beskriva hur jag har kommit att förstå relationen mellan begreppen.  
 
Som framgår av föregående avsnitt är rationalitet nära förbundet med handling. Jag 
kommer inte att fördjupa mig närmare i handlingsbegreppet, men ett par förtydliganden 
behöver ändå göras. Det första, som redan har berörts, är den enkla men grundläggande 
utgångspunkten att mänskliga handlingar (på såväl mikro- som makroplan) är komplexa 
och oftast har flera funktioner samtidigt och således råder nödvändigtvis inget 
motsatsförhållande mellan t.ex. målrationellt och värderationellt handlande. Det andra 
har att göra med förhållandet mellan handling och idé där jag betraktar formulerandet av 
idéer (muntligen eller skriftligen) som en specifik sorts handling. Som Sven-Eric 
Liedman skriver ställs ofta ord och handlingar, teori och praktik, mot varandra som vore 
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de väsensskilda företeelser, något han menar är ett ”dubbelt misstag”.133 Dels eftersom 
alla mänskliga handlingar, även de ordlösa, kan bli föremål för tolkning och således 
avvinnas en innebörd. Dels eftersom detta att uttrycka idéer, att formulera värderingar, 
föreställningar och normer, också är handling.134 Jag gör i detta sammanhang således 
ingen åtskillnad mellan idé och handling. Det innebär att jag ser mitt empiriska material, 
de kulturpolitiska måldokumenten, som specifika uttryck för kulturpolitisk handling och 
som bärare av kulturpolitiska idéer.  
 
Handlingar och idéer kan tolkas – de kan som Liedman uttrycker det ”sägas vara i 
överenstämmelse [sic] med eller i strid med en bestämd åskådning.”135 Alternativt kan 
de ”sägas sakna sammanhang eller vara utan mening (ungefär som några slumpvis valda 
bokstäver på ett papper saknar mening).”136 I den här uppsatsen förutsätter jag det 
förstnämnda, dvs.  att de handlingar som måldokumenten utgör kan antas ha en mening, 
en avsikt som kan förstås i relation till olika åskådningar (ideologier).   
 
I avsnitt 2.1 definierades ideologi med hjälp av Liedman som ”system av (ofta outtalade 
och kanske omedvetna) föreställningar, värderingar och normer.”137 I avsnitt 5.1.1 ovan 
skriver Hans L. Zetterberg att rationaliteten ordnar ”människotankens mångfald till 
system”.138 I det perspektivet kan rationalitet förstås som den ”logik” (värde- och/eller 
resultatorienterad) med vars hjälp idéer förnuftsmässigt knyts samman till system, dvs. 
systematiseras till ideologi. Uppfattad på det viset kan rationalitet förstås som ett 
ideologiskt redskap. 
 
Men rationalitet verkar inte i ett tomrum utan tar också avstamp i någonting. Utifrån den 
förståelse av ideologi som bildar utgångspunkt för den här uppsatsen kan rationalitet 
(och jag gör här ingen skillnad mellan mål- och värderationalitet) aldrig vara ideologifri, 
utan kan tolkas ideologiskt, dvs. kan sägas vara mer eller mindre i överensstämmelse 
med olika åskådningar (ideologier). Vad som anses vara förnuftigt handlande varierar 
med tid och rum och är ideologiskt färgat. På så vis kan rationalitet förstås som en 
ideologisk position, dvs. som ett förnuftsmässigt berättigande av ett visst handlande på 
ideologisk grund. Omvänt är det också så att ideologi som Liedman skriver ”pekar alltid 
utöver sig själv och leder till frågor om konsekvensen i handlingar och åtgärder.”139 
Rationalitet kan i förhållande till ideologi sammanfattningsvis ses både som ett redskap 
(systematiserar idéer till ideologi) och ett resultat (uttryck för ideologi).  
 
Dorte Skot-Hansens modell som presenteras i det följande består av tre idealtyper över 
kulturpolitisk rationalitet. Dessa kan med stöd i ovanstående resonemang sägas 
representera tre ideologiska hållningar i förhållande till kulturpolitik.  
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5.1.2 Dorte Skot-Hansens kulturpolitiska modell 
 
När kulturpolitiken introducerades som ett politiskt sakområde på 1960-talet var det 
utifrån en överordnad humanistisk rationalitet, menar Skot-Hansen.140 Upplysning och 
bildning skulle stärka demokratin. Kulturen skulle demokratiseras i den meningen att 
hela befolkningen, oavsett social tillhörighet, skulle få tillgång till kultur, underförstått 
god konst och bildning, det vill säga kultur uppfattad som en nationell enhetskultur med 
avstamp i ett estetiskt och hierarkiskt ordnat kulturbegrepp. Nya lokala 
kulturinstitutioner utgjorde ramen för förmedlingen av kulturen. Dess huvudsakliga 
funktion var upplysning, att leda till ökad medvetenhet. En kulturförmedlare, till 
exempel en bibliotekarie, skulle med Skot-Hansens ord ”bygge bro over den kulturkløft, 
som skilte den brede befolkning fra kunsten.”141 
 
I den sociologiskt motiverade kulturpolitiken som präglade 1970-talet ifrågasattes den 
tidigare enkelriktade och passiva förmedlingen av konst till folket.142 Istället ville man 
att kulturpolitiken skulle medverka till frigörelse av marginaliserade grupper i 
samhället. Initiativet skulle helst komma från det civila samhället, det vill säga från 
folket själv. Utifrån ett vidgat, antropologiskt kulturbegrepp skulle kulturell demokrati 
genomdrivas. Alla kulturformer skulle uppfattas som likvärdiga och alla sociala 
grupperingar skulle få möjlighet att uttrycka sin egen kultur inom de ramar som 
kommunen ställde till förfogande. Genom eget skapande skulle deltagarna få bekräftelse 
på värdet i den egna kulturen. De skulle stöttas av en animatör, exempelvis en 
kultursekreterare, som till skillnad från den pedagogiska, undervisande 
kulturförmedlaren i den humanistiska rationaliteten helst skulle blanda sig i så lite som 
möjligt – förmedlarens uppgift var att stötta civilsamhällets egna initiativ genom att 
bistå med resurser, inte att komma med synpunkter på verksamhetens innehåll och 
kvalitet. Kulturen var inte längre en produkt utan en process där alla var delaktiga.143 
 
Den instrumentellt motiverade kulturpolitiken växte sig stark under 1980-talet.144 Med 
instrumentell menar Skot-Hansen att kulturpolitiken i allt högre grad började motiveras 
som ett redskap för att främja ekonomisk tillväxt. Synlighet blev måttet på framgång – 
och kulturen ett sätt för kommunen att placera sig på kartan, göra sig attraktiv i 
konkurrensen om turister, inflyttare och näringsliv. Kulturpolitiken blev en symbol för 
modernitet och innovation. Marknadens vokabulär letade sig in i det kulturpolitiska 
språkbruket: kulturstöd blev kulturinvestering, publiken blev kunder och minskade 
offentliga åtgärder skulle ersättas med sponsring. Måttstocken för kvalitet och 
professionalism blev internationell. Kulturpolitiken i den instrumentella strategin 
försöker inte längre vända sig till alla, utan riktar utbudet mot vissa segment eller 
livsstilar. Prestigefyllda projekt, flaggskepp i syfte att skapa en positiv image, står i 
fokus. Kulturpolitikens funktion är att erbjuda underhållning. Den typiska förmedlaren 
är en kaospilot som kan navigera genom labyrinten av finansieringsmöjligheter och 
spetsa ansökningarna med de rätta nyckelorden för dagen: gränsöverskridande, 
experimentell, internationell och så vidare. 145 
 

                                                            
140 Skot-Hansen 1999, s. 12. 
141 Skot-Hansen 1999, s.12.  
142 Skot-Hansen 1999, s. 13f. 
143 Skot-Hansen 1999, s. 13. 
144 Skot-Hansen 1999, s. 14-17. 
145 Skot-Hansen 1999, s. 14-17.  
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Skot-Hansen betonar att de tre rationaliteterna inte ska uppfattas som kronologiskt 
avslutade eller sinsemellan uteslutande.146 Även om den instrumentellt motiverade 
kulturpolitiken enligt Skot-Hansen har haft en stark ställning sedan 1980-talet så har 
den inte ersatt de två tidigare positionerna. Snarare överlappar de olika sätten att 
motivera politiken varandra, och används omväxlande beroende på sammanhanget. 
 
Dorte Skot-Hansens idealtyper över kulturpolitisk rationalitet: 
 

 Humanistisk Sociologisk Instrumentel 
Mål Dannelse Frigørelse Synliggørelse 
Baggrund Stat Civilsamfund Marked 
Forankring National Lokal International 
Strategi Demokratisering af kulturen Kulturelt demokrati Kulturalisering 
Publikum Hele befolkningen Grupper Segmenter/Livsstil 
Ramme Kulturinstitution Rammer Flagskibe 
Funktion Erkendelse Bekræftelse Underholdning 
Formidler Kulturformidler Animateur Kaospilot 

 
(Skot-Hansen 1999, s. 12) 
 
5.1.3 Reflektioner kring Skot-Hansens modell 
 
Ett decennium har gått sedan Skot-Hansens modell publicerades. Redan då, år 1999, såg 
Skot-Hansen tecken på att den instrumentella rationaliteten höll på att överges för 
någonting annat.147 Jenny Johannissons alliansdiskurs antyder i vilken riktning 
förskjutningen kan ha skett: Mot en betoning av kultur som redskap för en hållbar 
samhällsutveckling. Detta är en tendens som också lyfts fram av Sven Nilsson i hans 
beskrivning av kommunernas intresse för kultur som resurs i strategiskt 
utvecklingsarbete (jfr 4.5). Som praktiskt hjälpmedel vid analysen finner jag emellertid 
Skot-Hansens modell användbar trots att den möjligen inte täcker in alla nyare idéer. En 
idealtypisk modell ska ju inte vara ett facit som så realistiskt och detaljerat som möjligt 
ska efterlikna verkligheten, utan är snarare att betrakta som en utgångspunkt, ett 
sorteringsredskap för att utläsa huvudsakliga tendenser. Det behöver således inte vara 
ett problem ifall inte alla inslag i texterna låter sig beskrivas genom de renodlade 
typerna – tvärtom är det att vänta sig.  
 
Jenny Johannisson kritiserar i sin avhandling Skot-Hansens benämning av den tredje 
rationaliteten som instrumentell med motiveringen att alla de tre rationaliteterna kan 
betraktas som instrumentella i den meningen att de ”syftar till att uppnå mål som ligger 
bortom den specifika politiska handlingen i sig.”148 Den tredje rationaliteten är inte mer 
instrumentell än de andra, menar Johannisson. Istället handlar det om tre konkurrerande 
mål för det instrumentella handlandet. Hon väljer därför att i sin avhandling hänvisa till 
den tredje rationaliteten som marknadsorienterad snarare än instrumentell.149  
 
Om jag tolkar Skot-Hansen rätt så vill hon emellertid med benämningen av den tredje 
idealtypen som instrumentell markera en artskillnad: Den tredje rationaliteten är i hög 
grad målrationell, till skillnad från de två andra, som underförstått är mer 

                                                            
146 Skot-Hansen 1999, s. 17. 
147 Skot-Hansen 1999, s. 19. 
148 Johannisson 2006, s. 54. 
149 Johannisson 2006, s. 54. 
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värderationella. Med andra ord ser Skot-Hansen det som ett utmärkande drag hos den 
kulturpolitiska rationalitet som blev tongivande på 1980-talet att den var mer 
målrationellt orienterad än tidigare. Det vill säga att medlen (kulturupplevelser) på ett 
annat sätt än tidigare betraktades som utbytbara ifall de inte gagnade målet 
(synliggörande och i förlängningen ekonomisk tillväxt). En instrumentell kultursyn 
hade fått fäste i kulturpolitiken, vilket ska ses i kontrast till framför allt den 
humanistiska rationalitet som kulturpolitiken uppstod i och där Kultur tillskrevs ett 
mycket högt (och icke-problematiserat) egenvärde. Detta uppfattar jag som en inte 
oväsentlig poäng i Skot-Hansens artikel. 
 
Även om jag i viss mån vill försvara Skot-Hansens distinktion, instämmer jag med 
invändningen att det i princip inte finns något som hindrar en instrumentell syn på och 
hantering av kulturfrågorna även inom ramen för de andra två kulturpolitiska 
rationaliteterna. Omvänt uppfattar jag inte den instrumentella rationaliteten som 
renodlat målorienterad. Beteckningen instrumentell kan också, som jag ser det 
missvisande, uppfattas som att den tredje rationaliteten skulle vara mindre ideologiskt 
laddad än de två andra, ett synsätt som jag med hänvisning till det ideologibegrepp jag 
använder i den här uppsatsen vänder mig emot. Jag väljer därför att i likhet med 
Johannisson hädanefter hänvisa till den instrumentella rationaliteten som 
marknadsorienterad. För mitt syfte finner jag inte distinktionen mellan mål- och 
värderationalitet så väsentlig att jag tycker mig behöva framhäva den genom 
analysredskapet på det sätt som Skot-Hansen gör. Jag väljer istället att betrakta de tre 
kulturpolitiska rationaliteterna som potentiellt både värde- och målorienterade. 
Rationalitetsformerna är i sig inte av så stort intresse för den här undersökningen, utan 
det väsentliga är rationalitet som redskap och uttryck för ideologi. I det avseendet ser 
jag Skot-Hansens tre rationaliteter som likvärdiga.   
 

5.2 Presentation av idealtyper (modifierade) 
 
Jag har för mitt syfte översatt och även anpassat Skot-Hansens typer något. Ändringarna 
är relativt små och har gjorts mest för att tydliggöra modellen för mig själv med begrepp 
som jag uppfattar som karaktäristiska för respektive rationalitet. I vissa fall har jag 
använt samma formuleringar som Sven Nilsson gör i sin översatta bearbetning av Skot-
Hansens modell.150 I andra fall har jag lånat begrepp från Johannissons diskurser.151 Jag 
har dock försökt undvika att nyansera typerna för mycket – syftet har inte varit att göra 
typerna mindre idealtypiska, utan att klargöra hur jag tolkar dem.  
 
Modifierad version av Skot-Hansens idealtyper över kulturpolitisk rationalitet: 
 

 Humanistisk Sociologisk Marknadsorienterad 
Mål Bildning och 

konstnärlig kvalitet 
Frigörelse, delaktighet och en 
god livsmiljö 

Tillväxt 

Kulturbegrepp Estetiskt  
(sektor) 

Antropologiskt  
(sektor) 

Antropologiskt 
(aspekt) 

Bakgrund Stat Civilsamhälle Marknad 
Förankring Nationell Lokal Global 
Strategi God konst till folket Eget skapande Kulturalisering – 

marknadsföring – 
profilering 

                                                            
150 Nilsson 2003, s. 448. 
151 Johannisson 2006, s. 218. 
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Publik Hela befolkningen Grupper Segment – livsstilar 
Ram Kulturinstitution Pluralistiska ramar 

(t.ex. lokaler, föreningar) 
Flaggskepp och 
evenemang 

Funktion Upplysning Bekräftelse – kommunikation Underhållning – 
upplevelse 

Förmedlare Kulturförmedlare, t.ex. 
bibliotekarie 

Animatör, t.ex. 
kultursekreterare 

Projektledare  

 
5.2.1 Kommentarer till ändringarna 
 
5.2.1.1 Kulturbegreppet som analytisk dimension 
 
Den största förändringen i modellen är tillägget av kulturbegreppet som en analytisk 
dimension. Kulturbegreppet kan ses som en viktig nyckel för att förstå kulturpolitikens 
idéinnehåll (jfr kap 4). Den innebörd som ges ”kulturpolitik” kan inte separeras från 
definitionen av ”kultur” – vilket inte nödvändigtvis betyder att de skulle stå i ett kausalt 
eller konsekvent förhållande till varandra, dvs. att en viss kulturdefinition per definition 
skulle medföra en viss sorts politik. Men här finns en koppling som jag tycker är värd 
att belysa. Jag väljer därför att framhäva kulturbegreppet i modellen, något även Jenny 
Johannisson gör i sina diskurser. Jag använder dock en delvis annorlunda 
kategorisering. Johannisson talar om ett estetiskt, antropologiskt (grupporienterat) 
respektive antropologiskt (individorienterat) kulturbegrepp.152 Som framgår av figuren 
ovan har jag valt att kombinera tudelningarna estetiskt-antropologiskt och sektor-aspekt 
för att illustrera skillnader i synen på vilket kulturbegrepp som kulturpolitiken ska 
arbeta utifrån (jfr 4.2).  
 
5.2.1.2 Idealtyp 1: Humanistisk rationalitet 
 
Den humanistiska rationalitetens mål har kompletterats. Jag väljer att betrakta 
konstnärlig kvalitet som ett mål parallellt med bildningsmålet. Här har jag influerats av 
Johannissons kvalitetsdiskurs vars mål beskrivs som professionell konstnärlig kvalitet 
(jfr 4.1). Men även i Skot-Hansens egen beskrivning av humanistisk rationalitet betonas 
den konstnärliga kvaliteten, även om det inte explicit anges i modellen. Kulturbegreppet 
är estetiskt och sektorsorienterat. Kulturpolitiken kretsar inom denna rationalitet kring 
ett snävt och hierarkiskt ordnat kulturbegrepp som är liktydigt med de konstnärliga 
uttrycksformerna och studiet av dem. Kring detta kulturbegrepp byggs en sektor 
bestående av institutioner, organisationer och personer. Vad gäller bakgrund (stat) och 
förankring (nationell) har jag behållit Skot-Hansens ursprungliga beteckningar. 
Däremot har jag liksom Sven Nilsson i sin bearbetning valt uttrycket ”god konst till 
folket” för att representera den humanistiska rationalitetens strategi att utifrån en 
jämlikhetstanke föra ut den goda konsten till alla lager av befolkningen.153 Den 
humanistiska rationalitetens publik (hela befolkningen) och ram (kulturinstitution) följer 
Skot-Hansen. Som funktion har jag valt att använda ordet upplysning, vilket inte är en 
direkt översättning av danskans erkendelse som betyder erkännande, men som i 
sammanhanget syftar på att erkänna sanningen, dvs. att nå insikt, vetskap eller bildning. 
Sven Nilsson använder i sin bearbetning både upplysning och bildning för att beskriva 
funktionen, något jag ville undvika då det kan bli förvirrande om rationalitetens mål 
anges vara detsamma som dess funktion. Kulturpolitikens förmedlare följer Skot-
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153 Nilsson 2003, s. 448. 
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Hansens modell (kulturförmedlare), med tillägget att jag har valt att i modellen 
exemplifiera denna förmedlarroll med en bibliotekarie.  
 
