
EN NULÄGESANALYS AV KOMMUNALA STRATEGIER  
FÖR KULTUR I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

SAMVERKAN ÄR VÅRT FÖRNAMN



2 3

innehåll



2 3

Förord
Simon Roos, Rebekka Rundberg

Kultur som en resurs för  
samhällsutveckling

David Björklund

Sammanfattande analys av  
fem kartläggningar och rapporter

Slutord

Kulturpolitik i samverkan  
– om lokal variation och regional enhet

Jenny Johannisson

Intervju med Bengt Källgren, 
enhetschef Kultur i Väst

David Björklund

Referensmaterial, länkar

4

6  

11  

39

40  

47 

50



4 5

Varje dag möter vi kommuner som ser kultur som en 

avgörande faktor för ökad livskvalitet och attraktions

kraft. Vi ser en vilja att konsten och kulturen tar större 

plats och bidrar inom allt fler samhällspolitiska områden. 

Vi ser också ett ökande intresse av att arbeta i dialog 

och i samverkan för att skapa en hållbar utveckling.

Vi var därför intresserade av att ta reda på hur läget 

ser ut i Västra Götalandsregionens kommuner när det 

gäller kulturens betydelse för samhällsutvecklingen. 

Hur ser det strategiska arbetet ut med konst och kultur 

i kommunerna? Vad lyfts fram i kulturplanerna? Vilka 

förutsättningar finns och vilka behov synliggörs? Därför 

har vi genom kartläggningar, rapporter och intervjuer  

tagit fram en nulägesanalys av kommunernas planer 

och arbete med kultur.

Kultur i Västs uppdrag, som en av Västra Götalands

regionens kulturförvaltningar, är att utveckla och stärka 

konstens och kulturens roll i regionen. En del av detta 

uppdrag handlar om att ha fokus på hela samhället och 

fungera stödjande för lokal kultur och demokratifrågor. 
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Vi ville därför producera en skrift som inspirerar och ger 

ökad kunskap kring ett område som är i stark förändring. 

Kartläggningarna har genomförts av Staffan Melin 

och sammanställts och analyserats av David Björk lund. 

Han har också tagit del av och sammanfattat Christina 

Hjorths rapport Fångad av platsens själ. Jenny Johannis

son har reflekterat över materialet och ger sin bild av ett 

kulturpolitiskt läge i Västra Götaland. Avslutningsvis får 

vi Kultur i Västs enhetschef Bengt Källgrens bild över 

relationen mellan Kultur i Väst och kommunerna.

Vi vill tacka alla kommunala representanter, tjänste män 

och politiker, som bidragit till kunskapsunder laget genom 

enkäter, samtal och intervjuer.  

Ett särskilt tack till Stefan Jacobson, kulturchef i Åmål, 

som bidragit till skriftens titel Samverkan är vårt förnamn.

Simon Roos och Rebekka Rundberg

Kommungruppen, Kultur i Väst
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att regionens kommuner i allt högre utsträck
ning betraktar kulturfrågor som en del av den 
övergripande samhällsplaneringen. Kultur anses, 
kort sagt, vara en resurs för att skapa ett gott liv 
för boende och besökare. 

Ett fält i rörelse
Det här är en intressant utveckling som i bästa 
fall kan vitalisera både kulturpolitiken och andra 
politikområden. Ett ömsesidigt utbyte av per
spektiv och kompetens tillför nytt syre och höjer 
taket i strategiska diskussioner. Sådana förhopp
ningar finns i det aktuella materialet.

Vad gäller kulturpolitiken blir den förhopp
ningsvis mer dynamisk och rörlig på det här 
sättet. Möjligen också rörig, eftersom det blir 
svårare att tydligt definiera vad som är kulturpo
litik då den vill vara tvärsektoriell och förflytta 
sig mellan kommunernas olika ansvarsområden. 

För den som vill prata kulturpolitik är det till 
exempel inte självklart att det är kommunens 

Under de senaste decennierna har det 
blivit allt vanligare att samtal om kultur, 
kulturpolitik och kulturutveckling också 

rör samhället och samhällsutvecklingen i stort. 
Det kan handla om demokratiaspekter som till
gänglighet, jämställdhet och mångfald. Det kan 
handla om hälsa och skola. Och det kan handla 
om stadsplanering, attraktionskraft, tillväxt och 
arbetsmarknad. 

Ibland talas det om kulturpolitik som aspekt
politik, det vill säga att kultur är eller ska vara 
ett perspektiv som genomsyrar alla politikområ
den, snarare än att (enbart) vara ett eget område. 

Denna breda, tvärsektoriella och samverkans
inriktade syn på kultur präglar också de kart  
läggningar och rapporter som här bildar under
lag och används för att belysa arbetet med lokal 
kulturutveckling i Västra Götaland (se fakta
ruta). 

Naturligtvis har olika kommuner kommit 
olika långt, men materialet visar ändå tydligt 

KULTUR 
som en resurs för
samhällsutveckling

AV DAVID BJÖRKLUND



 David Björklund
 är frilansskribent...