5.2.1.3 Idealtyp 2: Sociologisk rationalitet 
 
Den sociologiska rationalitetens mål har kompletterats något i min version. Förutom 
frigörelse anger jag delaktighet och en god livsmiljö som mål för rationaliteten. Även 
här har jag influerats av Johannisson, vars välfärdsdiskurs anger målet att vidga 
deltagande och skapa en god livsmiljö.154 Särskilt ordet delaktighet uppfattar jag som 
mycket centralt i svensk kulturpolitisk tradition och jag menar att det därför är befogat 
att betrakta som ett övergripande mål för denna rationalitet. Kulturbegreppet som denna 
rationalitet kretsar kring är antropologiskt och sektorsorienterat. Det är vidgat, 
relativiserat och avhierarkiserat vilket innebär att allt fler kulturyttringar och företeelser 
innefattas i begreppet. Men det är sektorsorienterat, vilket samtidigt betyder att 
kulturpolitiken fokuserar de organisationer, institutioner och personer som sysselsätter 
sig med det (vidgade) kulturbegreppet. Det medför att den estetiska kulturen i praktiken 
fortfarande har en stark ställning inom ramen för det breddade kulturbegreppet, men till 
skillnad från den humanistiska undviker den sociologiska rationaliteten att normativt 
värdera vad som är god kultur. Processen värderas högre än resultatet. Bakgrund 
(civilsamhälle) och förankring (lokal) följer Skot-Hansens modell. Jag har emellertid 
valt att omformulera strategin som i Skot-Hansens modell anges vara ”kulturell 
demokrati” till ”eget skapande”, eftersom jag ser detta uttryck som typiskt för den 
sociologiska rationaliteten. När det gäller publik (grupper), ram (pluralistiska ramar) 
och funktion (bekräftelse och kommunikation) placerar jag mig med mina ordval nära 
Sven Nilssons bearbetning, dock med vissa skillnader. Till exempel använder Nilsson i 
tillägg till ”pluralistiska ramar” även uttrycket ”aktivt deltagande” för att beskriva 
kulturpolitikens ram, något jag inte gör dels för att jag har svårt att se aktivt deltagande 
som en del av kulturpolitikens ram (form, struktur) och dels eftersom jag redan 
använder tangerande uttryck (delaktighet; eget skapande) för att beskriva den 
sociologiska rationalitetens mål respektive strategi.155 Kulturpolitikens förmedlare följer 
Skot-Hansen (animatör), en förmedlarroll som jag har valt att i modellen exemplifiera 
med en kultursekreterare.  
 
5.2.1.4 Idealtyp 3: Marknadsorienterad rationalitet 
 
Målet tillväxt anser jag bättre än synliggörande representerar den marknadsorienterade 
rationalitetens övergripande mål i förhållande till de andra rationaliteternas bildning 
respektive frigörelse. Synliggörande uppfattar jag mer som ett medel för att nå målet 
ekonomisk tillväxt, alltså snarare som strategi. Kulturbegreppet i den 
marknadsorienterade rationaliteten betecknas i min version som antropologiskt (aspekt). 
Det är brett, inkluderande, avhierarkiserat och innefattar en stor mängd företeelser och 
uttrycksformer. Kultur uppfattas i hög grad symboliskt och processuellt och ses som 
aspekt snarare än sektor. Bakgrund (marknad) följer Skot-Hansens modell. När det 
gäller kulturpolitikens förankring har jag valt beteckningen global istället för 
internationell, vilket även Nilsson gör.156 Strategin kan som i Skot-Hansens modell 
beskrivas genom begreppet kulturalisering, men jag har valt att komplettera med orden 
marknadsföring och profilering som även Sven Nilsson använder och som jag finner 
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klargörande i sammanhanget.157 Den marknadsorienterade rationalitetens publik 
(segment/livsstilar) benämns som i Skot-Hansens modell. I beskrivningen av 
kulturpolitikens ram har jag lagt till ordet evenemang, som jag tycker väl representerar 
den marknadsorienterade rationaliteten och som för mig står för något tillfälligt, 
projektinriktat och flexibelt, i kontrast till de två andra rationalitetens mer konkreta 
fysiska kulturpolitiska ramar (infrastruktur). Kulturpolitikens funktion anges hos Skot-
Hansen som underhållning och så även i min version, men jag väljer att liksom Sven 
Nilsson komplettera med ordet upplevelse eftersom jag ser det som karaktäristiskt för 
denna rationalitet. Det är just detta ord som Skot-Hansen ställer i kontrast till ordet 
upplysning när hon beskriver förskjutningen i kulturpolitisk rationalitet under 
efterkrigstiden.158 Istället för Skot-Hansens kaospilot låter jag kulturpolitikens 
förmedlare i min version representeras av en projektledare. Titelbytet ska ses som en 
anpassning till svenska förhållanden – andemeningen är dock densamma som i Skot-
Hansens modell.   
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158 Skot-Hansen 1999, s. 8. 
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6. Presentation och analys 
 
I detta kapitel presenteras och analyseras uppsatsens empiriska material, de lokala 
kulturpolitiska måldokumenten. Presentationen och analysen sker parallellt, ett 
kulturpolitiskt program i taget. Dokumentens idéinnehåll analyseras med stöd i 
idealtyperna i syfte att besvara uppsatsens två delfrågeställningar:  
 

- Vilka idéer om kulturpolitik kan utläsas i de kulturpolitiska måldokumenten? 
- Vilken eller vilka kulturpolitiska rationaliteter kan dokumentens idéer relateras 

till? 
 
Vilka tillsammans är avsedda att besvara uppsatsens övergripande frågeställning som är: 
 

- Vilka ideologiska drag kännetecknar kulturpolitiken i de utvalda kommunerna 
så som den kommuniceras i respektive måldokument?  

 
De två delfrågeställningarna ska inte uppfattas som hierarkiska i förhållande till 
varandra utan är tänkta att undersökas växelvis i analysen av de enskilda 
måldokumenten. Att jag har separerat dem är för att betona att de idéer om kulturpolitik 
som kulturprogrammen ger uttryck för inte nödvändigtvis låter sig beskrivas genom 
något av de idésystem som de tre på förhand konstruerade idealtyperna över 
kulturpolitisk rationalitet representerar. Möjligen framkommer vid analysen idéer om 
kulturpolitik som inte självklart låter sig relateras till typerna och möjligen kan i 
materialet anas spår av andra åskådningar än de som idealtyperna förutspår. I 
sammanställningen av analysresultatet sist i kapitlet kommer jag dock för tydlighets 
skull att först beskriva de idéer om kulturpolitik jag tycker mig ha identifierat i 
materialet, för att därefter resonera kring resultatet i termer av kulturpolitisk rationalitet.  
 
Måldokumenten presenteras i kronologisk ordning efter det datum då de antogs av 
respektive kommunfullmäktige. Varje analysavsnitt inleds med en kort beskrivning av 
måldokumentet och dess syfte, så som det eventuellt beskrivs i programmet, och 
avslutas med en kort sammanfattning där vissa slutsatser dras. Däremellan disponeras 
de fem textanalyserna utifrån följande aspekter: Kulturbegreppet; Övergripande vision 
och mål; Strategier och prioriterade områden; Ansvar och förverkligande. Kapitlet 
avslutas med en resultatsammanställning och slutsatser. 
 
Valet av disposition och aspekter kan behöva kommenteras närmare. Jag har valt att 
presentera och analysera varje kulturpolitiskt program för sig, för att på så vis låta det 
unika i de enskilda dokumenten framträda tydligare. Samtidigt underlättar en viss 
symmetri i analyserna att se likheter och skillnader när slutsatser ska dras om materialet 
som helhet. De kulturpolitiska program som studeras har olika utformning, detaljnivå 
och delvis även olika syften, men genom att disponera analyserna på ungefär samma 
sätt uppstår en viss likformighet. Jag ville dock undvika en struktur som kunde tänkas 
skymma, begränsa eller predestinera resultatet på ett sätt som skulle kunna motverka 
uppsatsens syfte, vilket jag anser att exempelvis en presentation som enbart utgick från 
idealtypernas förekomst i materialet hade riskerat att göra.  
 
Lösningen blev att fokusera på ett antal löst formulerade aspekter som jag menar kan 
bidra till att ge en nyanserad bild av kulturprogrammens idéer om kulturpolitik. De 
valda aspekterna visade sig relativt väl motsvara dokumentens faktiska innehåll. På 
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grund av programmens inbördes olikheter har det visserligen varit olika lätt eller svårt 
att sortera innehållet under ”rätt” rubrik, och ibland har resonemang tangerat flera 
aspekter samtidigt. Aspekterna framträder också olika tydligt i de olika måldokumenten. 
Men detta har jag inte sett som något egentligt problem, då jag betraktat även 
avvikelserna – det som inte sägs i dokumenten – som intressant information.  
 
Till att börja med undersöks vad programmen säger om kulturbegreppet. Hur definieras 
det? Problematiseras det eller antas det ha ett givet innehåll, och i så fall vilket? Därefter 
analyseras programmets övergripande vision och mål. Anges ett sådant och hur 
formuleras det i så fall? Denna aspekt kan tyckas lite vag och svår att särskilja från den 
nästkommande aspekten, som fokuserar på programmens strategier och prioriterade 
områden. Skillnaden är som jag ser det att den senare avser beskrivningen av de mer 
konkreta kulturpolitiska områden och åtgärder som programmet säger sig vilja arbeta 
med. Dessa kan i vissa av programmen vara ganska många och spreta åt flera olika håll 
i termer av rationalitet. Den övergripande visionen eller målet syftar mer på 
programmets utgångspunkt. I de fall ett sådant kan sägas förekomma anges det ofta i 
inledningen och ibland som en del av en syftesbeskrivning. Jag tror att det kan finnas 
anledning att titta extra på dessa formuleringar eftersom de kan tänkas säga något om 
vilken överordnad princip som programmet utgår ifrån. Eftersom måldokumenten 
sinsemellan är formulerade på olika abstraktionsnivåer har gränsen mellan dessa båda 
aspekter inte alltid varit självklar, men jag har ändå funnit distinktionen värdefull. 
Strategier och prioriterade områden är dock den av aspekterna som behandlas mest 
utförligt och som tar mest utrymme, både i måldokumenten och i mina analyser av dem.  
 
De tre ovan beskrivna aspekterna, i synnerhet kulturbegreppet och strategier och 
prioriterade områden belyser på olika vis programmens idéer om kulturpolitikens 
innehåll. Den sista aspekten ansvar och förverkligande syftar till att sätta ljus på 
kulturprogrammens idéer om kulturpolitikens former och genomförande. Säger 
programmen något om hur man anser att kulturpolitiken ska organiseras? Hur definieras 
kommunens roll? Hur anser man att ansvarsfördelningen ska se ut? 
 

6.1 Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun 
 
Melleruds kommuns kulturpolitiska program antogs av kommunfullmäktige den 28 
september 2005.159 Dokumentet är fyra sidor långt. Syftet med programmet är att 
fungera som ”ett stöd för den fortsatta utvecklingen av kulturlivet i Mellerud oavsett 
kulturform” och intentionen är därför inte ”att beskriva varje kulturyttring separat eller 
att alltför detaljerat beskriva vad som ska göras i framtiden.”160  
 
6.1.1 Kulturbegreppet 
 
Kulturbegreppet behandlas relativt utförligt i programmet. Programmet tar på ytan 
avstamp i ett brett kulturbegrepp då man skriver att ”[k]ultur i vid bemärkelse har en 
stor betydelse både för samhället i stort och för individen”.161 Man undviker emellertid 
att göra en närmare bestämning av kulturbegreppets innehåll för att istället resonera 
kring kultur utifrån vad den ger, snarare än vad den är: ”Kulturen ger oss upplevelser, 

                                                            
159 Melleruds kommun 2005. 
160 Melleruds kommun 2005, s. 1.  
161 Melleruds kommun 2005, s. 1. 



34 
 

hjälper oss att bearbeta känslor och skapar gemenskap. Kulturen skänker glädje och ger 
oss tröst. Den hjälper oss att bättre förstå oss själva och andra.”162 Kultur är enligt 
programmet i själva verket något så vittfamnande att alla människor kommer i kontakt 
med den, vare sig man vill eller inte: ”Vissa är i huvudsak utövare, andra konsumenter. 
Vissa söker kulturen aktivt, andra får den ändå. Vissa är kulturella allätare, medan andra 
specialiserar sig.”163  
 
Någonstans här i resonemanget smalnar paradoxalt nog programmets kulturbegrepp 
betydligt. För det står klart att kultur i Melleruds kulturprogram är något som man 
utövar eller konsumerar. Man undviker varje konkret definition av begreppet, men i 
resonemanget sker en glidning från det inledande ”kultur i vid bemärkelse” mot ett 
underförstått estetiskt kulturbegrepp som i huvudsak är synonymt med produktionen 
och konsumtionen av konstnärliga uttryck och artefakter. ”Bredden” i Melleruds 
kulturbegrepp ska således möjligen snarast förstås som ett ställningstagande mot den 
traditionella hierarkin i högt och lågt, fint och fult som är latent i det estetiska 
kulturbegreppet. När man talar om ”kultur i vid bemärkelse” menas möjligen att man 
vill lämna dörren öppen för annorlunda konstformer. Breddningen sker således inom 
ramen för ett kulturbegrepp som i huvudsak uppfattas estetiskt.  
 
6.1.2 Övergripande vision och mål 
 
I anslutning till resonemanget om kulturbegreppet i måldokumentets inledning skrivs: 
 

Oavsett vilken kulturell inriktning vi har är våra möjligheter att utöva och/eller konsumera kultur 
en avgörande faktor för att kunna leva ett berikande liv. För många är de kulturella möjligheterna 
en ort erbjuder en viktig faktor när man ska bestämma sig för att flytta dit eller inte. Ett rikt 
kulturutbud ökar också en orts möjligheter att locka till sig besökare. En satsning på kultur kan 
därför ses som en investering inför framtiden.164  

 
Denna mening läser jag som det kulturpolitiska programmets huvudargument. Från att 
ha beskrivit kulturen som något som alla kommer i kontakt med, något som vissa söker 
aktivt men andra får ändå, antyds här att kultur är något det kan råda brist på eller 
åtminstone en ojämn tillgång till. Och det är detta potentiella problem som det 
kulturpolitiska programmet vill hjälpa till att lösa. Men inte främst utifrån den 
jämlikhetstanke som har varit bärande i de nationella kulturpolitiska målen från 
1974/1996, även om kultur beskrivs som en viktig faktor för god livskvalitet (”ett 
berikande liv”). Argumentet är istället tydligt marknadsorienterat: Kultur behövs för att 
locka till sig invånare och besökare och en satsning på kultur kan därmed ses som en 
investering för framtiden. Vilken sorts kultur som ska finnas lägger sig 
programskrivarna inte i – det viktiga är att det finns ett utbud för att attrahera så många 
som möjligt. Den marknadsorienterade rationaliteten är också explicit i den 
framtidsvision som formuleras för kulturlivet i Mellerud: 
 

År 2013 ska Mellerud ha utvecklats till ett kulturellt centrum i regionen med ett brett utbud av 
kulturella arrangemang inom olika genrer.  
   Genom ett rikt kulturliv ges invånarna i Melleruds kommun möjlighet att leva ett bra liv. 
Kulturlivet skapar också en god grund för att rekrytera företag till orten och att locka besökare.  

                                                            
162 Melleruds kommun 2005, s. 1.  
163 Melleruds kommun 2005, s. 1. 
164 Melleruds kommun 2005, s. 1.  
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   Invånarna i Melleruds kommun ska vara stolta över kulturlivet i kommunen och tala väl om det.165  
 
Det handlar om att synliggöra kommunen och locka företag till orten. Och det är inga 
små ambitioner man har – Mellerud ska bli regionens kulturella centrum. Stycket 
antyder även en förhoppning på kulturlivet som stärkare av lokal gemenskap, 
livskvalitet och identitet bland de egna kommuninvånarna, dvs. inte bara som 
varumärke gentemot omvärlden.  
 
Visionen kompletteras med följande fyra mål:  
 

- ge lokala kulturutövare, både professionella och amatörer, goda möjligheter att utvecklas 
genom att regelbundet få möte [sic] sin publik under gynnsamma förhållanden, 

- ge invånare i Melleruds kommun tillgång till professionellt utövad kultur, 
- locka besökare utifrån till kommunen, samt 
- präglas av tillgänglighet för alla166 

 
Här nyanseras det marknadsfokus som Melleruds kulturprogram hittills uppvisat genom 
att lägga till för svensk kulturpolitik traditionella och väl inarbetade mål om delaktighet 
och tillgänglighet. Dessa två begrepp menar jag kan sägas sammanfatta innehållet i den 
första, andra och fjärde punkten. Medan punkt tre är mycket konkret i sin målsättning 
och tydligt förankrad i ett marknadstänkande, har de övriga punkterna delvis 
överlappande innebörder. Den första punkten kan sägas vara förankrad i en humanistisk 
såväl som en sociologisk rationalitet beroende hur man tolkar tyngdpunkten i 
formuleringen. I punkt två är den humanistiska rationaliteten tydligare – man vill 
förmedla professionellt utövad kultur till kommuninvånarna. Trots att man i 
resonemanget tidigare har undvikit att definiera gränserna för kulturbegreppet anges här 
en hierarki. Vad som inkluderas i detta kulturbegrepp – dvs. vad som räknas som 
professionell kultur – kan måhända skifta med tid och rum, men likväl anges normer för 
vilken kultur man vill förmedla.   
 
6.1.3 Strategier och prioriterade områden 
 
Programmet lyfter fram fem prioriterade områden eller strategier för kulturpolitiken i 
Mellerud. Dessa är: ”En särskild satsning på barn och ungdom”; ”Aktiv marknadsföring 
av kulturarrangemang och kulturmöjligheter”; ”Nätverk”; ”Årliga evenemang och 
regelbundenhet” samt ”Kultur i ’ovana’ sammanhang och ’ovanliga’ kombinationer”.167  
 
6.1.3.1 ”En särskild satsning på barn och ungdom” 
 
Att prioritera barn och ungdom är något av ett obligatorium i svensk kulturpolitik. Detta 
kulturpolitiska grupptänkande kan som sådant föra tankarna till den sociologiska 
rationaliteten. Melleruds text handlar om att nå fram till gruppen barn och unga på olika 
sätt och ge dem ”rikliga möjligheter att utöva och uppleva kultur”.168 Detta är enligt 
programmet viktigt av olika skäl. Det handlar dels om att skapa en ”grogrund för ett 
framtida rikt kulturliv” och ”en gynnsam uppväxtmiljö”, men också om att ”[g]enom 
barnen och ungdomarna når vi också de vuxna.”169 Några kommunala 

                                                            
165 Melleruds kommun 2005, s. 1. 
166 Melleruds kommun 2005, s. 1. 
167 Melleruds kommun 2005, s. 2. 
168 Melleruds kommun 2005, s. 2. 
169 Melleruds kommun 2005, s. 2. 
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kulturverksamheter och institutioner lyfts fram som särskilt viktiga i det här 
sammanhanget: Skolan (som når ut till alla barn), musikskolan (som ger intresserade 
barn och ungdomar möjlighet att fördjupa sina kunskaper) och biblioteket (vars 
samarbete med skolan och roll för att främja läsintresse betonas).170  
 
Satsningen på barn och unga motiveras i Melleruds kulturprogram med en blandning av 
traditionella humanistiska och till viss del sociologiska argument: Man vill genom 
barnen säkra den kulturella återväxten, men också bidra till att förbättra barnens 
livsmiljö. Politiken ska förverkligas inom ramen för den etablerade kultur- och 
utbildningspolitiska sektorns institutioner. Det marknadsorienterade språkbruk som 
genomsyrar texten i övrigt är här helt frånvarande.    
 
6.1.3.2 ”Aktiv marknadsföring…” och ”Nätverk” 
 
Genom en satsning på marknadsföring vill Melleruds kommun dels ”ge alla 
kommuninvånare och besökare överblick över vad som erbjuds” och dels ge 
”kulturarrangörer möjlighet att undvika krockar”.171 Man talar även inom denna strategi 
om att införa rabattsystem på kulturarrangemang för att locka fler besökare. Därtill vill 
man skapa en samlad dokumentation över lokala kulturutövare och kulturresurser för att 
underlätta för aktörer inom kultursektorn att skapa nätverk.  
 