 Han har under
 många år skrivit 
 om kulturpolitik 

 och även varit
 engagerad i olika

 projekt i gräns 
 snittet mellan 

 kultur och 
 samhälle...
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En plan för kulturen
En fördel med tvärsektoriell öppenhet är att 
samarbeten underlättas. En nackdel att fältet 
blir otydligt. Till det senare bidrar kommuner
nas olika sätt att organisera sig, något som också 
framkommer i materialet. Vissa har kultur
nämnd och kulturförvaltning, andra inte. Några 
har lagt kulturfrågor i en utbildningsnämnd, 
andra direkt under kommunstyrelsen. 

Om kulturen vinner på att införlivas i flera 
sammanhang, eller förlorar genom att tappa 
specialistkompetens, spädas ut och i värsta fall 
osynliggöras, får kanske avgöras från fall till fall. 
Det är aspektpolitikens återkommande dilemma 
och en oro som också luftas i materialet. 

En betydande del av innehållet rör kommu
nalförbundens och kommunernas arbete med 
att ta fram styrdokument för kulturområdet. De 
fem kommunalförbunden och 24 av kommu
nerna har kulturplaner eller motsvarande (2).  
Dessa bygger i större eller mindre utsträckning 
på Västra Götalandsregionens kulturstrategi 
2013–2015. 

kulturförvaltning (om en sådan finns) som är 
samtalspartnern. Det kan lika gärna vara stads
arkitekten, kommunchefen, någon på närings
livsenheten eller utbildningsförvaltningen. Det 
blir inte minst tydligt i slutrapporten 
om Cultural Planning Laboratory ”Fångad av 
platsens själ” som ingår i underlaget, där det 
sektorsövergripande arbetssättet är själva kärnan 
i metoden. 

Sven Nilsson, som i flera decennier skrivit om 
och debatterat svensk kulturpolitik, har påpekat 
att kulturen är större än kulturpolitiken (1). Det 
är kanske dags att inse att kulturpolitiken, så 
som den utvecklats, också är större än kultur
politiken, så som den tidigare var. 

Kartläggningarna och rapporterna visar att 
kulturpolitiken rör på sig och kan dyka upp i 
många olika sammanhang. Det är inte minst en 
utmaning för de kommunala organisationerna.  
När synen på kultur och kulturpolitik breddas 
bör det rimligtvis också få konsekvenser för hur 
frågorna hanteras och hur ansvar och resurser 
fördelas. 

Fyra kartläggningar och en  
rapport som ligger till under
lag för den sammanfattande 
analysen.

1. Kulturens utmaningar och  
tendenser i Västra Götaland  
Intervjuer med tjänstemän och 
politiker i samband med den  
tredje kommunkonferensen Kultu-
rens roll i samhällsutvecklingen.  
David Björklund, 2011

2. Kommunernas strategiska  
kulturarbete  
Enkätundersökning riktat till  
kulturansvariga i kommunerna.  
I samarbete med Västarvet.  
40 enkätsvar. 2013

3. Kulturplaner i Västra Götaland 
Analys av 24 kommunala och  
5 delregionala kulturplaner  
eller liknande strategiska  
dokument. 2013 

fakta
4. Om kultur och lokal utveckling 
Djupintervjuer med politiker och 
tjänstemän i fem utvalda kom muner. 
14 personer. 2014

5. Cultural Planning Laboratory 
slut rapport ”Fångad av platsens 
själ”. Christina Hjorth, 2014 

Kartläggningarna 2, 3 och 4 är 
genomförda och sammanställda  
av Staffan Melin, Oscillator.
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som gör nytta på ett eller annat område, snarare 
än att kultur och konst har ett värde sig. 

Det är en diskussion som är värd att föras. 
Samtidigt ska det sägas att kritiken ofta bygger 
på en reducerande och förenklad förståelse av 
kultur och kulturpolitik, eftersom dessa kan ha 
flera syften, inte sällan samtidigt. 

Kulturens nytta eller egenvärde är på det 
viset en falsk motsättning. Det handlar inte om 
antingen eller, utan om både och, som idéhis
torikern och kulturskribenten David Karlsson 
argumenterar för i 
boken ”En kulturut
redning: pengar, konst 
och politik” (3).  

 
Kopplingen kultur 
och samhälle
De personer som 
uttalar sig i materialet 
vill ofta att kulturen 
ska användas till något. 
På det viset kan vi säga 
att det präglas av en 
instrumentell kultur
syn. Men den nytta 
som kommunerna i 
undersökningarna tror 
att kulturen kan göra 
är inte reducerad till 
något enskilt område, som till exempel att stärka 
ortens varumärke. Tvärtom är spektrumet brett 
och rör sig från att kulturen kan användas för 
att stärka demokratin till att bidra till besöks
näringen. I grund och botten handlar det om att 
bygga ett hållbart samhälle. 

Orsakerna till att kulturen i huvudsak ändå 
diskuteras som ett verktyg i materialet är sanno
likt flera. Den viktigaste är att rapporterna och 

Styrdokumenten kan ses som ett sätt att ringa 
in det växande området ”kulturpolitik” och få 
det kulturpolitiska fältet att hänga ihop lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt. 

Det är svårt att avläsa exakt hur lyckosamt 
arbetet är av det aktuella materialet, men att 
ambitionen uppfattas positivt av de som kom
mer till tals är tydligt. En rimlig bedömning 
är att kommunerna ser genomarbetade kultur
planer som viktiga kompasser. Tydliga riktlinjer 
uppfattas som nödvändiga på ett område i stark 
förändring, liksom samverkan och samplanering 
inte minst med den regionala nivån. Dessutom 
är själva framtagandet ofta en nyttig läroprocess. 

Nytta eller egenvärde?
Det som inte är så vanligt i materialet är diskus
sioner om konstnärlig utveckling och kvalitet, 
även om de förekommer här och där. En bred 
syn på kultur dominerar. Det är rimligt att tala 
om ett huvudsakligt antropologiskt kulturbe
grepp (kultur i betydelsen levnadssätt) snarare än 
ett estetiskt (kultur i betydelsen konstarterna).

Kritik framförs ibland 
mot att en så kallad 
instrumentell kultur
syn har fått en allt 
mer framträdande roll 
inom svensk kultur
politik. 
Med det menar man att kulturinvesteringar allt 
oftare motiveras med att kulturen är ett verktyg 

(1) Sven Nilsson, Kulturens  

vägar. Kultur och kulturpolitik  

i Sverige (1999), s 498.

(2) Siffrorna varierar mellan 

rapporterna. En orsak kan vara 

att det råder viss begrepps-

förvirring på området. Vad är  

till exempel en plan och vad är 

en strategi. Principen som  

används här är att uppge de 

siffror som anges i den rapport 

som för tillfället avhandlas.

(3) David Karlsson,  

En kulturutredning: pengar, 

konst och politik (2010), s 27f.
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kartläggningarna inte har som huvudsaklig 
ambition att hantera till exempel konsten som 
estetisk upplevelse eller konstnärernas arbets
villkor, utan handlar om kopplingen mellan 
kultur och samhälle. Kultur som en resurs  
för att få positiva saker att hända i samhället. 
En resurs för och en aspekt av samhällsutveck
lingen.

Den teorin stärks av de svar som är av mer 
öppen karaktär. Då dominerar sådant som 
barn och ungdom, bibliotek och kulturarv, 
det vill säga mer traditionella kulturpolitiska 
områden. 

En annan orsak kan vara att frågor som rör 
konstnärlig kvalitet och konstnärliga processer 
generellt sett är mer minerade områden än  
frågor som rör kulturens sociala gränssnitt. 
Ibland faller konsten utanför det politiskt 
möjliga, relevanta eller ens önskvärda, enligt 
principen om armlängdsavstånd, det vill säga 
principen att politiken aldrig ska lägga sig i 
det konstnärliga innehållet. Det behöver ändå 
inte hindra att viktiga samtal om konstnärlig 
utveckling förs oftare. 

En tredje faktor kan vara att kulturpolitikens 
ambition under en period har varit att bredda 
det kulturpolitiska fältet, både för att det finns 
ett värde i det för samhället men också för att 
stärka sin egen legitimitet. 

Kulturnämnden väger ofta lättare än andra 
nämnder i kommunerna och det finns ett 
behov av att förklara ”vad kultur egentligen 
är bra för” och föra fram nyttoaspekten med 
hjälp av så kallade hårda argument. Kanske är 
”kulturens nytta” nu så etablerad och accep
terad att diskussionen kan föras på en ny och 
högre nivå.  
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Här följer först sammanfattningar på fyra kart
läggningar och rapporter gjorda av Kultur i 
Väst som alla på olika sätt beskriver hur kom
munerna i Västra Götalandsregionen 
ser på och arbetar med kultur. Det är i 
första hand sambandet mellan kultur och 
samhällsutveckling som står 
i fokus. Därefter behandlas 
slutrapporten från projektet 
Cultural Planning Labora
tory som drivits under tre 
år i Västra Götaland.  

Underlag
Den första kartläggningen gjordes 
2011 i samband med Västra Göta
landsregionens tredje kommunkonfe
rens ”Kulturens roll i samhällsutveck
lingen” och bygger på intervjuer med 
ett antal människor i olika positioner i 
några kommuner i regionen. Konferensen och i 
någon mån kartläggningen kan ses som start
skottet på Kultur i Västs arbete med kopplingen 
mellan kultur och en bredare samhällsutveck
ling. 

De tre kommande kartläggningarna hänger 
ihop och genomfördes under 2013 och 2014. 
”Kommunernas strategiska kulturarbete” är 
en undersökning av vilka styrdokument för 
kulturutveckling som finns i kommunerna. 
Denna är gjord i samarbete mellan Kultur i Väst 

och Västarvet. ”Kulturplaner i Västra Götaland” 
är en analys av vissa av dessa styrdokument, 
nämligen kulturplanerna, och ”Om kultur och 

lokal utveckling” är intervjuer med 
representanter för fem kommuner.  
Vi rör oss med andra ord från det 
kvantitativa och statistiska till det 
kvalitativa och personliga.  

Det sista dokumentet 
”Fångad av platsens 
själ” är slutrapporten 
för projektet Cultural 
Planning Laboratory, 
skriven av Christina 
Hjorth. Den presente
rar den tvärsektoriella 

metoden Cultural planning 
och visar hur den använts i 
11 kommuner i Västra Göta
landsregionen för att koppla 
ihop lokala kultur resurser 
med övergripande strategier 
för utveckling. 

Sammantaget ger kart
läggningarna och Cultural 

planningrapporten en bild av kommunernas 
kulturella och kulturpolitiska verksamheter och 
hur de hänger ihop med samhällsutvecklingen i 
stort. Kort sagt – en kartbild över lokal kultur
utveckling i Västra Götaland.  