Resonemanget är starkt präglat av ett marknadsorienterat språkbruk och tänkande. 
Kultur är något som produceras och konsumeras på en marknad – gärna i form av 
arrangemang – bestående av olika aktörer och resurser. Kulturpolitikens uppgift är att 
fungera som koordinator för att denna marknad ska fungera så smidigt som möjligt.  
 
6.1.3.3 ”Årliga evenemang och regelbundenhet” 
 
Melleruds kommun vill utveckla årligt återkommande kulturevenemang. Det motiveras 
på följande vis: ”[Arrangemangen] ska vara höjdpunkterna i ett regelbundet offentligt 
kulturliv, och tjäna som inspirationskälla för kulturutövare och kulturkonsumenter i 
kommunen, lika väl som medel för att locka besökare utifrån och på så sätt vara en del i 
den externa marknadsföringen av kommunen.”172Återigen är den marknadsorienterade 
rationaliteten uttalad. Kulturpolitiken ses som ett redskap i marknadsföringen av 
Mellerud gentemot omvärlden. Evenemangen ska också inspirera till kulturproduktion 
och -konsumtion, dvs. stimulera den lokala kulturmarknaden. 
 
6.1.3.4 ”Kultur i ’ovana’ sammanhang och i ’ovanliga’ kombinationer” 
 
Den sista av de kulturpolitiska strategierna i Melleruds kulturprogram beskrivs så här:  
 

Strävan ska vara att även arrangemang som i första hand inte är kulturella ska innehålla 
kulturinslag, till exempel korta musikframträdanden i samband med kommunala möten och 
informationsträffar. Likaså ska vi sträva efter att kombinera olika kulturformer för att bredda 
besökarnas kulturupplevelser. Till exempel kan man i samband med konsertverksamhet ha mindre 
utställningar, kombinera musikframträdanden med uppläsning och så vidare.173 
 

                                                            
170 Melleruds kommun 2005, s. 2.  
171 Melleruds kommun 2005, s. 2. 
172 Melleruds kommun 2005, s. 2. 
173 Melleruds kommun 2005, s. 2. 
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Man vill smyga in kulturupplevelser i oväntade sammanhang, möjligen för nå 
människor som annars inte skulle uppsöka evenemangen, i syfte att bredda deras 
kulturupplevelser. Kanske också för att på så vis hitta en publik till kulturformer som 
annars har svårt att nå ut. Eller helt enkelt för att sätta kulturell färg och glans på det 
dagliga livet i kommunens korridorer. Beroende på hur man tolkar andemeningen i 
denna målsättning kan den således hänföras till alla de tre rationaliteterna. Uppfattar 
man ett latent motiv att man med denna strategi vill få den motvilliga publiken att 
upptäcka smalare (fin)kultur genom att linda in den i mer populära sammanhang, så kan 
resonemanget hänföras till en humanistisk rationalitet med paternalistiska drag. Men 
man kan också tolka målet som ett uttryck för den kulturalisering som Skot-Hansen 
beskriver som kännetecknande för den marknadsorienterade rationaliteten.  
 
6.1.4 Ansvar och förverkligande 
 
I programmet betonas att ”[s]amtliga kommunala verksamheter har ansvar för att 
Mellerud utvecklas vidare som kulturkommun och att det kulturpolitiska programmets 
intentioner förverkligas. Samtliga nämnder ansvarar för att de kulturella aspekterna 
beaktas i respektive verksamhet.”174 Kultur- och utbildningsnämndens roll beskrivs som 
samordnande. Kommunen spelar en roll för kulturlivet i Mellerud på tre olika sätt enligt 
programmet. Som möjliggörare ställer kommunen lokaler till förfogande till 
kulturutövare, som stödjare är kommunen bidragsgivare till kulturföreningar, 
studieförbund med flera, och som arrangör/utövare driver kommunen egna 
verksamheter så som bibliotek, musikskola och Kulturbruket på Dal.175  
 
Jag uppfattar beskrivningen av kommunens olika roller i kulturlivet som just en 
beskrivning av hur det ser ut idag och inte som en del av visionen för framtiden. Texten 
uttrycker inte heller någon önskan om en förändring av dessa roller, som jag uppfattar 
som ganska typiska för svensk kulturpolitik på lokal nivå sedan 1970-talets kulturpolitik 
inrättades. Man gör visserligen ett försök att flytta fokus från kultur som sektor till 
kultur som aspekt genom att betona att alla nämnder har ett ansvar för kulturfrågor. 
Samtidigt är programmet trots allt i huvudsak formulerat inom ramen för ett 
sektorsorienterat kulturbegrepp. 
 
6.1.5 Sammanfattning och slutsatser 
 
Melleruds kulturpolitiska program talar om kultur i vid bemärkelse men tillämpar i sitt 
program ett relativt traditionellt estetiskt kulturbegrepp som i stort sett likställer kultur 
med produktionen och konsumtionen av konstnärliga uttryck och artefakter. Den 
marknadsorienterade rationaliteten intar en särställning i programmets övergripande 
vision och mål, som emellertid också innehåller typiska humanistiska och sociologiska 
inslag. Även i beskrivningen av strategier och prioriterade områden bedömer jag att den 
marknadsorienterade rationaliteten är särskilt framträdande. Marknadsföring, nätverk 
och arrangemang är ord som återkommande används i programmet. När sociologiska 
och humanistiska argument förekommer är det framför allt i samband med satsningen 
på barn och ungdomar, där t.ex. kunskap och eget skapande lyfts fram. Publiken i 
Melleruds kulturprogram är en kulturkonsument eller gruppen ”barn och ungdom”. 
Några enskilda kulturverksamheter och -former som lyfts fram i programmet är skola, 

                                                            
174 Melleruds kommun 2005, s. 2. 
175 Melleruds kommun 2005, s. 3. 
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musikskola och bibliotek. Den typiska kulturpolitiska ramen i Melleruds kulturpolitiska 
vision får ändå sägas vara ett evenemang. Dokumentets förankring är lokal. Visserligen 
motiveras kulturpolitiken i hög utsträckning med att orten behöver marknadsföras utåt – 
Mellerud ska bli ett kulturellt centrum i regionen och vill locka besökare utifrån – men 
programmet fokuserar tydligt insatserna mot det egna lokalsamhället och för ingen 
diskussion kring Melleruds roll i och samspel med omvärlden. Man gör t.ex. inte heller 
någon hänvisning till styrdokument på andra politiska nivåer. Även om vissa inslag 
tydligt känns igen från den statliga kulturpolitiken så är huvudintrycket att programmet 
är relativt självständigt i förhållande till de nationella målen från 1996, framförallt 
genom den tydliga marknadsorienteringen.  
 

6.2 Kulturstrategi – Ekerö kommun 
 
Ekerös kulturstrategi antogs av kommunfullmäktige den 18 oktober 2005.176 
Dokumentet är 12 sidor (varav stora ytor upptas av designelement och fotografier). 
Syftet med strategin är enligt programmet att visa att kultur är mer än vad som 
innefattas i kulturnämndens uppdrag: ”Kultur har betydelse för alla människor inom de 
flesta samhällsområden. Därför är det angeläget att kultur i vid bemärkelse integreras i 
alla kommunens nämnder och styrelser.”177   
 
6.2.1 Kulturbegreppet 
 
Ekerös kulturstrategi gör ingen närmare bestämning av kulturbegreppet än vad som 
framgår i citatet ovan om syftet med strategin. Man talar där om ”kultur i vid 
bemärkelse” som bör ”integreras i kommunens alla nämnder och styrelser”, och antyder 
därmed ett brett och inkluderande kulturbegrepp.178 Det finns således en uttalad avsikt 
att förändra synen på kulturfrågorna från kultur som sektor till kultur som aspekt.  
 
6.2.2 Övergripande vision och mål 
 
Det övergripande målet för kulturstrategin formuleras i dokumentets inledning på 
följande vis: ”Strategin bygger på insikten att vi, för att må bra, behöver en god miljö att 
leva i, möjligheter till upplevelser och eget skapande samt gemenskap med andra 
människor. När dessa tre faktorer samverkar på ett positivt sätt gynnar det både hälsa 
och demokrati.”179 
 
God miljö, upplevelser, eget skapande och gemenskap lyfts fram som viktiga 
ingredienser för välmående. Resonemanget hämtar mycket av sin legitimitet i en 
sociologisk rationalitet. Men man kan dessutom notera valet av ordet ”upplevelse” – ett 
relativt och subjektivt begrepp som inte låter antyda en värdering eller hierarki, utan 
som utgår från individens egna preferenser och som förknippas med den 
marknadsorienterade rationaliteten. Den sista meningen är intressant. Kultur gynnar inte 
bara människors välmående, utan även hälsa och demokrati. Demokratimålet är fast 
förankrat i svensk kulturpolitisk tradition – begreppet hälsa utmärker sig i detta 
sammanhang däremot mer.  

                                                            
176 Ekerö kulturnämnd 2005. 
177 Ekerö kulturnämnd 2005, s. 2. 
178 Ekerö kulturnämnd 2005, s. 2. 
179 Ekerö kulturnämnd 2005, s. 2. 
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6.2.3 Strategier och prioriterade områden 
 
Ekerö disponerar sitt kulturpolitiska program utifrån fyra teman: ”Inspiration och 
glädje”; ”Mötesplatser”; ”Kulturarvet” och ”Samverkan”.180  
 
6.2.3.1 ”Inspiration och glädje” 
 
Det första temat i Ekerös strategi handlar om att man vill arbeta för ett stort och brett 
utbud av aktiviteter. Man talar om att stimulera kreativitet, om gemenskap och om en 
meningsfull fritid. Föreningslivet i Ekerö lyfts särskilt fram och beskrivs som rikt: 
 

Drygt 120 olika föreningar och studieförbund erbjuder många fritidsaktiviteter inom till exempel 
idrott, utställningar, musik och teater. Fler än tjugofem olika idrotter erbjuds i kommunen varav de 
största är fotboll, ridning och ishockey. Vi konstaterar också att Ekerö idag har ett stort behov av 
större lokaler för lagidrotter och publika evenemang.181 
 

Genom att betona idrottens roll visar man att man menar allvar med sitt inkluderande 
kulturbegrepp. Här identifieras för första gången i programmet ett problem som behöver 
lösas – Ekerö sägs behöva större lokaler för lagsporter. Kommunens roll för utbudet av 
aktiviteter beskrivs som komplementär i förhållande till de ideella krafterna: 
”Kommunen ska stödja den verksamhet som frivilliga krafter bedriver och, där det är 
nödvändigt och lämpligt, komplettera med ett kommunalt utbud. Detta kommunala 
utbud ska prioritera kulturaktiviteter för barn och ungdomar.”182 Satsningen på barn och 
unga motiveras i nästa stycke närmare: 
 

Kultur kan användas som ett pedagogiskt instrument för att uppnå bättre resultat i matematik, 
svenska eller historia. Olika kulturverksamheter kan även användas för att lösa konflikter, stärka 
gruppkänslan och lära ut ett kreativt och problemlösande förhållningssätt. För barn med särskilda 
behov är detta extra viktigt eftersom rörelse, musik, bild och rytmik gör att de lyckas bättre i 
skolan. Dessutom känner många barn stor glädje över att få uttrycka sig konstnärligt.183 

 
Man uttrycker sig här påfallande målrationellt. Kultur motiveras som ett instrument för 
att uppnå bättre skolresultat, i synnerhet för barn med särskilda behov. Visserligen 
medges att kultur kan ha ett egenvärde – barnen kan känna glädje över att få uttrycka sig 
genom konst – men som argument betraktat är det av sekundär betydelse. Det utpräglat 
instrumentella sättet att motivera kultur återkommer i nästa stycke, där hälsotemat 
plockas upp och utvecklas närmare: ”Kultur kan vara ett överlägset redskap för att möta 
fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Musikterapi kan till exempel påskynda 
läkning av både kropp och psyke. Närhet och kommunikation mellan människor främjar 
hälsan.”184 Temat avslutas med fyra sammanfattande punkter eller 
handlingsrekommendationer: 
 

Vi ska: 
- öka ungdomars inflytande och ta tillvara deras kunskaper och åsikter för att anpassa utbudet 

efter deras behov 

                                                            
180 Ekerö kulturnämnd 2005, s. 4-10. 
181 Ekerö kulturnämnd 2005, s. 4. 
182 Ekerö kulturnämnd 2005, s. 4. 
183 Ekerö kulturnämnd 2005, s. 4.  
184 Ekerö kulturnämnd 2005, s. 4.  
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- ge alla barn tillfälle att möta sång, dans, drama med mera inom skolans ram genom Kultur i 
skolan 

- inspirera och medverka till utveckling av Kultur i vården 
- utveckla och stödja nätverk185 

 
Sociologiska och marknadsorienterande motiv dominerar avsnittet. Det som sticker ut 
mest är det instrumentella sättet att resonera kring exempelvis hälsa och som på sätt och 
vis gör resonemanget väsenskilt från den sociologiska rationaliteten så som den tidigare 
har kommit till uttryck i statlig kulturpolitik sedan 1970-talet, även om delar av 
resonemanget på ett tematiskt plan möjligen kan föra tankarna till den. Det är också 
fråga om en annan grad av anspråk när man påstår att kultur kan ge skolbarnen bättre 
mattebetyg och är ett överlägset redskap för att tillgodose såväl fysiska som psykiska 
behov och till och med kan påskynda läkning, att jämföra med den begreppssfär som 
förknippas med den sociologiska rationaliteten, där kultur förmodas kunna bidra till en 
bättre livsmiljö, frigörelse och delaktighet.  
 
Jag ser det också som symptomatiskt att medan den sociologiska rationaliteten riktar 
insatser mot särskilda grupper av människor, t.ex. barn och unga, äldre och sjuka, så 
förskjuts i talet om Kultur i skolan och Kultur i vården fokus från en viss grupp 
människor till en viss typ av samhällsinstitution. Det vill säga från ett retoriskt 
mikroplan, ett ”gräsrotsperspektiv”, till samhällsplanerarens överblickande makroplan. 
Ändringen i ordval avspeglar ambitionen att flytta fokus från kultur som sektor till 
kultur som aspekt och därmed även från kulturinstitutioner till en kulturalisering av 
andra typer av institutioner. Kultur lanseras alltså här som ett potentiellt redskap för att 
höja kvaliteten – till och med effektiviteten – inom olika typer av offentliga 
verksamheter så som skolan och vården. Med andra ord betraktar man kultur som ett 
potentiellt instrument för samhällsutveckling. Betraktat så kan talet om kultur och hälsa 
samt kultur och skola sägas hämta mycket av sin legitimitet från den 
marknadsorienterade rationaliteten. 

 
6.2.3.2 ”Mötesplatser” 
 
Ekerö kommun vill stimulera möten mellan människor. Målområdet motiveras på 
följande sätt: 
 

Om Ekeröborna får fler tillfällen att mötas och utbyta värderingar och åsikter blir Ekerö ett rikare, 
tryggare och mer levande samhälle. Sådana möten ger möjligheter att fånga upp olikheter samt 
inspirera till möten, dialog och debatter. Om Ekeröborna dessutom får större inflytande över 
kommunala beslut stärker det demokratin och bidrar till öppenhet och dialog mellan medborgarna och 
de förtroendevalda. Därför vill vi utveckla mötesplatser och tillfällen till diskussion och debatt.186 
  

En viss grupp beskrivs som särskilt viktig att vända sig till: ”Vi vill att ungdomarna ska 
kunna använda sitt engagemang, sitt kritiska tänkande och sin skapande förmåga till 
något positivt för dem själva och samhället. För att nå dit måste de få verkligt inflytande 
över vilka aktiviteter som kommunen erbjuder.”187 Programskrivarna betonar även 
vikten av att olika grupper av människor i samhället får tillfälle att mötas: ”Närhet och 
kommunikation mellan människor är bra för hälsan. Det når vi genom att utveckla 
mötesplatser för aktivitet, dialog och intressegemenskap för olika åldersgrupper och inte 

                                                            
185 Ekerö kulturnämnd 2005, s. 5.  
186 Ekerö kulturnämnd 2005, s. 7. 
187 Ekerö kulturnämnd 2005, s. 7. 
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minst – mellan generationer och människor med olika kulturell bakgrund.”188 Dessa 
mötesplatser kan vara antingen permanenta eller av tillfällig karaktär. Som exempel nämns 
de årliga evenemangen kring midsommar och Valborg som lockar många besökare.  
 
Fyra konkreta mål eller handlingsrekommendationer avslutar temat: 
 

Vi ska 
- utveckla biblioteken och kulturhuset som mötesplatser och göra kulturhusets foajé tillgänglig 

och attraktiv 
- fortsätta att utveckla Ekebyhovs slott och park 
- anpassa kommunens lokaler och anläggningar för människors möten och aktiviteter  
- förbättra ungdomars möjligheter att själva arrangera aktiviteter189 

 
Jag uppfattar temat som starkt präglat av en sociologisk rationalitet. Genom att främja 
möjligheterna till möten, diskussion och inflytande i civilsamhället ska demokratin 
stärkas. Det handlar om att stimulera initiativ från medborgarna själva, snarare än att 
utbilda eller fostra dem. Inriktningen på populära och tillfälliga evenemang som antyds i 
slutet av avsnittet är dock typisk för den marknadsorienterade rationaliteten.  

 
6.2.3.3 ”Kulturarvet” 
 
Ekerös kulturarv som odlingsbygd lyfts särskilt fram i programmet: ”Ekerös långa 
historia av odling och bebyggelse är en källa till stolthet för Ekeröborna. Landskapet 
och kulturmiljön är full av tecken på att människor har levt och arbetat här under en 
väldigt lång tid.”190 Man skriver att kommunen redan nu tar ”vara på detta kulturarv 
genom att utnyttja marken på ett ekologiskt sätt och varsamt foga in ny bebyggelse i 
landskapet” men att man vill bli bättre på att ”ta tillvara Ekeröbornas synpunkter på vårt 
gemensamma kulturarv, hur det ska bevaras och hur det kan inspirera till utveckling och 
fungera ihop med det nya Ekerö.”191 

 
Handlingsrekommendationerna i slutet av avsnittet lyder: 
 

Vi ska  
- utgå från att kulturmiljön är en resurs för utvecklingen av kommunen i den fysiska 

planeringen  
- ta avstamp i kommuninvånarnas engagemang för frågor om kulturarvet 
- tydligare visa hur kulturmiljöerna kan bli en tillgång för kulturinvånarna som besöksmål, till 

exempel genom att utöka samarbetet med de myndigheter som förvaltar världsarven 
- verka för att de som råder över värdefulla miljöer och byggnader ska vara medvetna om 

kvalitén och fortsätta att värna om dessa 
- låta offentlig utsmyckning och god gestaltning av allmänna platser komma in i ett tidigt skede 

i projekteringar192 
 
Åter är det tydligt hur Ekerö vill lansera kultur som en faktor i strategisk 
samhällsutveckling. I talet om att ta tillvara kommuninvånarnas synpunkter kan den 
sociologiska rationaliteten sägas framträda. En marknadsorienterad tendens kan utläsas i 
målen om kulturmiljön som en resurs och utvecklingen av Ekerö som besöksmål. Den 
fjärde och femte punkten ovan, om att göra de som arbetar med värdefulla byggnader 

                                                            
188 Ekerö kulturnämnd 2005, s. 7. 
189 Ekerö kulturnämnd 2005, s. 7. 
190 Ekerö kulturnämnd 2005, s. 8. 
191 Ekerö kulturnämnd 2005, s. 8.  
192 Ekerö kulturnämnd 2005, s. 9. 
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”medvetna om kvalitén” och verka för en ”god gestaltning av allmänna platser” kan 
sägas bära spår av den humanistiska rationaliteten.  
 
6.2.3.4 ”Samverkan”  
 
Det fjärde och avslutande temat i Ekerös kulturprogram innehåller idéer om 
kulturpolitikens organisation snarare än dess innehåll: ”För att kunna tillgodose 
önskemål och behov från kommuninvånarna behövs en ny syn på kulturfrågorna och ett 
nytt sätt att arbeta. Nämnden vill undersöka nya vägar för samarbete mellan nämnder 
och mellan olika aktörer.”193 Åter uttalas ambitionen att skifta fokus från kultur som 
sektor till kultur som aspekt: ”Strategin styrs av uppfattningen att kultur påverkar 
utvecklingen av människor och av samhället i stort, att kultur betyder något inom de 
flesta samhällsområden och att kultur inte är begränsad till den så kallade 
kultursektorn.”194 För att visa hur kultur kan bidra till kommunens utveckling i stort ges 
följande exempel: 
 

Marknadsföringen av Ekerö som Kulturens övärld innebär att turistströmmen ökar till kommunen 
och att det blir ett ökat fokus på kulturminnen. En sådan utveckling ställer krav på bättre service, 
övernattningsmöjligheter, matställen, med mera. En utveckling av det småskaliga näringslivet kan 
också ge arbetstillfällen i kommunen. Detta, tillsammans med att fler och fler kommuninvånare 
försörjer sig på kulturellt arbete, gör att ett vitalt kulturliv kan bidra till en positiv utveckling av 
kommunen på lång sikt.195 

 
Avsnittet avslutas med två handlingsrekommendationer: 

 
Vi ska 
- verka för att kommunfullmäktige antar mål om kulturpolitiken och ger anvisningar för hur de 

olika nämnderna ska samverka för att uppnå dem 
- utveckla innebörden i begreppet Kulturens övärld196 

 
Kulturens roll i kommunens externa marknadsföring lyfts här fram, liksom kulturturism, 
kulturens betydelse för näringslivet och kommunens allmänna utveckling. Avsnittet 
syftar också till att visa att det behövs samarbete mellan olika aktörer för att hantera 
kulturfrågorna. Resonemanget bär tydliga spår av marknadsorienterad rationalitet.  
 
6.2.4 Ansvar och förverkligande 
 
Att kulturpolitikens organisation och ansvaret för dess förverkligande är ett viktigt tema 
i Ekerös kulturstrategi framgår av det faktum att dessa frågor ses som ett mål i sig. Att 
lyfta kulturfrågorna till debatt utanför kulturnämnden är i själva verket programmets 
huvudsakliga syfte. Man betonar således starkt kultur som en aspekt och argumenterar 
programmet igenom för varför andra nämnder och aktörer i kommunen bör ta ett ökat 
ansvar för kulturfrågorna, samtidigt som man tonar ner kulturnämndens egen roll.  
 
6.2.5 Sammanfattning och slutsatser 
 
Ekerös kulturprogram tillämpar ett brett, antropologiskt kulturbegrepp som bland annat 
inkluderar idrott, högtider och odlingsbygden Ekerö, men där de traditionella 
                                                            
193 Ekerö kulturnämnd 2005, s. 10. 
194 Ekerö kulturnämnd 2005, s. 10.  
195 Ekerö kulturnämnd 2005, s. 10. 
196 Ekerö kulturnämnd 2005, s. 10. 
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konstformerna spelar en underordnad roll. När de väl omnämns är det amatörkultur som 
avses; konst som fritidsaktivitet, eget skapande och framförallt som redskap för att nå 
mål inom exempelvis skolan. Programmet karaktäriseras av en kombination av 
sociologisk och marknadsorienterad rationalitet. Det utmärker sig genom sitt i hög grad 
målrationella sätt att resonera kring kulturfrågorna. När etablerade kulturpolitiska 
verksamheter omnämns (bibliotek och kulturhus) är det funktionen som mötesplatser 
som betonas. Den ram för kulturpolitiken som förespråkas är dels olika evenemang, dels 
projekt inom ramen för verksamheter och sektorer utanför den kulturpolitiska sektorn, 
så som vården och skolan. Publiken i Ekerös strategi kan beroende på sammanhanget 
vara en skolelev, en patient eller en turist. Programmets förankring är huvudsakligen 
lokal men med vissa utblickar. Turismen är ett viktigt tema och man beskriver 
kommunens kulturarv som en utvecklingsbar resurs. Den samverkan man skriver om 
uppfattar jag dock som begränsad till innanför kommunens gränser. Ingen hänvisning 
till styrdokument på andra politiska nivåer görs. Programmets inriktning avviker i 
väsentliga delar från de nationella kulturpolitiska målen från 1996, bland annat genom 
sin underbetoning av kultursektorn, sina starka marknadsorienterade inslag och 
instrumentella argumentation. Strategin framstår således som mycket självständig i 
förhållande till nationella målen, trots vissa gemensamma inslag.  
 

6.3 Kulturpolitisk vision för Stenungsunds kommun 
 
Kulturpolitisk vision för Stenungsunds kommun antogs av kommunfullmäktige den 14 
november 2005.197 Dokumentet är sex sidor långt (varav drygt fem sidor text). Något 
särskilt syfte med kulturprogrammet anges inte.   
 
6.3.1 Kulturbegreppet 
 
Stenungsunds kulturprogram definierar kultur som ”de vedertagna konstarterna och 
konstformerna, musik, teater, dans, film och konst, alltså det område som denna 
kulturplan handlar om och som utgör kulturpolitikens handlingsområde.”198 
Programmet utgår således ifrån ett klart avgränsat estetiskt och sektorsorienterat 
kulturbegrepp där kultur likställs med de traditionella konstarterna.  
 
6.3.2 Övergripande vision och mål 
 
Stenungsund vill med kulturpolitiken ”skapa förutsättningar för kommunens invånare 
till ett rikt och dynamiskt kulturliv, som engagerar, aktiverar och skapar nyfikenhet”.199 
Man anger inledningsvis följande mål för politiken: 
 

- erbjuda bibliotek med goda resurser: generöst öppethållande, kompetent och serviceinriktad 
personal och bra resurser för mediainköp 

- initiera, stödja och arrangera ett rikt utbud av kulturaktiviteter som bygger på en bred 
kultursyn och en öppenhet för nya kulturformer 

- samarbeta och stödja studieförbundens, kulturföreningarnas och enskilda kulturarbetares 
verksamhet i kommunen 

- bevara, vårda och levandegöra Stenungsunds kulturmiljöer och historia 
- i samverkan med andra utveckla musikskolan till en kulturskola med ett brett utbud av 

kulturaktiviteter som når alla unga i kommunen 
                                                            
197 Stenungsunds kommun 2005. 
198 Stenungsunds kommun 2005, s. 2. 
199 Stenungsunds kommun 2005, s. 1. 
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- prioritera barn och ungdomar 
- underlätta för äldre, sjuka och människor med handikapp att deltaga i och ta del av 

kulturverksamheten200 
 
Därefter skriver man att de ovanstående målen syftar till att främja:   
 

- social samvaro och dialog mellan människor och generationer 
- kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande 
- demokrati och yttrandefrihet och ta avstånd från ideologier vars budskap strider mot en 

humanistisk människosyn och ett demokratiskt samhälles värderingar 
- Stenungsunds samhällsutveckling och attraktivitet som bostadsort, turistmål och etableringsort 

för industri och företag201 
 
De sju kulturpolitiska målen är relativt konkreta och handlar i hög grad om att hålla en 
god kvalitet på de etablerade kulturpolitiska verksamheterna i kommunen och om att 
sträva efter ökad tillgänglighet och delaktighet. Man riktar på ett uttalat vis 
kulturpolitiken mot olika specificerade grupper, närmare bestämt barn och ungdomar 
samt äldre, sjuka och funktionshindrade. I termer av rationalitet finner jag att målen är 
starkast präglade av humanistiskt och sociologiskt orienterade idéer. Bland de mer 
abstrakta värden som målen sägs syfta till att främja formuleras emellertid även ett 
marknadsorienterat motiv i den fjärde och sista punkten.  
 
6.3.3 Strategier och prioriterade områden 
 
Stenungsunds kulturprogram är indelat efter kommunens etablerade kulturpolitiska 
verksamheter, vilket kan sägas vara i linje med det kulturbegrepp man utgår ifrån: 
”Kulturverksamhet”; ”Biblioteksverksamhet”; ”Föreningsverksamhet och 
folkbildning”; ”Konst” samt ”Kulturminnes- och kulturmiljövård”.202  
 
6.3.3.1 ”Kulturverksamhet” 
 
Utifrån sammanhanget tror jag att man med ordet kulturverksamhet i rubriken åsyftar 
kommunens allmänkulturella verksamhet. Man betonar här att man till kulturområdet 
räknar såväl ”den deltagande och skapande individen likaväl som den som upplever, tar del 
av det skapade, amatören och den professionella artisten/konstnären likaväl som 
publiken.”203 Kulturhuset Fregatten beskrivs som centrum för kulturlivet i kommunen, 
men samtidigt betonas vikten av att distribuera kultur till kommunens alla delar. Man 
skriver att utbudet vänder sig till alla invånare, men att verksamhet för barn och unga har 
särskild prioritet med hänvisning till barnkonventionen. Därefter anges en rad delmål: 
 

- erbjuda ett kulturutbud av hög kvalitet för alla åldrar, där både de nyskapande 
kulturprogrammen likaväl som de traditionella arrangemangen finns representerade 

- arrangera kulturläger, verkstäder, skapardagar och möten med konstnärer och författare 
- söka samarbetspartners både inom och utanför kommunen 
- stödja barn- och ungdomskulturgruppen att genomföra kulturaktiviteter för barn och unga 
- att barn och ungdomar skall få ta del av litteratur, musik, dans, teater, bildkonst, konsthantverk, 

film och foto, men även stimuleras till egen skapande aktivitet bl a genom deltagande i Ung Kultur 
Möts 

                                                            
200 Stenungsunds kommun 2005, s. 1. 
201 Stenungsunds kommun 2005, s. 1. 
202 Stenungsunds kommun 2005, s. 1-5. 
203 Stenungsunds kommun 2005, s. 2. 
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- skapa en scen för ungdomars egen skapande verksamhet och driva olika kulturprojekt för 
ungdomar204 

 
Delmålen avviker inte från den inriktning som redan har antytts. Både den humanistiska 
och den sociologiska rationaliteten är starka och tydligt urskiljbara: Målen syftar dels 
till att föra ut och tillgängliggöra den professionella kulturen (ett utbud av hög kvalitet) 
och stimulera möten mellan konstutövare och publik, men också till att uppmuntra eget 
skapande, i synnerhet hos gruppen barn och ungdomar. Möjligen kan ett litet 
marknadsorienterat inslag anas i den tredje punkten om att söka samarbetspartners, men 
i övrigt är de humanistiska och sociologiska motiven dominerande.  
 
6.3.3.2 ”Biblioteksverksamhet” 
 
I avsnittet om biblioteksverksamheten intar litteraturen och det skrivna ordet en 
särställning: ”Det skrivna ordet ger kunskap och sätter fantasin i rörelse. Genom boken 
kan tankar, känslor, erfarenheter och idéer spridas och delas med andra människor. 
Språket utvecklas och nyanseras genom nära tillgång till litteratur, människors 
möjlighet att uttrycka sina åsikter ökar, vilket utgör en av grundförutsättningarna för en 
fungerande demokrati.”205 Man hänvisar till bibliotekslagen som säger att alla 
kommuner ska ha ett folkbibliotek och gratis bokutlåning. Programmet betonar 
bibliotekets roll för det livslånga lärandet och påtalar även de utmaningar som 
informationssamhället med dess ökade mängder datorbaserad information innebär för 
biblioteket. Vidare avspeglas i avsnittet ambitionen av att nå ut med 
biblioteksverksamheten till alla kommuninvånare och att anpassa den efter olika 
gruppers olika förutsättningar, dvs. förbättra tillgängligheten och öka delaktigheten. 
Bokbussens betydelse betonas, liksom vikten av ”ett allsidigt mediautbud av god 
kvalitet” och ”generöst öppethållande” på huvudbiblioteket samt att tillgodose 
biblioteksbehoven inom utbildning samt vård och omsorg.206 Följande delmål avslutar 
avsnittet: 
 

- trygga bokbussverksamheten för att bokbussen även i framtiden skall vara ett ”barnens 
bibliotek” för samtliga förskolor i kommunen och de grundskolor som har långt till 
huvudbiblioteket. Bokbussen ska vara ett bibliotek för de som bor i kommunens ytterområden 

- att biblioteket strävar efter att nå alla kommuninvånare och erbjuda litteratur och information 
som är anpassad till olika gruppers förutsättningar 

- att biblioteket är ett bibliotek för kommunens invandrare, barn och vuxna skall erbjudas 
litteratur på sitt modersmål och möjlighet att ta del av nyhetsflödet från sitt gamla hemland 

- erbjuda allmänheten tillgång till Internet och datorarbetsplatser för studier och 
informationssökning både av utbildningsskäl och som en del av ett jämlikhetsarbete 

- att unga läsares önskemål och behov speciellt uppmärksammas och att dessa erbjuds 
tilltalande biblioteksmiljö och medier 

- att skolbiblioteken för barn och vuxenstuderande, som är viktiga instrument i undervisningen, 
skall ha sådana resurser att de kan fullfölja denna uppgift 

- i enlighet med Bibliotekslagen § 7 ta fram en biblioteksplan för Stenungsunds kommun207 
 
Man kan i avsnittet om biblioteksverksamhet tala om två huvudsakliga spår som båda 
utgår från en överordnad jämlikhetstanke. Det första framhäver bibliotekets roll för 
kommuninvånarnas bildning och lärande. Det andra betonar ambitionen att anpassa 

                                                            
204 Stenungsunds kommun 2005, s. 2. 
205 Stenungsunds kommun 2005, s. 2. 
206 Stenungsunds kommun 2005, s. 3. 
207 Stenungsunds kommun 2005, s. 3. 
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verksamheten efter olika gruppers särskilda behov. De framstår som ganska typiska 
exempel på humanistisk respektive sociologisk rationalitet. Jag upplever ändå att den 
humanistiska rationaliteten har en något starkare ställning i avsnittet. Målen handlar 
som jag tolkar dem mer om upplysning än om frigörelse.  
 
6.3.3.3 ”Föreningsverksamhet och folkbildning” 
 
Om kulturföreningarna och deras betydelse skriver programmakarna: 
 

Kulturföreningarna är en mycket betydelsefull del av kommunens kulturliv. Här samverkar ideellt 
arbetande människor under demokratiska former för att skapa kulturaktiviteter för alla invånare. 
Kulturföreningarna är av två slag, de arrangerande föreningarna och de föreningar där 
medlemmarna själva står för den kulturella verksamheten [...]. Båda typerna av föreningar är 
viktiga för kommunens kulturliv.208 

 
Och om folkbildning skrivs så här: 
 

Folkbildningen skall präglas av frihet och mångfald och vara ett forum där deltagarna själva väljer 
ämne och arbetsformer och där de egna erfarenheterna och behoven styr studierna. Folkbildningen 
har också en viktig uppgift att belysa och diskutera aktuella problem och introducera nya 
kunskapsområden. Studieförbundens kulturprogram är viktiga för kommunens kulturliv.209 

 
Följande delmål anges i anslutning till avsnittet: 
 

- tillgodose de kulturutövande föreningarnas behov av repetitionslokaler 
- att stimulansbidraget ger föreningarna möjligheter att genomföra kulturprojekt 
- ge ut föreningsguide 
- tillgodose att lokala amatörkonstnärer och konsthantverkare erbjuds möjlighet att visa sin 

konst och sitt hantverk i lämpliga lokaler 
- i samarbete med föreningsliv och studieförbund utveckla kulturverksamheten i kommunen210 

 
Åter framhävs humanistiska och sociologiska ideal som bildning, delaktighet och 
demokrati, men till skillnad från i avsnittet om biblioteken betonas här att initiativet och 
ämnesvalen ska komma från deltagarna själva. Man talar om frihet och mångfald och 
om att ta till vara deltagarnas egna erfarenheter. Därmed uppfattar jag den sociologiska 
rationaliteten som tydligare och betydligt mer uttalad här jämfört med i det föregående 
avsnittet. Det blir uppenbart inte minst i de listade delmålen att kulturpolitiken här intar 
en annan, mer understödjande roll än den undervisande uppgift som tillskrevs 
biblioteken ovan – här handlar målen främst om att tillhandahålla en materiell 
infrastruktur (t.ex. lokaler) åt de relativt självständiga verksamheter som 
kulturföreningarna bedriver. 
 
6.3.3.4 ”Konst” 
 
Konsten beskrivs som ”en samhälls- och tidsspegel”, en ovärderlig ”väckarklocka, 
insiktsgivare och ingång till stimulerande diskussioner för alla åldersgrupper”.211 
Genom de kulturpolitiska satsningarna på konstområdet vill man bredda konstintresset 

                                                            
208 Stenungsunds kommun 2005, s. 3f. 
209 Stenungsunds kommun 2005, s. 4. 
210 Stenungsunds kommun 2005, s. 4.  
211 Stenungsunds kommun 2005, s. 4. 
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och ”ge en fördjupad kunskap och förståelse för olika uttryck”.212 Delmålen är indelade 
i två listor, varav den första innefattar mål som rör kommunens konsthall Galleri Koch, 
som beskrivs som ”ett forum för professionella konstnärer”.213 Den andra rör 
konstområdet i allmänhet. Detta i sig signalerar att konsten (underförstått bildkonst) har 
en stark ställning i Stenungsunds kulturprogram. 

 
I Galleri Koch vill vi 
- visa utställningar av hög kvalitet och attraktion, vilka skapar diskussioner och lockar besökare 

från hela regionen.  
- öka antalet utställningar av samtidskonst med tillhörande pedagogik och workshops 
- ge kommunens konstförening möjlighet att arrangera utställningar 
- ge gymnasiets estetiskt inriktade klasser möjlighet att visa sina alster 
- öka den konstpedagogiska inriktningen genom att erbjuda skolans samtliga årskurser 

visningar och samtal om konst och workshops214 
 
Jag uppfattar den humanistiska rationaliteten som klart dominerande i målen för 
konsthallen. Visserligen vill man i viss mån bjuda in icke-professionella utövare att 
ställa ut på galleriet, men det är inte fråga om vilken amatörkonst som helst utan 
inbjudan riktar sig till klart specificerade grupper: elever på gymnasieskolans estetiska 
program och de lokala konstföreningarna. Det betonas att galleriet är ett forum för 
professionell konst och att utställningarna ska hålla hög kvalitet. Tillägget ”… och 
attraktion” kan möjligen läsas som en eftergift för den marknadsorienterade 
rationaliteten, men den är knappast bärande i argumentationen. Satsningen på 
konstpedagogik förstärker intrycket av att den humanistiska rationaliteten är tongivande 
– kvalitetskonsten behöver aktivt förmedlas och förklaras och en del av kulturpolitikens 
uppgift är att överbrygga klyftan mellan konstnär och publik.  
 