SAMMANFATTANDE ANALYS AV 
FYRA KARTLÄGGNINGAR  

OCH EN RAPPORT

5
4

12
3
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KULTURENS  
UTMANINGAR  

OCH TENDENSER
i Västra Götaland

Kultur i Väst arrangerade på uppdrag av Västra  
Götalands regionens kulturnämnd tre kommunkonferenser  

mellan 2008 och 2011. De hade alla som tema ”Kulturens roll  
i samhällsutvecklingen” och syftade till att skapa en mötesplats  

i regionen för att diskutera kulturens och kulturpolitikens ut
maningar. Nästan 500 kommunala och regionala tjänstemän 

och politiker träffades vid varje tillfälle. Konferenserna  
kan betraktas som startskottet för Kultur i Västs  

fokus på kultur och samhällsutveckling.



Fo
to

 P
et

er
 L

lo
yd

 Den andra 
 konferensen   
 ”Kulturens roll i 
 samhällsutvecklingen” 
 arrangerades på 
 Eriksberg 2009.. 
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reflektion och värdegrundsarbete för att utveckla 
demokratin. Kulturen kan erbjuda möjligheter 
att belysa och samtala om viktiga samhällsfrågor, 
men också hjälpa människor att få kontakt med 
sina ”inre referenspunkter”.  

Kultur stärker ortens varumärke
Många lyfter fram behovet av att göra den egna 
orten mer attraktiv för boende och besökare. 
Det handlar både om att säkra skatteunderlaget 
och att locka arbetskraft. I detta sammanhang 
förs en diskussion om vad som egentligen är 
kommunernas kärnverksamhet. Några menar 
att skola, vård och omsorg visserligen är ”bas
verksamheter”, men att det inte lockar någon att 
bosätta sig på orten eftersom välfungerande ser
vice tas för given. Ett levande kulturliv och bra 
fritidsutbud däremot kan ge det lilla extra som 
lockar. På det sättet borde kulturen räknas till en 
strategisk ”kärnverksamhet” i kommunerna. 

Kunskapsstöd till lokala politiker
Många efterlyser ett stöd till lokala politiker 
(och i viss mån tjänstemän) så att de bättre 
kan förstå och argumentera för kulturens roll 
i samtiden. Det kan vara svårt att stå upp för 
kultursatsningar, när man samtidigt måste spara 
på andra områden. 

Västra Götalandsregionen en strategisk 
resurs
Regionens roll är att vara en samordnad strate
gisk resurs, till exempel i det kunskapsstöd som 
efterlyses ovan. Man ska stimulera mötesplatser, 
sprida kunskap och stötta samarbeten. 

Samverkan och samplanering
Det är inte ovanligt att efterlysa mer samver
kan, men det som är intressant här är viljan gå 

Inför den sista kommunkonferensen 2011 
som arrangerades på Folkets Hus i Göteborg 
fick David Björklund i uppdrag att ta fram 

ett underlag. Det bygger på intervjuer med 11 
personer spridda geografiskt i regionen och med 
olika funktioner: kultur och fritidschef, kom
munchef, kultursekreterare/kultursamordnare, 
kulturinstitution/kulturliv, kulturpolitik och 
skola/utbildning.  

Intervjupersonerna ombads resonera kring  
fyra frågeställningar:

  Vilka generella frågor är aktuella/viktiga på 

kommunal och lokal nivå? 

  Vilka är de största utmaningarna för sam

hället respektive kulturen under de kommande 

åren?

  Hur kan konst och kultur bidra till en positiv 

samhällsutveckling? Vad krävs för att konstnä

ren ska vara en resurs i det arbetet?

  Hur kan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i samverkan stärka kulturens roll 

i samhällsutvecklingen? Vilken typ av insatser 

skulle behövas (som saknas idag)?

Teman
Svaren presenterades under olika teman. Den 
begränsade omfattningen på undersökningen 
gör förstås att underlaget främst får betraktas 
som stickprov. Det finns ändå anledning att anta 
att den pekar ut relevanta frågor eftersom svaren 
stämmer överens med vad som kommer fram i 
de övriga fyra rapporterna i denna sammanställ
ning, och även i andra sammanhang.

Kultur motverkar utanförskap
Flera av intervjupersonerna oroar sig över 
segregation, utanförskap och ökande klyftor. De 
talar också om ”vår tids brus” och behovet av 
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djupare än vad som kanske är vanligt. Några 
intervjupersoner talar om behovet av en uttalad 
strategi kring en ”kulturell infrastruktur” i regi
onen; vad ska Västra Götalandsregionen stå för, 
vilka olika roller bör de olika kommunerna ha, 
vad ska finnas på varje ort och vad ska man åka 
till? Detta kräver förstås en mer långtgående och 
djupare dialog än vad som till exempel behövs 
när det gäller ”samverkan” i ett projekt. Ordet 
”sam planering” återkommer också hos flera, 
något som också antyder en vilja till djupare, 
mer långsiktig samverkan. 

Kulturen i lärandet
Kulturens viktiga roll i skolan lyfts upp på två 
sätt. Dels som ett sätt att nå unga och därige
nom skapa möjlighet att arbeta med viktiga 
samhällsfrågor i skolan. Dels som ett sätt att 
utveckla lärandet, det vill säga att integrera 
kulturen och den konstnärliga kompetensen i 
skolvardagen. I det senare fallet talas det bland 
annat om de nya behov som sam och framti
den ställer på kreativitet, självständighet och en 
reflekterande kunskapsprocess. 

Förnyelse är nödvändigt
Många lyfter också fram behovet av förnyelse, 
även om man svävar på målet kring vad denna 
förnyelse skulle innebära. Ett spår är att stöd
systemen till kulturen behöver förändras och 
förenklas, det gäller inte minst stöden till det 
unga och det nya inom kulturlivet. Ett annat 
är att kulturlivet självt behöver förnya sig: vara 
öppnare mot samhället, söka nya arenor och 
lämna sin trygghetszon. En återkommande 
önskan är att såväl politiker och tjänstemän som 
konstnärer och institutioner ska våga utmana 
mer och visa större mod. 
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Under hösten 2013 och vintern 2014 gjorde 
Kultur i Väst tre kartläggningar som i mångt 
och mycket hänger samman. 

Kommun ernas strategiska kultur arbete
Undersöker vilka styrdokument kommunerna 
har för kulturområdet.

Kulturplaner i Västra Götaland
En analys av kommunalförbundens och  
kommunernas kulturplaner.

Om kultur och lokal utveckling
En intervju undersökning med fem kommuner. 

TRE KART
LÄGGNINGAR 
SOM HÄNGER 
SAMMAN

4
2

3
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KOMMUN ERNAS 
STRATEGISKA

KULTUR ARBETE
Sammanställning 

av enkät

I den här enkäten svarar 40 kommunala  
kulturansvariga i Västra Götaland på frågor om  
strategiskt kulturarbete. Tyngdpunkten ligger  

på frågor om de styrdokument som  
kommunerna har. 2
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med tanke på att rapporterna i övrigt speglar en 
bred och ofta instrumentell kultursyn där stora 
ambitioner knyts till kulturen som en resurs för 
utveckling, tillväxt och attraktionskraft. 

Svaren här indikerar 
en mer traditionell syn 
på kultur politiken än 
vad som framkommer 
i skrivna dokument 
och andra intervjusvar.

Skapa bättre förutsättningar
Nästa fråga var hur bättre förutsättningar för 
ett strategiskt arbete med kultur och kultur
arvsfrågor kan skapas i respektive kommun. 
Samordning mellan kommunala verksamheter, 
näringsliv och föreningsliv är svar som återkom
mer. Angränsande svar handlar om mer sam
arbete lokalt, regionalt och nationellt. Många 
efterlyste också större förståelse och engagemang 
från politiskt håll. De kommuner som inte hade 

I första hand rör det sig om kulturplaner och 
kulturmiljöprogram, men sammanställningen 
börjar med mer allmänna frågor om viktiga 

kulturområden och förutsättningar för strate
giskt arbete med kulturfrågor. 

Notera att siffrorna inte alltid stämmer över
ens. Till exempel uppger 17 kommuner att de 
har en kulturplan (jämför också Kulturplaner  
i Västra Götaland: 5 kommunalförbund och  
24 kommuner), samtidigt som 18 anger att  
deras kulturplan är antagen i kommunfull
mäktige och 5 i ansvarig nämnd. 

Avvikelserna kan spegla en oklarhet i begrep
pen, till exempel kring vad som ska räknas som 
en kulturplan och vad som ska räknas som en 
kulturstrategi. 

Tre viktiga kulturområden
Här var uppgiften att nämna tre viktiga kultur
områden som kommunen arbetar med eller pla
nerar att utveckla. De tre områden som nämns 
oftast är barn och unga (19 gånger), bibliotek 
(12) och kulturarv (10). Andra områden med 
många omnämningar är kulturskola (9), muse
um (8), föreningar (8) och kulturplan (7). De 
få omnämningarna för kreativa näringar (1) och 
kultur och samhällsplanering (2) förvånar. Detta 

Röster från 
enkäten

Kulturen är en strategiskt 
viktig fråga för samhälls
utvecklingen.

Lidköping

Kulturplanen är ett viktigt 
övergripande och långsiktigt 
verktyg för att arbeta strate
giskt.

Grästorp

Vi behöver samordna de 
kommunala verksamheterna 
mer. Ta fram gemensamma 
mål för flera olika verksam
heter, skapa forum för del
aktighet och arbeta med ny 
kulturplan.

Essunga
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pande. 19 kommuner anger att de nu arbetar 
med att ta fram en ny kulturplan. 17 av dessa 
samarbetar med bland annat föreningsliv, andra 
förvaltningar och Västra Götalandsregionen. 

Under Kulturplan ställs också frågan om det 
finns ett kulturperspektiv i andra dokument.  
30 svarar översiktsplan, 28 kommunens vision 
och 16 skolplan. Här nämns också Vision om 
kreativa näringar, barn och ungdomskultur
plan, samt program för byggnader och bostäder. 
Det är en indikation på att kulturen betraktas 
som tvärsektoriell i kommunerna. 