Vi vill dessutom 
- visa kommunens offentliga utsmyckningar och inköpta konst  
- genom olika publikationer göra kommunens konstinköp tillgängliga för allmänheten  
- stödja initiativ av lokala konstnärer 
- att medel avsätts för konstnärlig utsmyckning vid offentlig nybyggnation och i befintliga 

miljöer 
- att det arkitektoniska värdet vid byggande uppmuntras  
- att miljöns egna skönhetsvärden tas fram  
- arrangera konstvandringar till kommunens offentliga konstverk, byggnader och natur215 

 
Även i de övriga målen för konstlivet i Stenungsund finner jag att den humanistiska 
rationaliteten framträder starkast: De estetiska aspekterna är av överordnad betydelse i 
dessa mål, som också omfattar stöd åt de lokala konstnärerna och olika slags 
pedagogiskt inriktad konstförmedling. Man uttalar även en önskan om att de estetiska 
aspekterna ska beaktas vid stadsbyggnad. 
 
6.3.3.5 ”Kulturminnes- och kulturmiljövård” 
 
Syftet med kulturmiljövården är enligt programmakarna att ”bevara och levandegöra 
viktiga kulturhistoriska värden i vår omvärld. En målsättning är att identitet och 

                                                            
212 Stenungsunds kommun 2005, s. 4.  
213 Stenungsunds kommun 2005, s. 4. 
214 Stenungsunds kommun 2005, s. 4f. 
215 Stenungsunds kommun 2005, s. 5.  
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förankring i den egna historien ska kunna utgöra grund för förnyelse och utveckling.”216 
De områdesspecifika delmålen lyder som följer: 
 

Vi vill 
- vårda och dokumentera kommunens kulturminnen och kulturmiljöer  
- utveckla området kring Västergårdarna, Mariagårdsområdet, i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut i juni 2000, och verka för att området väster om Mariagården 
bevaras som ett grönområde och en avgränsning mot industrin  

- ge ut en informationsbroschyr om sevärdheter i kommunen  
- arbeta för att öka kunskapen om hembygden  
- revidera kommunens kulturminnesvårdsprogram och ge det formen av en hembygdsbok 
- stödja kommunens hembygdsföreningar217  

 
Också i detta avsnitt framstår de humanistiska motiven som starka. Man vill framför allt 
bevara och tillgängliggöra estetiska värden och öka kunskapen om dem. Tankegången 
om kulturarv som bas för förnyelse och utveckling samt målet om att ge ut en folder om 
sevärdheter i kommunen kan möjligen föra tankarna till den marknadsorienterade 
rationaliteten och företeelser som kulturturism, men jag uppfattar denna tendens som 
förhållandevis svag och underordnad i sammanhanget. Å andra sidan är detta ett av få 
ställen i Stenungsunds program där jag kan finna en tänkbar återkoppling till det uttalat 
marknadsorienterade mål som angavs inledningsvis och som sade att kulturpolitiken 
bland annat skulle främja ”Stenungsunds samhällsutveckling och attraktivitet som 
bostadsort, turistmål och etableringsort för industri och företag.”218  
 
6.3.4 Ansvar och förverkligande 
 
De politiska formerna för kulturpolitikens genomförande diskuteras inte i Stenungsunds 
kulturprogram. De etablerade kulturpolitiska institutioner och verksamheter som redan 
finns i kommunen – varav många kan tänkas vara ett resultat av 1974 års kulturpolitik – 
tas för givna. Man talar också om att i viss mån utvidga den kommunalt finansierade 
kulturpolitiska infrastrukturen med fler lokaler för eget skapande. Det kulturpolitiska 
handlingsområdet avgränsas förhållandevis snävt genom den sektorsorienterade och 
estetiska definitionen av kultur, vilket innebär att det politiska ansvaret för målens 
genomförande är tydligt och lätt att lokalisera. Med andra ord: Programmets mål är mål 
för den kulturpolitiska sektorn, vars ramar är fast förankrade. Undantaget är 
resonemanget kring byggnadsvärden och estetiska hänsyn vid nybyggnationer där kultur 
ses som aspekt och som kan tolkas som att de kulturpolitiska ambitionerna trots allt 
sträcker utanför den egna sektorn. I programmet som helhet uppfattar jag emellertid 
denna tendens som svag.  
 
6.3.5 Sammanfattning och slutsatser 
 
Stenungsunds kulturpolitiska program utgår ifrån ett snävt avgränsat kulturbegrepp som 
likställer kultur med de traditionella konstarterna och fokuserar den etablerade 
offentliga kulturpolitiska sektorn och dess institutioner: kulturhus, bibliotek, konsthall, 
föreningsliv. Den humanistiska rationaliteten framträder starkt, men även den 
sociologiska rationaliteten är närvarande i texten. Programmet innehåller en inledande 
målformulering som är uppenbart marknadsorienterad, men eftersom den saknar 

                                                            
216 Stenungsunds kommun 2005, s. 5. 
217 Stenungsunds kommun 2005, s. 5f.  
218 Stenungsunds kommun 2005, s. 1.  



49 
 

ordentlig förankring i resten av programmet uppfattar jag denna rationalitet som svag i 
texten som helhet. Konsten och konstnären har en särskilt stark ställning i programmet 
och man har en uttalad ambition att främja kvalitet och bildning. Man betonar vikten av 
konstpedagogik för att förmedla och förklara konsten. Kulturpolitiken riktar sig på ett 
uttalat sätt till olika grupper vars särskilda behov betonas: barn och ungdomar, äldre, 
invandrare, sjuka och funktionshindrade. Den typiska ramen för politiken är en 
kulturinstitution. Programmet hänvisar till två styrdokument: bibliotekslagen och 
barnkonventionen. Det är relativt samstämmigt med den statliga kulturpolitiken och 
även om ingen explicit hänvisning görs till de nationella målen från 1996 så kan 
programmet sägas handla om hur man ska förvalta och lokalt implementera den 
kulturpolitik som staten en gång tog initiativ till. Dock finns även tydliga skillnader – 
framför allt uppfattar jag den humanistiska rationaliteten som starkare i Stenungsunds 
program jämfört med i den statliga kulturpolitiken.  

 
6.4 Kulturpolitiskt program för Karlshamns kommun 
 
Karlshamns kulturpolitiska program antogs av kommunfullmäktige den 2 april 2007.219 
Dokumentet är tio sidor. Inledningsvis betonas att måldokumentet ”är övergripande och 
ska genomsyra kommunens samtliga verksamheter.”220 Syftet är att visa att kulturpolitiken 
 

inte enbart [kan] bedrivas inom de ramar den vanligtvis tilldelas. Det är därför viktigt att poängtera 
kulturens mobiliserande och kreativa kraft i samhällsutvecklingen. I konsekvens med detta måste 
man inom sektorer som utbildning, arbetsmarknad, vård och omsorg inse kulturens vikt och vara 
beredd att fatta beslut av kulturpolitisk art. Även arbetet med stadsbyggnad och utformning av 
gator, parker och grönområden har kopplingar till kulturpolitiken.221 

 
Kulturfrågorna jämställs av programskrivarna med andra sektorsövergripande 
samhällsfrågor som jämställdhet, folkhälsa och miljö.  
 
6.4.1 Kulturbegreppet 
 
Under rubriken ”Kultur som i Karlshamn” beskrivs kulturbegrepp på följande vis: 
 

Kultur hjälper oss att växa 
Kultur är att skapa, forma, förmedla eller uppleva 
Kultur ger individen möjlighet att uttrycka sig 
Kultur stärker och utvecklar demokratin 
Kultur ger möjlighet till delaktighet 
Kultur ger mening och sammanhang 
Kultur skapas i möten och ger gemenskap 
Kultur förändras – är historia, nutid och framtid 
Kultur kan vara stark men behöver stöd 
Kultur står för eftertanke och reflektion men kan också vara provocerande 
Kultur kan ske i traditionella former men också utmana det invanda och förväntade 
Kultur är mångfald222 

 
Karlshamns egenkomponerade samling definitioner bildar tillsammans ett brett och 
antropologiskt kulturbegrepp som fokuserar kultur som process. Man skriver: 

                                                            
219 Karlshamns kommun 2007. 
220 Karlshamns kommun 2007, s. 3.  
221 Karlshamns kommun 2007, s. 3. 
222 Karlshamns kommun 2007, s. 4. 
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”Kulturens kärna är inte utbud. Kulturen skapas i möten mellan människor som lever i 
relation till varandra och sin omvärld.”223 
 
6.4.2 Övergripande vision och mål 
 
Programmets övergripande vision formuleras på följande vis:  
 

Kultur i Karlshamn:  
- ger upplevelser, skapande, lärande, gemenskap, glädje och utmaning;  
- är i sina olika former öppen – tillgänglig för alla 
- ger livskraft och utveckling224  

 
Att utläsa någon tendens i termer av rationalitet enbart utifrån ovanstående svepande 
formuleringar är inte helt enkelt, även om jag i valet av begrepp tydligast tycker mig ana 
den sociologiska och den marknadsorienterade rationalitetens närvaro i ordval som 
skapande, gemenskap, tillgänglig och öppen respektive upplevelser och utveckling. 
Dessa två rationaliteter framträder desto tydligare i de mål som presenteras 
inledningsvis och som programmet enligt direktivet ska prioritera:  
 

- Barn och ungdomar i första hand 
Barn och ungdomar ska komma i första hand. Alla barn och ungdomar har rätt till kultur, 
språk och upplevelser.  

- Attraktiv livsmiljö  
Kultur bidrar till lokal utveckling genom att attrahera boende och besökare. Kultur är en 
faktor som medverkar till inflyttning och företagande i kommunen. 

- Öka kulturens tillgänglighet 
Alla medborgare ska ges möjlighet att delta och verka i kulturlivet. Kultur ska vara 
lättillgängligt och spegla en mångfald. 225 

 
Den sociologiska rationaliteten är framträdande i målet om barn och unga och i målet 
om tillgänglighet. Båda dessa mål är också lätta att känna igen ifrån de nationella målen. 
Punkt två har starka inslag av marknadsorienterad rationalitet.   
 
6.4.3 Strategier och prioriterade områden 
 
Karlshamns program disponeras utifrån sju områden: ”Mötesplatser över 
generationsgränser”; ”Lärande”; ”Delaktighet”; ”Mångfald”; ”Demokrati och 
värdegrund”; ”Hälsa” samt ”Tillväxt”.226 
 
6.4.3.1 ”Mötesplatser över generationsgränser” 
 
Programskrivarna menar att det i det lokala samhället finns ett allt större behov av 
offentliga mötesplatser. I sin framtidsvision för området skriver man om det kulturella 
”tredje rummet” – ett offentligt rum vid sidan om arbetet och hemmet där människor 
med olika bakgrunder och förutsättningar ska kunna mötas genom kulturen och finna 
”frihet, gemenskap och tillhörighet.”227 På så vis hoppas man kunna ge barn och 

                                                            
223 Karlshamns kommun 2007, s. 3. 
224 Karlshamns kommun 2007, s. 4. 
225 Karlshamns kommun 2007, s. 3. 
226 Karlshamns kommun 2007, s. 5-8. 
227 Karlshamns kommun 2007, s. 5. 
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ungdomar en större trygghet. Man framhåller vikten av att utemiljön är stimulerande att 
mötas i. Därefter anges följande delmål: 

 
- Kulturella aktiviteter ska utformas på ett sådant sätt så att de uppmuntrar invånare i alla åldrar 

att träffas, uppleva och skapa kultur tillsammans. 
- I alla kommundelar ska det finnas ändamålsenliga och lättillgängliga lokaler för kultur. 
- Utomhusmiljön ska stimulera till kulturella möten över generationsgränser. 
- Initiativ som underlättar för olika åldrar att mötas ska stimuleras och stödjas.228 

 
Jag uppfattar den sociologiska rationaliteten som starkt dominerande i avsnittet genom 
betoningen av begrepp som frihet, möten, gemenskap, mångfald, trygghet, tillgänglighet 
och en förbättrad livsmiljö.  
 
6.4.3.2 ”Lärande” 
 
Karlshamn ser kultur som en pedagogisk resurs och bibliotekets roll i människors 
lärande – ”livslångt och livsvitt” – betonas.229 Skapande arbete i skolan bidrar enligt 
programmet till lärande. Man skriver att kultur i skolan kan vara ”ett redskap för 
måluppfyllelse” men också ge eleverna ”möjlighet att möta och vara delaktiga i 
kulturlivet” och skolbiblioteket ses som ”ett kultur- och kunskapscentrum i skolan”.230 
 
Följande delmål ska bidra till lärande: 
 

- Biblioteken – som en del av kulturverksamheten – ska ges ett innehåll och en utformning och 
vara en viktig resurs för lärande under hela livet. 

- Kulturaktiviteter, både eget skapande och upplevelser, ska ingå som en naturlig del för alla 
barn och ungdomar i förskola och skola 

- Miljöer och mötesplatser ska skapas som inspirerar och stimulerar lusten att lära. En estetisk 
utformning, en tillåtande atmosfär och teknisk utrustning ska bidra till detta. 

- Samverkan mellan kulturliv och skola ska stödjas. 231 
 
I detta avsnitt vävs element från de tre rationaliteterna samman. Resonemanget kring 
lärande kan åtminstone på ett ytligt, tematiskt plan hänföras till en humanistisk 
rationalitet. Samtidigt formuleras sambandet mellan kultur och lärande på ett 
instrumentellt vis (”redskap för måluppfyllelse”) som jag uppfattar som okaraktäristiskt 
för den humanistiska rationaliteten och som snarare anknyter till den 
marknadsorienterade rationalitetens retorik. Det finns även andra inslag i texten som jag 
associerar med den marknadsorienterade rationaliteten. Exempelvis det tredje delmålet 
som jag menar närmast för tankarna till Skot-Hansens resonemang om kulturalisering. 
Genom att skapa estetiskt tilltalande miljöer ska eleverna bättre ta till sig den beska 
medicin – kunskap – som skolan har att leverera. I avsnittet finns även en tydlig 
hänvisning till den sociologiska rationaliteten i talet om att barn och ungdomar ska ges 
möjlighet till eget skapande och delaktighet i kulturlivet.  
 
6.4.3.3 ”Delaktighet” 
 
Programmakarna vill att kulturpolitiken ”skapar förutsättningar för alla 
kommuninvånare att vara delaktiga i kommunens kulturliv, både genom upplevelser, 
                                                            
228 Karlshamns kommun 2007, s. 5.  
229 Karlshamns kommun 2007, s. 5. 
230 Karlshamns kommun 2007, s. 5f. 
231 Karlshamns kommun 2007, s. 6. 
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förmedling och eget skapande” och menar att kultur kan vara ”ett viktigt redskap för 
människor att tolka och förstå händelser i omvärlden”.232 Man vill se bibliotek, skola 
och kulturhus som naturliga platser för delaktighet i kulturlivet. Följande delmål anges: 
 

- Kulturaktiviteter ska ge invånarna möjlighet att göra sin röst hörd, värna om yttrandefrihet och 
ge möjlighet till personlig utveckling. 

- Alla ska, på sina egna villkor och utifrån sina egna förutsättningar kunna uttrycka sig genom 
att uppleva, förmedla eller skapa. 

- Samhällsinformation ska vara tillgänglig för alla invånare. 
- Ökad delaktighet i kulturlivet ska stödjas, med en prioritering av verksamheter som vänder sig 

till alla barn och ungdomar.233 
 
Här återspeglas en rad element från den sociologiska rationaliteten: delaktighet, 
tillgänglighet och eget skapande med en särskild prioritering av barn och ungdomar.  
 
6.4.3.4 ”Mångfald” 
 
Programskrivarna skisserar en framtidsvision där Karlshamn ”präglas av etnisk och 
kulturell mångfald”, där kultur ”är en angelägenhet för alla oavsett ursprung” och där 
”[k]ulturverksamhet för barn, ungdomar och vuxna speglar det mångfasetterade 
samhället”.234 Det ska även finnas ”en öppenhet för olika konstnärliga uttrycksformer, 
konstnärlig förnyelse och kvalité inom de olika kulturområdena”.235 Delmålen lyder: 
 

- Kulturella aktiviteter ska ge invånarna möjlighet att mötas över språk- och kulturgränser.  
- Kultur ska vara ett medel för ökad förståelse, tolerans och gemenskap mellan människor. 
- Skola och förskola ska arbeta med kultur i olika former. 
- Mångfalden i samhället ska synas i kulturlivet och alla invånare ska ha möjlighet att ta del av 

och påverka kulturlivet. 
- Aktiviteter som leder till ökad etnisk och kulturell mångfald ska stödjas. Främst ska 

verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar prioriteras.236  
 
Avsnittet använder begreppet mångfald i två olika betydelser. Man talar å ena sidan om 
kulturell och etnisk mångfald och om möten över språk- och kulturgränser och kopplar 
på så vis ett antropologiskt kulturbegrepp till mångfaldsbegreppet. Men man talar också 
om mångfald i en betydelse som tydligare anknyter till mångfaldsmålet i de nationella 
målen från 1996, när man skriver om konstnärliga uttrycksformer, förnyelse och kvalitet 
och på så vis förknippar mångfaldsbegreppet med ett estetiskt kulturbegrepp. I termer 
av rationalitet uppfattar jag dock de sociologiska motiven som mer framhävda i 
Karlshamns text än de humanistiska, särskilt i delmålen för avsnittet. 
 
6.4.3.5 ”Demokrati och värdegrund” 
 
I detta avsnitt formuleras en framtidsvision för kulturpolitiken som främjare av 
yttrandefrihet, tolerans och demokrati. Delmålen som knyts till området lyder: 
 

- Möjligheter till kulturella upplevelser och eget skapande ska stärka självförtroende, identitet 
och samhörighet. 

- Kultur ska ge kunskap om våra livsvillkor förr och nu.  

                                                            
232 Karlshamns kommun 2007, s. 6. 
233 Karlshamns kommun 2007, s. 6.  
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- Verksamhet som rör värdegrundsfrågor och demokrati, i skolan och på fritiden ska stödjas. 
- Genusperspektivet ska finnas med i all kulturell verksamhet.237 

 
Den första punkten anknyter starkt till den sociologiska rationaliteten, medan punkt två tydligt 
hämtar legitimitet i den humanistiska. Demokratin ska främjas dels genom eget skapande som 
väntas leda till stärkt självförtroende och samhörighet, dels genom upplysning och kunskap. 
Skolans roll lyfts åter fram. Ett genusperspektiv introduceras i punkt fyra.  
 
6.4.3.6 ”Hälsa” 
 
Programmet ser kultur som ”ett viktigt inslag i en hälsofrämjande livsstil” och vill 
därför att kultur i framtiden ska ingå i kommuninvånarnas liv ”i stor omfattning” för att 
främja ”välbefinnande och trygghet” samt stärka ”folkhälsan genom att ge människor 
möjligheter till upplevelser, lärande, delaktighet och inflytande i samhället.”238 Följande 
delmål anges: 
 

- Kultur i Karlshamn ska genom ett hälsoperspektiv bidra till att alla invånare har möjlighet att 
må bra, stimuleras och utvecklas ut ifrån [sic] sina egna förutsättningar. 

- Kulturen ska stärka folkhälsan och vara en motkraft mot droger, missbruk och utanförskap. 
- Kulturella aktiviteter ska utgöra vara [sic] en viktig del i det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet.239 
 
Jag uppfattar Karlshamns resonemang om hälsa som främst förankrat i en sociologisk 
rationalitet. Kultur ska främja välmående, trygghet, delaktighet och inflytande – till och 
med användas som en motkraft mot missbruk.  
 