Kulturmiljöprogram
19 kommuner angav att de har ett kulturmiljö
program som är antaget mellan 1989 och 2012. 
16 uppger att det är antaget i kommunfull
mäktige, 3 i annan nämnd och 1 i ansvarig 
nämnd (20 totalt!?). 17 kommuner anger att 
kulturmiljö programmet är underlag för kultur
miljöfrågor i översiktsplanen. Vad gäller upp
dateringar och ansvar för kulturmiljöfrågan 
varierar svaren från kommun till kommun. 

en kulturplan efterlyste en sådan. Det stärker 
uppfattningen om att det finns behov av tydligt 
formulerade riktlinjer på ett fält som befinner 
sig i förändring.  

Dokument för kulturarbete
Här angavs ett antal möjliga dokument för 
kulturarbete och kommunernas uppgift var att 
ange vilka de hade. Flest omnämningar fick 
Biblioteksplan(30), följd av Verksamhetsplan 
för förvaltningen (27) och Barn och ungdoms
kulturplan (22).

Kulturplan
De kommuner som har kulturplaner uppger att 
de har antagits mellan 2002 och 2013. Antalet 
är relativt jämnt spritt med en viss ökning 2013 
och 2002. Det framgår inte varför fördelning
en ser ut som den gör. En hypotes kan vara 
att frågan aktualiserats av bildandet av Västra 
Götalandsregionen i slutet av 1990talet och nu 
på nytt genom Kultur i Västs arbete. 

18 kommuner anger att kulturplanen är 
antagen i kommunfullmäktige och 5 i ansvarig 
nämnd. 19 kommuner anger att kulturplanen är 
ett användbart verktyg, medan 4 inte tycker det 
eftersom den är för gammal eller för övergri

En förändring är på gång 
och nu talar man om kultur 
i många fler sammanhang. 
Öka kompetensen hos politi
ker och tjänstemän är viktigt.

Götene

Frågan om konstens roll  
behöver fortsatt lyftas. 

Tanum

Det behövs ett större fokus 
på småkommunerna när det 
gäller strategiskt kulturarbete 
och arrangemang. 

Bollebygd
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3 KULTURPLANER
I VÄSTRA 

GÖTALAND
5 kommunal förbund  
och 24 kommuner

Kartläggningen är en analys av kommunal  
förbundens och kommunernas kulturplaner, eller  

motsvarande. Kulturplanerna uppfattas som viktiga  
styrdokument på ett kulturellt och kulturpolitiskt  

fält som präglas av förändring, värde 
förskjutningar och mångfald.
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planning där just en plats unika kulturvärden 
har en central betydelse. 

Kommunerna
Efter genomgång av Västra Götalandsregionens 
49 kommuner har 24 kulturplaner eller liknan
de strategiska dokument konstaterats. Det är 
dessa dokument som studerats och analyserats. 
Det är alltså inte specifika biblioteksplaner eller 
barn och ungdomskulturplaner utan planer och 
dokument som rör hela kulturområdet. Rappor
ten redogör för en rad olika områden baserade 
på frågor som togs fram inför genomgången av 
materialet. Nedan följer en sammanfattande 
genomgång och därefter en uppställning kring 
de områden som analyserats samt i hur stor 
utsträckning (räknat i procent) dessa omnämns i 
kulturplaner och strategier. 

Kultursyn 
Synen på kultur i kommunernas kulturplaner är 
bred och ofta instrumentell. De flesta har skriv
ningar om hur kultur ska användas för att skapa 
tillväxt och attraktionskraft och locka besökare, 
företag och nya invånare. Skrivningar om konst
närlig utveckling och social hållbarhet är mer 
ovanliga. Samtidigt är begrepp som demokrati 
och ökad delaktighet vanligt förekommande. 
Tillgänglighet och mångfald nämns i cirka  
hälften av kulturplanerna, medan jämställdhet 
är ett mindre vanligt begrepp. 

Barn och unga
Barn och unga är en prioriterad målgrupp för 
kommunerna. Kultur/musikskola anses viktig 
för att nå barn och unga, liksom naturligtvis den 
ordinarie skolan. Ett mer specifikt område som 
berörs är frågan om stöd till barns och ungdo
mars kreativa skapande ska utformas. 

En självklar referenspunkt för de delregio
nala  och kommunala kulturplanerna är 
Västra Götalands regionens kulturstrategi. 

I den definieras fem bärande fundament för kul
turpolitiken – demokratisk öppenhet, konstnär
lig kvalitet, social relevans, ekonomisk potential 
och regional profilering.

Kommunalförbunden
Av Västra Götalandsregionens fem kommunal
förbund (Dalslands kommunalförbund inräk
nat) hade fyra en kulturplan då kartläggningen 
gjordes. Göteborgsregionens kommunalförbund 
saknade kulturplan, men enligt uppgifter pågick 
en kartläggning i syfte att ta fram en plan. 

Synsättet i de befintliga kulturplanerna är 
brett. Tanken att kulturen ska bidra till utveck
ling är återkommande. 

Det talas om att skapa 
attraktionskraft, ut
veckla besöksnäring 
och öka kulturföre
tagandet. Samarbete 
mellan kultur, närings
liv och planerare 
nämns. 
Andra återkommande teman är demokrati, vid
gat deltagande och satsningar på barn och unga. 
Kulturarv och de unika kulturella resurserna i 
området lyfts fram som viktiga strategiska om
råden. Det speglas också i intresset för Cultural 



26 27

Vilka aspekter/områden
omnämns i kommunernas  

kulturplaner och i hur  
stor utsträckning?

Andel i % av  
24 lästa kulturplaner.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kultur för barn och unga 100 %

Demokratiaspekter och delaktighet 71 %

Samarbete med lokalt föreningsliv 83 %

Kultur för ökad friskvård och hälsa 54 %

Fysisk tillgänglighet till lokaler och arrangemang 50 %

Jämställdhet 21 %

Mångfald  62,5 %

Konst i offentlig miljö 46 %

Bibliotek 71 %

Kultur – och musikskola 54 %

Konsthallar, museer, teatrar och biografer
(summa av alla) 42 %

Konstens egenvärde 29 %

Nya tekniska och digitala lösningar
It på bibliotek, digital bio m m 33 %

Utveckling av det professionella kulturlivet; konsten och konstnärerna 79 %

Kulturens roll för samhällsutveckling och tillväxt inkl Cultural planning 79 %

Samverkan inom kommu- 
nens organisation 25 %

Regionalt samarbete 42 %

Samarbete inom kommunalförbunden 
eller över kommungränserna 37,5 %

Internationellt
samarbete 21 %

Kulturarv 67 %

Kulturturism 42 %

Större evenemang 25 %
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Fysiska platser
De fysiska platserna är viktiga för att realisera 
visionerna inom kulturplaneringen. Nästan hälf
ten av kommunerna skriver om den offentliga 
miljön och många om den offentliga konsten. 
Det är dock endast två kommuner som tar upp 
1procentregeln som målsättning (regeln att 
1 procent av investeringen vid nybyggnation 
ska läggas på offentlig konst). Flera har eller 
planerar kulturhus. Biblioteket är viktigast både 
som byggnad och institution (tillsammans med 
musik/kulturskola).  

Det professionella kulturlivet 
19 kommuner skriver om det professionella 
kulturlivet. Förslag på åtgärder för att skapa 
goda villkor för konsten och konstnärerna är 
bland annat att arbeta med marknadsföring av 
kulturlivet och förmedling. Samtidigt saknas 
särskilda planer för konstutveckling och reso
nemang om konstarterna är överhuvudtaget 
ovanliga. Sju kommuner har formuleringar om 
konstens egenvärde. 

Samarbete
De flesta kommuner skriver om samarbete i 
olika former. Det kan handla om allt från ökat 
samarbete inom EU till att utveckla samverkans
formerna med kulturaktörer i den egna kommu
nen. Knappt hälften skriver om samarbete med 
kommunalförbunden, andra kommuner och 
Västra Götalandsregionen. 

Tekniken
Ungefär en tredjedel av kommunerna skri
ver om nya tekniska/digitala möjligheter för 
kulturen. Det berör områden som digitalisering 
av biografer, bibliotekens nya roll, bokningar, 
bidrag, kommunikation och tillgänglighet. 

Nästan hälften  
av kommunerna 

skriver om den  
offentliga miljön 

och många om den 
offentliga konsten. 
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 Leo Petterssons  
 konstverk  
 ”Den röda tråden”  
 står i en rondell  
 i Härryda. 
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OM KULTUR 
OCH LOKAL 
UTVECKLING

5 kommuner i  
Västra Götaland

Kartläggningen bygger på intervjuer med politiker  
och tjänstemän i kommunerna Åmål, Grästorp, Härryda, 
Skara och Borås. Kommunerna valdes ut med hänsyn till 

geografisk spridning, storlek och utifrån det faktum  
att några hade en kulturplan och andra inte. 
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kulturhus, bibliotek eller andra institutioner. 
Det kan även vara större event som är motorn i 
kulturutvecklingen. Viktiga samarbetspartners är 
studieförbund och föreningar.  

Förväntningar
Här lyfts bland annat förväntningar på nya 
kultur  planer fram som många hoppas ska vara en 
del av och påverka hela kommunens utvecklings
arbete, till exempel när det gäller samhällsbygg
nad, skola och kulturturism. Det tvärsektoriella 
perspektivet är återkommande. Några påpekar 
att medborgarnas förväntningar på kulturutbudet 
ökar, samtidigt som färre vill arbeta ideellt i till 
exempel (arrangerande) kulturföreningar. 

Externa samarbeten och relationer
Samarbeten och relationer finns på flera olika 
nivåer. Inom kommunen, mellan kommuner, med 
kommunalförbunden och regionen. En idé som 
tas upp är att låna modellen med kulturstrategiska 
uppdrag och använda på kommunal nivå. Åsik
ten om samarbeten med kommunalförbunden 
varierar, bland annat beroende på om kommunal
förbundet har en kulturplan. Regionen ses bland 
annat som en resurs för tips, idéer och omvärlds
orientering.  Några kommuner tänker på samarbe
ten mer utifrån tillfälliga projekt eller teman. 

ÅMÅL Vi har antagit flera 
strategiska mål i kommunen, 
och de korsar alla varandra. 
Det kräver ett helt nytt förhåll
ningssätt där vi måste få med 
oss alla medarbetare.

HÄRRYDA Fler och fler kom
mer att upptäcka att kulturen 

har en given plats i samhälls
planeringen, där den bidrar  
till goda miljöer.