6.4.3.7 ”Tillväxt”  
 
Programmakarna skriver att kultur ”skapar tillväxt och gör kommunen attraktiv” och 
tydliggör samtidigt att man med tillväxt även menar ”ökad hälsa, mångfald, trygghet, 
miljömedvetenhet och kreativitet”.240 Man framhäver i anslutning till detta mål också 
bibliotekets roll att tillgodose ”samhällets ökade behov av information och 
omvärldsbevakning.”241 Kulturens roll för medborgarnas självkänsla, boendemiljö och 
för att attrahera besökare nämns också i detta avsnitt. Tre delmål presenteras: 
 

- Kultur ska spela en stor roll i skapandet av en attraktiv livs- och arbetsmiljö. 
- Bibliotek ska vara medie- och informationscentra. 
- Ett aktivt föreningsliv med goda resurser ska i samarbete med kommunens kulturarbetare ge 

möjlighet till ett rikt kulturliv.242 
 
Avsnittet är starkt präglat av den marknadsorienterade rationaliteten men resonemanget 
innehåller även sociologiskt färgade argument. Här framgår tydligt hur ordet tillväxt 
används i den utvidgade betydelse som kan sammanfattas i begreppet hållbar 
samhällsutveckling. Flera av de begrepp som används i argumentationen, som hälsa, 
mångfald, självkänsla, trygghet, kan snarast förknippas med den sociologiska 
rationaliteten, men perspektivet i argumentationen är samhällsutvecklingen i stort. Den 
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biblioteksroll som formuleras i avsnittet – att tillgodose information och 
omvärldsbevakning – är även den värd att notera i sammanhanget.  
 
6.4.4 Ansvar och förverkligande 
 
I Karlshamns program markeras tydligt uppfattningen att ansvaret för de kulturpolitiska 
frågorna bör ses som sektorsövergripande. Detta budskap uttalas redan i syftet och 
upprepas i programmets avslutning där även vikten av samarbete med aktörer utanför 
det offentliga betonas: ”Genomförande av det kulturpolitiska programmet kräver 
samverkan mellan myndigheter, organisationer, näringsliv och medborgare i 
kommunen.”243 
 
6.4.5 Sammanfattning och slutsatser  
 
Karlshamns kulturpolitiska program utgår från ett brett, antropologiskt kulturbegrepp 
som fokuserar kultur som process och aspekt snarare än de traditionella konstformerna, 
vilka snarast ses som redskap för att uppnå de mer processinriktade målen, t.ex. lärande 
och tillväxt. Programmet kännetecknas av en symbios av sociologisk och 
marknadsorienterad rationalitet som kan sammanfattas i tankefigurerna ”hållbar 
samhällsutveckling” och ”attraktiv livsmiljö” och som utöver typiska sociologiska och 
marknadsorienterade element som delaktighet och kultur som lokaliseringsfaktor i 
programmet även förknippas med begrepp som miljö och hälsa. När spår av 
humanistisk rationalitet framträder i texten är det framför allt i samband med målet om 
demokrati där kunskap om livsvillkoren förr och nu betonas. Skolan och gruppen barn 
och ungdomar är starkt framhävda i programmet. Biblioteket nämns bland annat i 
samband med målområdet lärande och i ett resonemang kring samhällets ökade behov 
av information och omvärldsbevakning i anslutning till tillväxtmålet. Dess roll för att 
skapa delaktighet lyfts också fram, tillsammans med kulturhuset och skolan. 
Skolbiblioteket beskrivs som ett kultur- och kunskapscentrum. Den typiska ramen för 
kulturpolitiken i programmet kan emellertid varken sägas vara en kulturinstitution, 
lokaler för eget skapande eller flaggskepp/evenemang utan utgörs snarare av de 
offentliga institutioner, verksamheter och platser (t.ex. skola, sjukvård, stadsmiljö) som 
ska kulturaliseras, det vill säga ges en kulturell aspekt. Även om spår av de nationella 
kulturpolitiska målen från 1996 kan utläsas i programmet är huvudintrycket att 
Karlshamns kulturprogram är relativt självständigt i förhållande till de statliga målen, 
framför allt genom sitt starka marknadsorienterade inslag men också nedtoningen av 
kultursektorn till förmån för framhävandet av kultur som tvärsektoriell aspekt.  
 

6.5 Kulturpolitiskt program för Norrköpings kommun 
 
Norrköpings kulturpolitiska program antogs av kommunfullmäktige den 29 oktober 
2007.244 Dokumentet är tolv sidor. Syftet är att ange riktningen för kulturpolitiken de 
kommande åren samt visa ”hur den samspelar med omvärlden, såväl i regionen som på 
det nationella och internationella planet. Därmed formuleras och definieras kommunens 
ansvar och roll för de verksamheter som bekostas med skattemedel.”245 
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6.5.1 Kulturbegreppet 
 
Kulturbegreppet definieras i programmet på följande vis: ”Det kulturpolitiska 
programmet för Norrköpings kommun utgår från en bred kultursyn, där konstarterna 
(musik, dans, bildkonst, teater o s v) är en del av helheten.”246 Man tar i Norrköpings 
program således avstamp i ett brett uppfattat antropologiskt kulturbegrepp som på ett 
uttalat sätt innefattar de traditionella konstarterna.  
 
6.5.2 Övergripande vision och mål 
 
Programmakarna skriver i anslutning till definitionen av kulturbegreppet, att 
utgångspunkten ”är att kulturen har en betydelsefull roll i all lokal och regional 
samhällsutveckling och är en av Norrköpings kommuns främsta tillgångar.”247 Det är en 
formulering som tydligt knyter an till den marknadsorienterade rationaliteten. I 
inledningen nämns även att det kulturpolitiska programmet utgår från Målbild 2010 som 
är Norrköpings kommuns övergripande vision fram till 2010. I visionen anges tre mål 
som syftar till att stärka Norrköping som kulturstad och som programmet tar avstamp i: 
 

- Utveckla Norrköping som kulturell evenemangsstad 
- Främja utvecklingen av kulturarbetsplatser 
- Marknadsföring av Norrköpings kulturella företräden248 

 
Dessa mål tycks syfta till att stärka Norrköpings attraktions- och konkurrenskraft och 
avslöjar också att man ser kultur som en viktig näringslivssektor. De är med andra ord 
utpräglat marknadsorienterade. 
 
6.5.3 Strategier och prioriterade områden 
 
Det kulturpolitiska programmet disponeras utifrån fem olika målområden: ”Kulturen 
utvecklar den goda staden”; ”Barn och ungas rätt till kultur”; ”Integration, 
internationalisering och demokrati”; ”Kulturens tillgänglighet” samt ”Eget skapande 
och amatörkultur".249 
 
6.5.3.1 ”Kulturen utvecklar den goda staden” 
 

- Att stärka kultur ger välfärd och skapar tillväxt  
- Att stärka kulturen är en grundsten i det hållbara samhället  
- Att stärka kulturen är en viktig del av Norrköpings identitet och varumärke  
- Att stärka kulturen är en självklar del av samarbetet inom den fjärde storstadsregionen.250 

 
Avsnittet tar avstamp i ovanstående mål, som egentligen utgör en rad 
verklighetspåståenden snarare än konkreta handlingsrekommendationer för hur man 
anser att kulturen bör stärkas. Programmet hävdar att utbudet av kultur ”är en av de allra 
viktigaste faktorerna vid val av boendeort. Ett rikt och varierat kulturutbud av hög 
kvalitet som också innehåller det smala och speciella gör att en ort eller kommun 

                                                            
246 Norrköpings kommun 2007, s. 4.  
247 Norrköpings kommun 2007, s. 4. 
248 Norrköpings kommun 2007, s. 4. 
249 Norrköpings kommun 2007, s. 5-8. 
250 Norrköpings kommun 2007, s. 5. 
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uppfattas som attraktiv.”251 Man ser kommunens kultur- och naturmiljöer som ”en 
viktig del av profileringen av Norrköping.” 252 Vidare talar man om betydelsen av ”den 
kreativa sektorn” som ”är en av de snabbast växande näringarna i Europa” och där 
”kulturen och kreatörerna [är] kärnan”, men som också innefattar ”sektorer som turism, 
sport, nöjesevenemang, dataspel, nya medier.”253 Motorn för branschen är människors 
”ökande behov av upplevelser”.254 Näringsliv, utbildning och forskning beskrivs som 
nödvändiga för sektorns tillväxt, men även den offentligt finansierade kulturpolitiken 
har en roll att spela, enligt programskrivarna: ”En viktig grund för en växande kreativ 
sektor är den offentligt finansierade kulturen i form av vitala kulturinstitutioner och stöd 
till det fria kulturlivet, den kulturella infrastrukturen.”255 
 
Programmakarna framhåller även kulturens betydelse i ett ”långsiktigt hållbart 
samhälle” även på andra sätt än de rent ekonomiska:256  
 

Tillgång till kultur ger människor en bättre hälsa, ökat välbefinnande och ett rikare liv. Att fördela 
kulturupplevelserna och det egna skapandet mer jämlikt mellan medborgarna är ett effektivt sätt att 
bryta klyftor mellan människor. Därför bör satsningar, som syftar till att erbjuda lättillgängliga 
kulturupplevelser och möjligheter till eget skapande riktas till grupper som av tradition inte deltar i 
kulturlivet lika ofta som andra, prioriteras. De kulturella mötesplatserna stärker människors sociala 
band. Kulturupplevelser belastar inte miljön lika mycket som materiell konsumtion gör.257 

 
Att värna kulturarvet och de lokala kulturmiljöerna lyfts fram som ett särskilt viktigt 
område. Norrköpings industrilandskap beskrivs som ”unikt i världen” och anses utgöra 
”en viktig grund för samhällsutveckling”.258 Man lyfter även fram estetiska aspekter: 
”En vacker och estetiskt hållbar stadsmiljö är lika viktig som att kommunens olika 
verksamheter bedrivs i omsorgsfullt gestaltade lokaler.”259 
 
Jag uppfattar avsnittet som starkt genomsyrat av en marknadsorienterad rationalitet och 
till två tredjedelar handlar texten uttryckligen om kulturens betydelse för den 
ekonomiska utvecklingen – inte minst som egen näring. Mot slutet av avsnittet 
framträder ett tydligt sociologiskt inslag i stycket om kultur, hälsa och välbefinnande, 
där man talar om att rikta kulturpolitiska satsningar till grupper som anses vara särskilt 
behövande. Ett nyckelbegrepp i texten är ”hållbar samhällsutveckling” där den 
marknadsorienterade och sociologiska rationaliteten kombineras med en terminologi 
som lånats från miljörörelsen. Uttrycket för tankarna till samhällsplanering och antyder 
ett ekologiskt perspektiv som görs explicit i programmet på olika vis, bland annat i 
påståendet att kulturupplevelser är en miljövänlig form av konsumtion. Det är intressant 
hur man väver samman ett sociologiskt och marknadsorienterat språkbruk vilket 
exempelvis tar sig uttryck i det tvetydiga uttrycket ”lättillgängliga upplevelser” som 
både kan sägas anspela på den statliga kulturpolitikens traditionella tillgänglighetsmål, 
men som också kan tolkas i riktningen ”lättsmält underhållning”. Den humanistiska 
rationaliteten uppfattar jag som svag i texten, om ens närvarande. Man talar visserligen 
om vikten av ett kulturutbud av hög kvalitet som även innefattar smala yttringar, men 
                                                            
251 Norrköpings kommun 2007, s. 5. 
252 Norrköpings kommun 2007, s. 5. 
253 Norrköpings kommun 2007, s. 5. 
254 Norrköpings kommun 2007, s. 5. 
255 Norrköpings kommun 2007, s. 5f. 
256 Norrköpings kommun 2007, s. 6. 
257 Norrköpings kommun 2007, s. 6. 
258 Norrköpings kommun 2007, s. 6. 
259 Norrköpings kommun 2007, s. 6. 
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sammanhanget klargör att det snarare är marknadens mått på kvalitet som avses än den 
humanistiska rationalitetens hierarkiska kvalitetsmått: Den smala, udda konstens uppgift 
är att bidra till stadens attraktionskraft.  
 
6.5.3.2 ”Barn och ungas rätt till kultur”  
 
Målområdet barn och unga inleds med följande mål: 
 

- Alla barn i förskola och skola i Norrköping ska i större utsträckning ta del av 
kulturupplevelser och eget skapande 

- Barn och unga ska ha större möjligheter att påverka kulturutbudet i Norrköping 
- Norrköping ska vara en av landets ledande kommuner när det gäller barn- och 

ungdomskultur260 
 
Programmet hänvisar till barnkonventionen som säger att alla barn har rätt till 
kulturupplevelser och skriver vidare: ”Vi vet att kulturutbudet för barn och unga är 
orättvist fördelat, och att barns och ungas efterfrågan på kultur är större än tillgången. 
Förutsättningen för att barn och unga ska bli aktiva kulturkonsumenter och skapande 
själva är att kulturlivet görs tillgängligt, särskilt för de som har minst möjlighet att ta del 
av det.”261 Man skriver även att ”det kulturutbud som barn och unga erbjuds inte 
stämmer särskilt väl med vad de själva efterfrågar.”262 Skolan anses ha en nyckelroll när 
det gäller tillgången till kultur, eftersom den når alla barn. Därför bör samverkan mellan 
skola och kulturliv förbättras och här menar programskrivarna att ”större 
ansträngningar” från kulturlivets sida kan göras för ”att informera skolan om det 
kulturutbud som finns, och att utveckla metoder för uppföljning och integrering av 
kulturupplevelser i undervisningen.”263 
 
Jag uppfattar den marknadsorienterade rationaliteten som mycket stark i det här 
avsnittet, vilket kanske behöver motiveras närmare eftersom barn och ungdomars rätt 
till delaktighet i kulturlivet kan sägas vara ett av den statliga kulturpolitikens mest 
inarbetade teman, traditionellt utifrån humanistiska och sociologiska motiv. Avsnittet 
ovan innehåller otvivelaktigt spår även av dessa rationaliteter – här talas om barnens rätt 
till inflytande, eget skapande och en rättvisare tillgång till kultur. Men dessa 
sociologiskt och i någon mån humanistiskt laddade argument vävs i Norrköpings 
kulturprogram samman med en marknadsorienterad retorik som gör att deras tidigare 
innebörd delvis ändras. Denna kulturpolitik vill varken uppfostra barnen till bildade 
medborgare eller stötta deras frigörelse, utan göra dem till aktiva kulturkonsumenter. 
Man talar om ett glapp mellan tillgång och efterfrågan på kultur, men verkar till stor del 
betrakta klyftan som ett marknadsföringsproblem från kulturlivets sida, samt att det 
produceras fel sorts (dvs. icke efterfrågade) kulturupplevelser. Delmålen visar även att 
man betraktar satsningen som ett tillfälle att profilera och synliggöra staden – man vill 
bli ledande i landet på barn- och ungdomskultur. 
  
6.5.3.3 ”Integration, internationalisering och demokrati” 
 
Målen för programmets tredje målområde formuleras såhär: 

                                                            
260 Norrköpings kommun 2007, s. 6.  
261 Norrköpings kommun 2007, s. 6. 
262 Norrköpings kommun 2007, s. 6. 
263 Norrköpings kommun 2007, s. 7. 



58 
 

 
- Fler platser för kulturella möten skall skapas 
- Öka förståelsen för att kultur är en förutsättning för demokratisk utveckling och integration 
- Öka förståelsen för att kulturarvet skapar sammanhang och förståelse264 

 
Programmakarna skriver om kulturens betydelse för yttrandefrihet och det demokratiska 
samtalet. Bibliotekets roll som mötesplats och för folkbildning och lärande framhävs. 
Man skriver vidare om integration, att den  
 

inte bara [handlar] om att nya svenskar ska lära känna den svenska kulturen. I lika hög grad är det 
värdefullt för infödda svenskar att lära känna andra etniska gruppers egna kulturyttringar och 
öppna upp för möten, samt att olika samhällsgrupper möts för att öka förståelsen och 
delaktigheten. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, men gränserna mellan olika människors 
kulturella nätverk är ofta skarpa. Norrköpings etniska mångfald är en hittills underutnyttjad resurs 
inom kulturområdet.265 

 
Programmet betonar även vikten av internationella samarbeten på kulturområdet: ”I den 
globaliserade värld vi lever i är internationella kontakter viktiga för all 
verksamhetsutveckling.”266 Slutligen förs ett resonemang kring kulturarvet där man 
framhäver betydelsen av att det kulturarv som bevaras för framtiden speglar ”många 
olika människors erfarenheter och kultur.”267 
 
I detta avsnitt syns spår av alla de tre rationaliteterna. Resonemanget kring vikten av 
kunskap och lärande för demokratins utveckling kan hänföras till den humanistiska 
rationaliteten. Den sociologiska rationaliteten är tydlig i betoningen av begrepp som 
mötesplatser och delaktighet. I beskrivningarna av mångfald som en underutnyttjad 
resurs och nödvändigheten av internationella kontakter för verksamhetsutveckling är 
den marknadsorienterade rationaliteten uppenbar. 
 
6.5.3.4 ”Kulturens tillgänglighet”  
 
Med hjälp av nedanstående fyra mål vill programmet stärka kulturens tillgänglighet: 
 

- Tillgängligheten till kulturupplevelser och kulturarv ska öka 
- Mångfald och delaktighet i kulturlivet ska stimuleras 
- Öppenheten för mångfald och nya kulturformer ska öka 
- Alla grupper ska nås genom att kulturen kommer närmare människors dagliga liv268 

 
Dessa mål motiveras i den efterföljande texten, som inleds: ”En stor mångfald i 
kulturutbudet kännetecknar en storstad, liksom en öppenhet för nya kulturformer. 
Tillsammans med våra grannstäder kan Norrköping erbjuda den stora stadens utbud.”269 
Programmakarna skriver att den ”kulturella upplevelsen är individuell, och har inga 
gränser”, men tillägger att det är viktigt ”att ingen känner sig utestängd från det 
kulturutbud som finns, och att alla kan hitta något som passar.”270 Man ser det som en 
utmaning för kulturinstitutioner och arrangörer ”att nå nya grupper, att våga gå utanför 
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invanda mönster och redan upptrampade stigar när det gäller marknadsföring och 
programutbud.”271 Vidare skriver man att hindren ”som människor kan uppleva inför 
kulturutbudet kan vara av olika slag: ekonomiska, sociala, geografiska, 
informationsmässiga, fysiska eller annat” och trots formuleringen om att den kulturella 
upplevelsen är individuell, menar man att det är särskilt viktigt ”att försöka nå grupper 
som idag tar del av kulturlivet i mindre omfattning.”272 Kommunens föreningsliv och 
studieförbundens verksamhet lyfts fram som en resurs. 
 
Liksom i avsnittet om barn och ungdomar kan man här närmast tala om en symbios av 
sociologisk och marknadsorienterad rationalitet. Här upplever jag emellertid att den 
sociologiska rationaliteten är något starkare. Temat och delar av retoriken är tydligt 
hämtade därifrån när man talar om uppsökande arbete för att nå fram till icke-
deltagande grupper, men texten färgas också tydligt av den marknadsorienterade 
rationaliteten i talet om den individuella kulturupplevelsen, marknadsföring och vikten 
av ett storstadsmässigt utbud.  
 
6.5.3.5 ”Eget skapande och amatörkultur” 
 
Målen som hör till avsnittet om eget skapande och amatörkultur är: 
 

- Att utveckla barns och ungas kreativitet är särskilt prioriterat 
- Frigöra människors möjligheter och kreativitet 
- Möten mellan professionella utövare och amatörer ska underlättas 
- Föreningars och studieförbunds kostnadseffektiva verksamhet bör bättre tas till vara273 

 
Programmakarna skriver att människors eget skapande går igen i historien: 

 
Ett exempel är hällristningarna längs Motala Ström. Idag skapar många unga på webben, och 
publicerar sig i samma stund. Man brukar tala om deltagarkultur, där kulturyttringar är nära 
kopplade till nya medier. Att göra egen musik, film eller dataspel har blivit ett sätt att visa vem 
man är och stärker självkänslan. Skrivande i en blogg eller i en community gör att orden och 
berättelserna omedelbart blir tillgängliga för många, samtidigt som andras berättelser kommer 
nära.274 

 
Man beskriver amatörkulturen som en folkrörelse och viktig för många människor: 
”Alla varken vill eller kan försörja sig på sitt skapande, men alla har en rätt att utveckla 
sitt skapande inom sina ramar. Folkbildningen och föreningslivet har en fortsatt viktig 
roll i att stärka människors kreativitet och möjligheter att skapa själva.”275 Dessutom är 
det ”viktigt att ta tillvara de ideella krafter som med sin insats ger så stor utdelning i 
form av en bred och mångfacetterad verksamhet.”276 Barn och ungdomar är särskilt 
prioriterade. Föreningslivet och kulturinstitutioner som Kulturskolan sägs spela en 
viktig roll och man tillägger att det är viktigt att mötesplatser för unga utformas med 
utgångspunkt i deras egna önskemål och behov. 
 
Jag tycker att ovanstående text med alla sina samtidsmarkörer är intressant som exempel 
på hur den sociologiska rationaliteten kan komma till uttryck idag. Alla de sociologiska 
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nyckelbegreppen finns här – frigörelse, eget skapande, mötesplatser etc. Formuleringen 
om att man bättre bör ta tillvara föreningars kostnadseffektiva verksamhet sticker 
emellertid ut genom sin marknadsorientering. Det är också intressant att notera vilka 
kulturformer och företeelser som man väljer att exemplifiera texten med – och vilka 
som inte nämns.  
 
6.5.4 Ansvar och förverkligande 
 
I programmet dras slutsatsen att man ”[f]ör att förverkliga målsättningarna om att alla 
elever i skola/förskola ska ha tillgång till kulturupplevelser och att Norrköping ska vara 
en av landets ledande kommuner för barn- och ungdomskultur krävs förstärkningar av 
kulturområdets resurser. Resurserna för marknadsföring av kulturutbudet är 
otillräckliga, liksom när det gäller möjligheterna för kulturinstitutionerna att arbeta 
uppsökande.”277 Även om kultur- och fritidsnämnden har ett övergripande ansvar för 
kulturpolitiken i Norrköping anser man att ”områdets tvärsektoriella karaktär gör att 
samverkan med andra nämnder är nödvändig för att kulturpolitiken ska få genomslag i 
hela samhället.”278 Skolan och samhällsbyggnadssektorn omnämns som särskilt viktiga 
att samverka med.279 Ett kulturpolitiskt samarbete inom fjärde storstadsregionen anses 
också vara viktigt och nämns på flera ställen i programmet.  
 
6.5.5 Sammanfattning och slutsatser 
 
Norrköpings kulturprogram tar avstamp i ett brett, antropologiskt kulturbegrepp som 
uttryckligen även innefattar de traditionella konstarterna. Man betonar kulturpolitikens 
tvärsektoriella karaktär. Programmet präglas av en marknadsorienterad rationalitet som 
flätas samman med starka sociologiska inslag. Den humanistiska rationaliteten har en 
svagare ställning i programmet, men förekommer t.ex. i resonemanget om 
folkbildningens och lärandets betydelse för demokratins utveckling. Bärande teman är 
hållbar samhällutveckling och profilering av Norrköping som stad. Man talar om den 
kreativa sektorn som en växande bransch och anger därmed näringspolitiska motiv för 
kulturpolitiken. Kännetecknande är också hur man hämtar väletablerade ledord och mål 
från den statliga kulturpolitiken från 1974/1996, men laddar dem med en delvis ny 
innebörd. Tillgänglighet ses till exempel i Norrköpings text till stor del som en fråga om 
att ha ett storstadsmässigt brett utbud och rätt marknadsföring – det flertydiga uttrycket 
”lättillgängliga kulturupplevelser” är betecknande för hur man rör sig i skarven mellan 
en sociologisk och en marknadsekonomisk rationalitet. Även resonemanget kring barn 
och ungdomars rätt till kultur förs till stora delar inom ramen för en marknadsorienterad 
begreppssfär, vilket laddar ett av kulturpolitikens viktigaste slagord med delvis nya 
värderingar. Den typiska ramen för kulturpolitiken kan sägas vara ett evenemang eller 
snarare ett tävlingsinriktat flaggskeppsprojekt, som att bli landets ledande kommun på 
barn och ungdomskultur. Typiska publikgrupper är segment av konsumenter som fritt 
väljer ur stadens breda utbud av kulturupplevelser, men man är även uttryckligen 
intresserad av att värva nya grupper som i dag inte deltar i samma utsträckning. Vikten 
av samarbete på olika nivåer framhävs: internationellt, regionalt och inom kommunen. 
Intrycket är att programmet avviker i väsentliga avseenden från de nationella målen från 
1996 även om många – särskilt sociologiska – inslag känns igen därifrån. Skillnaden 
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består framför allt i Norrköpings marknadsorientering och fokus på kulturens roll i 
stadsutveckling.  
 

6.6  Analysresultat 
 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av analysresultatet genom att uppsatsens 
två delfrågeställningar besvaras.  
 
6.6.1 Idéer om kulturpolitik 
 
Vilka idéer om kulturpolitik kan utläsas i de kulturpolitiska måldokumenten? 

Dokumenten uppvisar till att börja med en relativt stor spridning vad gäller kultursyn. I 
två av de fem dokumenten (Ekerö och Karlshamn) underbetonas den estetiska kulturen 
och de verksamheter som traditionellt har räknats till den kulturpolitiska sektorn på ett 
markant vis till förmån för ett framhävande av kultur som social process och 
värdeskapande aspekt. Även Norrköpings kulturpolitiska program har skrivits utifrån en 
tydlig process- och aspektorientering, men dess breda kulturbegrepp innefattar på ett 
mer uttalat vis även det estetiska. Melleruds program säger sig visserligen utgå ifrån en 
bred kultursyn, men jag uppfattar att breddningen huvudsakligen sker inom ramen för 
ett estetiskt kulturbegrepp, dvs. man avser snarast en öppenhet gentemot nya och 
annorlunda konstformer. Dock finns antydningar i Melleruds program om att man 
liksom i Ekerö, Karlshamn och Norrköping vill öppna för en mer aspektorienterad syn 
på kulturpolitik. Stenungsunds kulturprogram utmärker sig genom sin mycket konkreta 
och snävt avgränsade kulturdefinition som samtidigt anger tydliga gränser för 
kulturpolitikens sektorsansvar.  
 
Tillgänglighet, ett av den statliga kulturpolitikens viktigaste ledord, har en mycket stark 
ställning även i det undersökta materialet. Alla de fem måldokumenten skriver om 
tillgänglighet. Analysen tyder emellertid på att kommunerna lägger delvis olika 
innebörd i begreppet. Medan Stenungsunds tillgänglighetsmål talar om att förmedla 
professionell kultur av hög kvalitet samt präglas av ett utpräglat grupptänkande (man 
vill föra ut kultur till äldre, sjuka och funktionshindrade) skriver Norrköping om 
tillgänglighet på ett sätt som antyder att man om inte helt så åtminstone till stor del ser 
lösningen i rätt sorts marknadsföring och genom att uppmuntra kreatörerna att 
producera ett utbud som bättre motsvarar konsumenternas efterfrågan. Det finns en 
tydlig tendens i materialet som helhet att programmen lägger en större vikt vid den 
subjektiva kulturupplevelsen, än vilken sorts kulturellt innehåll det är som ska 
tillgängliggöras (undantaget Stenungsunds program). 
 
Delaktighet är ett annat välbekant kulturpolitiskt ord med mycket starkt genomslag i 
materialet. Samtliga program använder ordet. Inte minst tillskrivs eget skapande en stor 
betydelse. I synnerhet i Ekerös, Karlshamns och Norrköpings program finns utvecklade 
resonemang på detta tema. Delaktighet i kulturlivet ska bland annat främja en 
meningsfull fritid, säkerställa demokratin, motverka utanförskap och klyftor mellan 
olika samhällsgrupper t.ex. olika generationer, stävja missbruk, förbättra folkhälsan, 
bidra till högre kvalitet och effektivitet inom skolan och vården, säkra den kreativa 
sektorns fortlevnad osv. Betoningen av dessa olika förhoppningar och mål skiljer sig 
delvis åt mellan de olika programmen.  
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I anslutning till resonemangen om tillgänglighet och delaktighet betonar programmen 
vikten av mötesplatser i samhället. Det sker på lite olika sätt i de olika dokumenten, 
men alla fem kan sägas ha detta inslag. Här kommer kultur in både som aspekt i t.ex. 
stadsbyggnad och samhällsplanering, men även i form av evenemang att samlas kring. 
Kulturinstitutioner som bibliotek och kulturhus nämns i några av dokumenten just i 
denna funktion. Begrepp som attraktiv livsmiljö och liknande används i några av 
programmen och kan både syfta på de befintliga kommuninvånarnas livsmiljö och 
välmående, men även på kommunens attraktionskraft och främjandet av 
samhällsutvecklingen i stort (jfr kultur som lokaliseringsfaktor nedan). Det kommer 
tydligast till uttryck i Ekerös och Karlshamns program, men även Norrköpings program 
framför dessa tankegångar.  
 
Barn och ungdomar är av mitt material att döma fortfarande en viktig målgrupp för 
kulturpolitiken. Samtliga fem program säger sig vilja prioritera denna grupp. I övrigt 
tyder dock analysen på att det kollektiva grupptänkande som kännetecknade den statliga 
kulturpolitiken på 1970-talet i mitt material har tonats ner till förmån för en ökad 
individualism. Man identifierar visserligen i programmen olika målgrupper, men dessa 
definieras hellre utifrån roller (elev, turist, invånare, kulturkonsument) än demografiska 
grupper (sjuka, äldre, funktionshindrade, invandrare). Resultatet är dock inte entydigt, 
med Stenungsunds kulturprogram som det mest uppenbara undantaget. Även i 
Norrköpings kulturprogram finns vissa referenser till den statliga kulturpolitikens 
tidigare tal om eftersatta grupper i avsnittet om kulturens tillgänglighet, om än i en 
något annorlunda språkdräkt (6.5.3.4). 
 
Ett annat tema som framträder mycket starkt i materialet är kultur som tillväxt-, 
utvecklings- och lokaliseringsfaktor. Alla de fem programmen betonar betydelsen av 
kultur för att attrahera invånare, besökare och näringsliv. Kultur ses som en viktig del 
av marknadsföringen och profileringen av kommunen. Till skillnad från t.ex. 
delaktighet och tillgänglighet som ju har varit bärande inslag även i de nationella 
kulturpolitiska målen från 1974/1996, avviker de undersökta kulturprogrammen i och 
med tillväxttemat på ett mycket tydligt vis från den statliga kulturpolitikens 
målformuleringar. Till och med Stenungsunds kulturprogram, som i väsentliga 
avseenden kan sägas gå på tvärs mot den huvudsakliga tendensen i 
undersökningsmaterialet, innehåller ett mål som betonar kulturens roll för att locka 
invånare, turister och företag till orten. I de övriga fyra måldokumenten får detta tema 
sägas vara mycket framträdande, även om det tar sig delvis olika uttryck och 
kombineras på lite olika vis med övriga idéer. Framför allt i Norrköpings och 
Karlshamns, men även på ett mer indirekt vis i Ekerös program, görs läsaren varse att 
man med tillväxt och samhällsutveckling inte enbart syftar på den ekonomiska 
utvecklingen, utan begreppen används i en överförd betydelse som kan sammanfattas i 
uttrycket hållbar samhällsutveckling. I synnerhet hälsa och miljö lyfts i dessa tre 
program fram som viktiga samhällsfrågor som kultur kan bidra till att främja och 
särskilt i Norrköpings och Karlshamns program knyts dessa begrepp på ett mycket 
explicit sätt till resonemang om tillväxt och samhällsutveckling.  
 
Kultur som främjare av demokrati är en föreställning som har spelat en framträdande 
roll i de nationella kulturpolitiska målen vilket man även kan se spår av i de lokala 
kulturpolitiska dokumenten. Alla utom Melleruds program nämner demokrati som ett av 
de värden kulturpolitiken ska främja. Programmen gör emellertid olika betoning av 
detta mål. Det råder heller inte någon självklar samsyn på vilket sätt kultur och 
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kulturpolitik egentligen främjar demokratin. Ekerös program nämner närmast i 
förbifarten att en god livsmiljö, tillgång till upplevelser, eget skapande och gemenskap 
främjar demokratin, men utvecklar inte resonemanget närmare. I Stenungsunds program 
är det kunskap, närmare bestämt närhet till litteratur och det skrivna ordet, som ska 
främja yttrandefriheten och därigenom stärka demokratin. I Norrköpings program talar 
man bland annat om mötesplatser, internationella samarbeten och en ökad kunskap om 
kulturarvet i anslutning till demokratimålet. I Karlshamns program nämns både 
delaktighet och ökad kunskap som viktiga demokratifrämjande strategier.  
 
Mångfald är ett begrepp som i de kulturpolitiska programmen kan betyda olika saker. 
Det kan dels ta avstamp i det antropologiska kulturbegreppet och då åsyfta kulturell, 
etnisk och social mångfald. Det kan också, med utgångspunkt i det estetiska 
kulturbegreppet, syfta på ett rikt och mångskiftande utbud av konstnärliga uttryck och 
artefakter. Denna dubbelhet framgår tydligt i Karlshamns mångfaldsmål. Mitt 
huvudintryck av materialet är att begreppet när det förekommer i programmen oftare 
används i den första betydelsen. I fråga om den estetiska kulturen talar de lokala 
programmen visserligen om vikten av ett brett utbud för att därigenom tillgodose 
kulturkonsumenternas olika smakriktningar (t.ex. Norrköping och Ekerö). Detta 
argument har emellertid mycket lite gemensamt med 1996 års mångfaldsmål som ju 
handlade om att främja ”konstnärlig förnyelse och kvalitet” genom att ”motverka 
kommersialismens negativa verkningar”.280 
 
Lärande och gärna i sammansättningen livslångt lärande framhävs i några av 
programmen (t.ex. Karlshamn och Ekerö). Till skillnad från begreppet bildning, som 
blickar bakåt och som förutsätter en konsensus kring vilken kunskap som är värd att 
föra vidare mellan generationer, signalerar livslångt lärande för mig det motsatta: krav 
på flexibilitet och anpassning till snabba samhällsförändringar; kunskap med kort bäst-
före-datum; framtid och innovation snarare än historia och tradition. Medan kulturens 
roll för lärande och i skolan tas upp i de flesta dokumenten på ett eller annat vis, 
uppfattar jag bildningsbegreppets ställning som relativt sett svagare, åtminstone i den 
innebörd som jag läser in i begreppet här, även om ordet används ibland.  
 
Även kulturarvet behandlas i ett par av kulturprogrammen utifrån ett tydligt 
framtidsperspektiv som lanseras jämsides med det bakåtblickande. Visserligen påtalas 
kulturarvets betydelse för att skapa sammanhang, identitet, öka kunskapen om förr och 
nu och därigenom stärka demokratin (jfr stycket om demokrati ovan). På så vis tenderar 
resonemangen om just kulturarv att bära spår av det bildningsideal som jag i materialet 
som helhet alltså bedömer som förhållandevis svagt. Men analysen visar att 
kulturarvsbegreppet lika ofta kopplas till begrepp som utveckling, framtid och 
innovation. Både Ekerös, Norrköpings och Stenungsunds program beskriver det lokala 
kulturarvet som en viktig resurs och grund för samhällsutveckling.  
 
Organisatoriskt är avsektorisering och samverkan två trender som kan utläsas. Alla 
dokumenten utom Stenungsunds får sägas innehålla dessa inslag mer eller mindre 
uttryckligt. Med avsektorisering menar jag i detta sammanhang inte ett faktiskt 
upplösande av den kulturpolitiskt ansvariga nämnden, utan ordvalet syftar till att belysa 
det faktum att fyra av de fem undersökta programmen, ofta med hänvisning till en 

                                                            
280 Nilsson 1999, s. 422. 
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aspektorienterad syn på kultur, vill tona ner den kulturansvariga nämndens roll 
samtidigt som man betonar att alla kommunens nämnder måste ta ett kulturpolitiskt 
ansvar och att samverkan mellan många olika aktörer är nödvändig för att genomföra de 
kulturpolitiska ambitionerna. Den kulturpolitiskt ansvariga nämndens egen roll beskrivs 
i några fall som samordnande.  
 
Jag har ovan beskrivit begrepp och idéer som jag uppfattar som mer eller mindre starkt 
framträdande i undersökningsmaterialet. Det kan avslutningsvis finnas anledning att 
som kontrast nämna några begrepp vars närvaro i materialet jag tvärtom uppfattar som 
påfallande svag. Bildning har redan avhandlats. Ordet förekommer i materialet, men det 
läggs ingen särskild vikt vid begreppet som istället tycks användas som en synonym till 
eller ha ersatts av ordet lärande. De traditionella konstformerna och den professionella 
konstnären är anmärkningsvärt osynliga i måldokumenten. Kvalitet är ett ord som sällan 
nämns och om det ändå används är det i förbigående – dvs. det förs inga utvecklade 
resonemang eller görs några ställningstaganden kring vad begreppet innebär. Det finns 
dock ett viktigt undantag, nämligen Stenungsunds kulturpolitiska program, där de 
traditionella konstformerna har en stark ställning och där man på olika vis i texten 
markerar en gräns mellan professionella konstutövare och amatörer just med hänvisning 
till den professionella konstens kvalitet. Stenungsunds kulturprogram är också det enda 
av de fem som omnämner konststöd som en uppgift för kulturpolitiken.  
 
6.6.2 Kulturpolitisk rationalitet 
 
Vilken eller vilka kulturpolitiska rationaliteter kan dokumentens idéer relateras till? 
 
Som framgår av sammanställningen av kulturprogrammens idéer är ett begrepp som 
tillgänglighet inte nödvändigtvis synonymt med ett visst idéinnehåll, det vill säga en given 
uppsättning föreställningar, värderingar och normer. Det kan tvärtom fyllas med olika 
innebörder och användas utifrån olika åskådningar och motiv. Att säga sig vilja främja 
tillgänglighet är således inte nödvändigtvis detsamma som att ge uttryck för en viss 
rationalitet. Som analysen visar är det också mycket vanligt att ett visst politiskt mål, till 
exempel att prioritera barn och ungdomar, motiveras utifrån flera rationaliteter samtidigt.  
 
Det kan konstateras att alla de fem måldokumenten bär spår av samtliga rationaliteter. 
Detta innebär emellertid inte att de tre rationaliteternas ställning i materialet är 
jämbördig eller att det inte är möjligt att dra några slutsatser i den ena eller andra 
riktningen. Tvärtom upplever jag att idealtyperna har varit till stor hjälp just för att 
utkristallisera tendenser i dokumentens myller av olika idéer.  
 
I Melleruds kulturpolitiska program framträder den marknadsorienterade rationaliteten 
starkt. Man talar om marknadsföring, nätverk och arrangemang, man vill bli ett 
kulturellt centrum i regionen, locka invånare, besökare och företag till orten osv. Men 
även vissa typiska och från de nationella kulturpolitiska målen 1974/1996 lätt 
igenkänneliga humanistiska och sociologiska element förekommer i texten, särskilt i 
avsnittet om barn och ungdomar där den marknadsorienterande rationalitet som 
dominerar texten i övrigt är påfallande osynlig.  
 
Även Karlshamns, Ekerös och Norrköpings program uppvisar utpräglat 
marknadsorienterade tendenser. Men till skillnad från i Melleruds program 
sammanflätas den marknadsorienterade rationaliteten hos dessa tre med likaledes starka 
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sociologiska inslag. Även om de tre dokumenten uppvisar skillnader i tyngdpunkt 
menar jag att de utmärker sig just genom denna gemensamma och karaktäristiska 
förening mellan sociologisk och marknadsorienterad rationalitet – en symbios som 
samtidigt inte helt låter sig beskrivas genom dessa båda idealtyper. Den variant av 
sociologisk rationalitet som kommer till uttryck i programmen får också, på grund av 
sin marknadsinriktning, sägas vara i väsentliga avseenden väsenskild från den 
sociologiska rationalitet som idealtypen beskriver och som präglade 1970-talets statliga 
kulturpolitik. Kollektivism har till stor del ersatts av individualism, man talar knappast 
om den politiska frigörelsen av marginaliserade grupper utan hellre om personlig 
utveckling, man ser inte marknaden som ett hot mot utan snarare som en garant för 
kulturell mångfald osv. Även om enstaka spår av humanistisk rationalitet förekommer i 
dessa tre program uppfattar jag dess ställning som relativt sett svag och av underordnad 
betydelse.  
 
Jag finner likheterna mellan Ekerös, Karlshamns och Norrköpings program så pass 
slående att det är befogat att tala om en gemensam tendens. Några av de gemensamma 
och kännetecknande dragen i dessa program är: Kultur ses i första hand som en 
antropologisk process (upplevelse) och aspekt snarare än sektor och artefakt (ting). 
Dokumenten genomsyras av en tydlig marknadsorientering där kulturens roll i 
samhällets framtida utveckling betonas, dock innefattas i begreppet tillväxt förutom 
ekonomisk utveckling även andra värden, i synnerhet hälsa och miljö – tankegångar 
som kan sammanfattas i begreppet hållbar samhällsutveckling. Kultur ses som ett sätt 
att profilera orten, locka turister och rekrytera företag, men även skapa en god livsmiljö, 
stärka gemenskap, motverka utanförskap och klyftor mellan olika grupper i samhället. 
Man ser i kultur ett instrument för att höja kvaliteten och effektiviteten inom skola, vård 
och omsorg, samhällsbyggnad och -planering. Kulturarvet lanseras som en viktig resurs; 
ett kulturellt material som behöver vårdas men även utvecklas; en tillgång som kan 
förädlas och bidra till kommunens framtida välmående. Vikten av ett stort och brett 
utbud för att möjliggöra individens valfrihet betonas – det anses vara viktigt att attrahera 
så många som möjligt. Man markerar också mycket tydligt i programmen att det krävs 
samarbete mellan olika aktörer för att nå upp till de skisserade kulturpolitiska 
ambitionerna. 
 
Stenungsunds kulturpolitiska program avviker från de övriga med sina framträdande 
humanistiska men även typiska sociologiska inslag samt endast få spår av 
marknadsorientering. Det kulturpolitiska sektorsansvaret och dess gränser ifrågasätts 
inte och istället handlar målen om att förvalta den grund som redan finns etablerad i 
kommunen. Den professionella konstnären och kulturpolitikens uppgift som förmedlare 
och stödjare av de traditionella konstarterna är till exempel motiv som har en betydligt 
starkare ställning i detta program än i resten av undersökningsmaterialet. 
 
Analysresultatet är således inte entydigt. Tendensen i materialet som helhet är att den 
marknadsorienterade och den sociologiska rationaliteten dominerar programmen, medan 
den humanistiska rationaliteten är förhållandevis svag. Denna slutsats baserar jag dels 
på de idéer som framförs i dokumenten, men också på vad man väljer att inte lyfta fram 
i programmen. Stenungsunds kulturprogram, där både den humanistiska och den 
sociologiska rationaliteten är mycket framträdande medan den marknadsorienterade är 
svagare, motsäger emellertid denna trend.  
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7. Slutdiskussion 

Som har berörts på olika sätt i den här uppsatsen är kultur och kulturpolitik ingalunda 
ord med självklara innebörder, utan kan tvärtom fyllas med vitt skilda föreställningar, 
värderingar och normer. Dessa återspeglar samhällets grundläggande värderingar och 
innebär vägval som oundvikligen är ideologiskt färgade. Genom att analysera de lokala 
kulturpolitiska måldokumentens idéer och rationalitet har jag närmat mig uppsatsens 
övergripande frågeställning som är: Vilka ideologiska drag kännetecknar kulturpolitiken 
i de utvalda kommunerna så som den kommuniceras i respektive måldokument?  
 
Analysresultatet som presenterades i föregående kapitel ger inget entydigt svar på 
frågan, men några övergripande slutsatser kan ändå dras. För det första uppvisar de 
undersökta programmen en relativt hög grad av självständighet i förhållande till de 
nationella kulturpolitiska målen från 1996. Det säger någonting i sig att kommunerna 
har valt att göra aktiva ställningstaganden kring de kulturpolitiska frågorna istället för 
att enbart skugga de nationella målen. Man kan till exempel tolka det som att de 
nationella målen från 1996 har förlorat i legitimitet hos de undersökta kommunerna. 
Min undersökning kan i detta avseende sägas bekräfta den utveckling som Jenny 
Johannisson och Sven Nilsson beskriver, att kommunernas initiativ och självständighet i 
förhållande till staten när det gäller de kulturpolitiska frågorna har ökat sedan 1990-
talet.281 

Många av de traditionella kulturpolitiska ledorden som delaktighet, tillgänglighet och 
att prioritera barn och ungdomar har visserligen en mycket stark ställning även i de 
lokala programmen (även om analysen visar att dessa begrepp inte nödvändigtvis 
behöver vara synonyma med ett visst idéinnehåll). Men de lokala programmen avviker 
samtidigt i väsentliga avseenden från den statliga kulturpolitiska traditionen så som den 
kommit till uttryck i målen från 1974 och 1996. Skillnaden består inte minst av de 
undersökta programmens marknadsorientering, som framträder på olika vis i materialet. 
Samtliga fem program artikulerar till exempel idén om kultur som lokaliseringsfaktor, 
dvs. kultur som redskap för att attrahera invånare, besökare och näringsliv till 
kommunen. I fyra av måldokumenten får denna idé sägas spela en framträdande roll. 
Inget av de fem programmen markerar en gräns mot marknaden och den kommersiella 
kulturen så som de nationella målen från 1974 och 1996 gör.  

Vidare kan man i analysresultatet märka ett tydligt genomslag för de tankegångar om 
kultur som instrument för strategisk samhällsutveckling som Nilsson och Johannisson 
har beskrivit som på uppåtgående under senare år (se 4.1 och 4.5). Tre av de fem 
undersökta programmen (Ekerö, Karlshamn, Norrköping) uppvisade så karaktäristiska 
gemensamma drag att jag fann det befogat att se dem som delar av samma tendens eller 
idéströmning. Den gemensamma nämnaren hos dessa program kan sammanfattas just i 
begreppet hållbar samhällsutveckling: De kännetecknas av starka sociologiska och 
marknadsorienterade inslag; de ser kultur som process och aspekt snarare än artefakt 
och sektor; de kopplar kultur till den långsiktiga samhällsutvecklingen på en rad olika 
områden men underbetonar i gengäld den traditionella kulturpolitiska sektorn; de 
betonar vikten av samarbete mellan olika aktörer för att förverkliga de kulturpolitiska 
ambitionerna osv. Detta mönster föll delvis utanför idealtypernas raster, men återspeglar 
desto tydligare de kulturpolitiska tendenser som Nilsson och Johannisson har iakttagit 
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under 2000-talet. Flera av de ovan beskrivna inslagen fångas upp av Johannissons 
alliansdiskurs (se 4.1). Och även om inget av de kulturpolitiska programmen 
uttryckligen nämner begreppet cultural planning (kulturplanering), så kan man i Ekerös, 
Karlshamns och Norrköpings program se tydliga spår av dessa tankegångar (4.5). Om 
man ser till de starka gemensamma inslagen i dessa tre program så kan mitt 
analysresultat sägas ge visst stöd åt Sven Nilssons påstående att en ny kulturpolitisk 
agenda håller på att ta form ute i kommunerna.282 
 
En lika rimlig slutsats är dock att med stöd i variationerna i resultatet konstatera att det 
kring mitten av 2000-talet har funnits ett utrymme för kommunerna att göra delvis olika 
tolkningar av vad kulturens kärna är och olika vägval när det gäller kulturpolitikens 
inriktning. Stenungsunds kulturpolitiska program är det av de undersökta programmen 
som står närmast de nationella målen från 1996. Men inte heller i detta program handlar 
det om ett passivt återgivande av det statliga initiativet. Bland annat uppfattar jag den 
humanistiska rationaliteten som något starkare i Stenungsunds program jämfört med i 
de nationella målen, genom tonvikten på de traditionella konstarterna och studiet av 
dem. Men även det sociologiska grupptänkandet, som var typiskt för 1970-talets 
kulturpolitik, men som tonades ner något i 1990-talets statliga kulturpolitik, 
manifesteras i Stenungsunds mål. I förhållande till de fyra andra lokala programmen är 
kontrasten slående: Den professionella konstnären, den pedagogiska och förklarande 
konstförmedlingen, resonemangen kring konstens och litteraturens betydelse i samhället 
och betoningen av kvalitet är exempel på inslag som har en mycket stark ställning i 
Stenungsunds program men som knappast existerar i det övriga materialet. I 
Stenungsunds program är kulturpolitiken i hög utsträckning en konstpolitik, medan det i 
de andra programmen är just denna aspekt av kulturpolitiken som man har valt att tona 
ner. 
 
Mellan Ekerö, Karlshamn och Norrköping råder en samsyn på så vis att man delar en 
gemensam uppsättning utgångspunkter och kan sägas laborera med samma 
grundläggande recept. Men det finns samtidigt skillnader i betoningen av olika idéer 
och sättet att formulera dem även mellan dessa tre, vilket ger programmen en 
individuell prägel och tydlig särart. Mellerud kan sägas utgöra exempel på ytterligare en 
variant med sitt program som omväxlande rör sig mellan utpräglat marknadsorienterade 
tankegångar och mer traditionellt formulerade sociologiska och humanistiska idéer, men 
utan den symbiotiska sammansmältning och konsekventa perspektiv som kännetecknar 
trion Ekerö, Karlshamn och Norrköping.  
 
Nyligen, i februari 2009, presenterade den senaste kulturutredningen sitt 
slutbetänkande, vilket reser vissa frågor om den statliga kulturpolitikens ställning i 
förhållande till kommunerna och regionerna.283 Hur ska denna relation utvecklas under 
de kommande åren? I vilken mån återspeglar den nya statliga kulturutredningen de 
tendenser som under senare år har vunnit mark på lokal nivå? Om det kulturpolitiska 
initiativet under det senaste decenniet har varit kommunernas kan man fråga sig vad den 
nya statliga utredningen kommer att innebära för de lokala kulturpolitiska 
visionsdokument som författas under de kommande åren. Kommer det att finnas samma 
utrymme för variationer som denna analys visar, eller kommer kommunerna åter 
överlämna det kulturpolitiska tolkningsföreträdet åt staten? Med andra ord: Kan 
kommunernas kulturpolitiska initiativ under senare år tolkas som ett tecken på en reell 
                                                            
282 Nilsson 2003, s. 253. 
283 SOU 2009:16. Betänkande av Kulturutredningen. 
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maktförskjutning från statlig till kommunal nivå, så som Jenny Johannisson antyder. 
Eller ska utrymmet som uppstod i bristen på statliga initiativ snarare ses som en specifik 
och nödvändig förutsättning för kommunernas självständiga agerande på området under 
1990- och 2000-talet? Jag avslutar denna uppsats med fler frågor än svar och nöjer mig 
med att konstatera att det finns utrymme för vidare studier på området.  
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8. Sammanfattning 
 
I den här uppsatsen studeras kulturpolitiska mål och visioner på lokal nivå. Forskare 
som Sven Nilsson och Anders Frenander har under 2000-talet beskrivit den statliga 
svenska kulturpolitiken som en stagnerad och marginaliserad konsensuspolitik, men 
Nilsson antyder samtidigt att det i kommunerna och regionerna har vuxit fram en ny 
agenda för kulturpolitiken. Jag undrar om det är befogat att som Nilsson gör tala om en 
ny kulturpolitisk agenda ute i landets kommuner, och hur denna i så fall tar sig uttryck i 
de lokala kulturpolitiska måldokumenten.  
 
I uppsatsen analyseras idéinnehållet i fem kommunala kulturpolitiska visionsdokument 
som antagits 2005-2007. Syftet är att ta reda på vilka föreställningar, värderingar och 
normer som ligger till grund för kulturpolitikens inriktning i de valda kommunerna i 
slutet av 2000-talet, så som den kommuniceras i respektive måldokument. Uppsatsens 
övergripande frågeställning är: Vilka ideologiska drag kännetecknar kulturpolitiken i de 
utvalda kommunerna så som den kommuniceras i respektive måldokument? Denna fråga 
besvaras med hjälp av två delfrågeställningar: Vilka idéer om kulturpolitik kan utläsas i 
de kulturpolitiska måldokumenten? Vilken eller vilka kulturpolitiska rationaliteter kan 
dokumentens idéer relateras till? 
 
Metodologiskt utgår uppsatsen från ett kvalitativt, hermeneutiskt perspektiv. Metoden är 
ideologianalys och som stöd vid analysen används idealtyper. Den ideologidefinition av 
Sven-Eric Liedman som uppsatsen tar avstamp i betraktar ideologi neutralt som ett 
idésystem, men betonar samtidigt att ideologin inte alltid är manifest utan tvärtom ofta 
är latent, fördold och kanske omedveten.  
 
Insamlingen av empiriskt material har begränsat sig till kulturpolitiska måldokument 
som antagits under 2000-talet och som har publicerats på kommunernas webbsidor. 
Utöver allmänna källkritiska kriterier har tidpunkten för programmens antagande fällt 
avgörandet vid urvalet, dvs. jag har valt så nyskrivna måldokument som möjligt. Det 
slutgiltiga urvalet består av fem dokument antagna någon gång mellan 2005 och 2007.  
 
En bild av den övergripande kulturpolitiska kontexten skisseras med hjälp av tidigare 
forskning. Forskningsöversikten avgränsar sig till nordisk forskning och fokuserar i 
synnerhet på forskning på svensk kulturpolitik. Kulturbegreppet och dess skiftande 
innebörder behandlas. En historik över kulturpolitiken i Sverige presenteras, inklusive 
de nationella målen från 1996. Därefter följer ett avsnitt om kommunerna och 
kulturpolitiken.   
 
Analysramen består av idealtyper som baseras på Dorte Skot-Hansens modell över 
kulturpolitisk rationalitet. I anslutning till presentationen av den behandlas begreppet 
rationalitet med utgångspunkt hos Max Weber och i synnerhet dess relation till 
handling, idé och ideologi. Rationalitet beskrivs som ett ideologiskt redskap, men också 
som ett resultat av ideologi. På så vis kan idealtyperna över kulturpolitisk rationalitet 
ses som tre ideologiska hållningar i förhållande till kulturpolitik. Innehållet i Skot-
Hansens modell refereras och diskuteras. Därefter presenteras de modifierade 
idealtyperna: humanistisk, sociologisk och marknadsorienterad rationalitet.  
 
Presentationen och analysen av de fem kulturpolitiska måldokumenten sker parallellt, 
ett kulturpolitiskt program i taget. Analyserna av de enskilda dokumenten fokuserar på 
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följande aspekter i syfte att belysa idéer om kulturpolitikens innehåll och struktur: 
kulturbegreppet, övergripande vision och mål, strategier och prioriterade områden samt 
ansvar och förverkligande. Efter de individuella analyserna presenteras en 
sammanställning av analysresultatet.  
 
Analysen påvisar en stor spridning i materialet vad gäller kultursyn. Traditionella 
kulturpolitiska ledord som tillgänglighet och delaktighet har en mycket stark ställning i 
de undersökta dokumenten. Samtliga fem program säger sig vilja prioritera barn och 
ungdomar. Ett annat tema som framträder starkt är kultur som tillväxt-, utvecklings- och 
lokaliseringsfaktor. I detta avseende avviker de undersökta programmen tydligt från de 
nationella målen från 1974/1996. I tre av dokumenten förs även resonemang om hur 
kultur kan användas som redskap för en hållbar samhällsutveckling i en vidare 
bemärkelse, i synnerhet betonas kulturens roll som främjare av hälsa och miljö. Andra 
begrepp med mer eller mindre stark ställning i materialet är: demokrati, mångfald, 
livslångt lärande, kulturarvet. Ett par andra trender som kan utläsas i materialet, 
avseende kulturpolitikens organisation, är avsektorisering och samverkan.  
 
Dock visar analysen även att måldokumenten fyller ovanstående begrepp med delvis 
olika idéer. Ett ord som tillgänglighet är således inte nödvändigtvis synonymt med ett 
visst idéinnehåll. Analysresultatet är inte heller entydigt. Bildning, kvalitet, den 
professionella konstnären och de traditionella konstarterna är exempel på teman som i 
materialet som helhet har en svag ställning, men som i ett av programmen tvärtom 
framträder starkt. Denna motsättning är även tydlig i termer av kulturpolitisk 
rationalitet. Alla programmen bär spår av alla de tre rationaliteterna. I materialet som 
helhet dominerar den sociologiska och den marknadsorienterade rationaliteten, medan 
den humanistiska är relativt sett svagare. Ett av programmen motsäger denna tendens 
och uppvisar istället starka humanistiska och sociologiska inslag, men enbart få spår av 
marknadsorientering.  
 
Tre av programmen kännetecknas av en symbios mellan sociologisk och 
marknadsorienterad rationalitet som inte helt låter sig beskrivas genom idealtyperna. De 
gemensamma dragen så pass framträdande att jag finner det befogat att se dem som 
delar av samma tendens. Dessa tre präglas av starka marknadsorienterade och 
sociologiska inslag; de betraktar kultur som process och aspekt snarare än artefakt och 
sektor; de kopplar kultur till den långsiktiga samhällsutvecklingen på en rad olika 
områden, däribland hälsa och miljö, men underbetonar i gengäld den traditionella 
kulturpolitiska sektorn; de betonar vikten av samarbete mellan olika aktörer för att 
uppnå de skisserade kulturpolitiska ambitionerna.  
 
Denna tendens återspeglar i hög grad de kulturpolitiska idéströmningar som Jenny 
Johannisson och Sven Nilsson har iakttagit under senare år. På så vis kan studien sägas 
ge visst stöd åt Nilssons påstående att en ny kulturpolitisk agenda håller på att ta form 
ute i landets kommuner. En lika rimlig slutsats är dock att med stöd i variationerna i 
materialet konstatera att det i mitten av 2000-talet har funnits utrymme för kommunerna 
att göra olika tolkningar av vad kulturens kärna är och olika vägval för kulturpolitiken. 
De undersökta dokumenten uppvisar en relativt hög grad av självständighet i 
förhållande till de nationella kulturpolitiska målen från 1996.  
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