HÄRRYDA Vi behöver alla  
bli medvetandegjorda, hela  
tiden. Och se att vi är markö
rer för ett vettigt och solida
riskt samhälle.

GRÄSTORP Samarbetet med 
Kultur i Väst kring en ny kultur
plan gör att fler i blir intresserade 
av kulturfrågor. Det är viktigt att 
kulturplanen genomsyrar hela 
kommunens verksamhet. 

HÄRRYDA Alla barn ska erbju
das kultur inom ramen för sko

Tre personer är intervjuade i varje kommun 
(Borås endast två personer). De represen
terar olika områden som kultur, fritid, 

samhällsbyggnad, tillväxtenhet, utbildning och 
kommunledning. Intervjuerna bygger på samma 
tio frågor och ger därför ett bra jämförelsemateri
al. Sammansättningen av personerna ger också en 
bild av den breda kultursynen. 

Organisation och politik
Organisationen ser olika ut i de fem kommu
ner som ingår i intervjuundersökningen. Några 
saknar kulturnämnd och kulturförvaltning, vilket 
innebär att kulturen sorterar under andra enheter. 
De intervjuade ser både fördelar och nackdelar 
med detta. En fördel är att kontakten med andra 
verksamheter och kommunledning blir mer direkt 
och att ett tvärsektoriellt arbetssätt underlättas. 
En nackdel är kulturfrågorna riskerar att drunkna 
i andra frågor och att specialkompetensen hos de 
som beslutar om kulturfrågor är mindre. 

Arbetssätt och metoder
Under den här rubriken svarar kommunerna på 
hur de arbetar för att genomföra sin kulturpolitik. 
Flera av dem ser fysiska platser, som de antingen 
driver själva eller drivs av externa aktörer, som 
centrala i verksamheten. Det kan till exempel vara 
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Horisontella perspektiv
Den här punkten rör demokratifrågor som till
gänglighet, jämställdhet och mångfald. Flera  
pratar om medborgardialog, någon om till 
exempel ett jämställt artistutbud. Kulturskolan 
lyfts fram som ett viktigt område. Medvetenheten 
finns om att perspektivet måste finnas med från 
början för att få verklig effekt, och inte klistras på 
i efterhand. Åsikten är att demokratiaspekten blir 
allt viktigare, till exempel vid bidragsgivande. 

Uppföljning och utvärdering
Metoderna för uppföljning och utvärdering varie
rar. Mätning sker till exempel mot kommunens 
övergripande vision eller kulturplan eller sker i 
form av en verksamhetsberättelse. Det förekom
mer medborgarenkäter. Den stora utmaningen 
anses vara att göra kvalitativa mätningar.  

Särskilda satsningar och unika kulturella 
resurser
De vanligaste satsningarna är inom områden som 
kulturella och kreativa näringar, kulturturism, 
stadsmiljö och evenemang som festivaler och 
kulturvecka. Flera nämner också barn och unga, 
samt satsningar inom områden som är unika för 
respektive ort.  

Synen på kultur
Det är i första hand en bred syn på kultur som 
kommer fram i svaren. Kultur knuten till exempel
vis kommunens övergripande vision, identitet och 
samhällsplanering. Ett fåtal vill också föra fram 
konstens egenvärde och en kvalitetsdiskussion. 

Samhällsutveckling och kultur inom andra 
politikområden
Det breda och tvärsektoriella sättet att se på 
kultur öppnar för samarbeten med andra politik
områden och kommunala sektorer, som stads
planering, samhällsbyggnad, turism och skola.  
Uppfattningen är att viljan att samarbeta ökar, 
samtidigt som det finns en ovana. Ett sätt att 
skapa konkreta samarbeten är projekt kring det 
offentliga rummet, eftersom det är ett område 
där flera olika förvaltningar möts. 

Utveckling och utmaningar
Det breda kulturbegreppet gör det också naturligt 
att se kultur som en del av kommunutveckling
en. Här nämns kulturens roll för varumärke och 
attraktionskraft, men också som ett sätt att skapa 
ett hållbart samhälle. Cultural planning tas upp 
som ett bra verktyg. En utmaning är att utveckla 
internationella perspektiv och samarbeten. 

lan, eftersom skolan når så 
gott som alla barn. Vi tror på 
att kultur bidrar till ett positivt 
skolresultat och individens 
välbefinnande.

SKARA Äldre kommer att 
vara en grupp som växer och 
vill ha stimulerande kultur 

och fritid, inte minst för 
hälsans skull. Det är ju också 
bättre för hela kommunen 
ekonomiskt sett.

BORÅS Vi borde kunna 
arbeta mer på tvären mellan 
förvaltningarna, träffas oftare 
och tala om samarbeten. I 

framtiden kommer det bli 
nödvändigt att arbeta på bred 
gemensam front.

BORÅS Kulturskolans verk
samhet i hela kommunen 
genom vår filialverksamhet i 
olika stadsdelar har blivit en 
viktig integrationsfaktor.



34 35

5



34 35

5 CULTURAL
PLANNING

LABORATORY
Slutrapport

Cultural planning är en metod som integrerar  
ett kulturellt perspektiv i samhällsplaneringen.  

2009 startade ett projekt i Västra Götalandsregionen 
som syftade till att öka kunskapen om metoden  

och utveckla den i praktiken.
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  Workshops – varje år hölls en tvådagars work

shop med Cultural planning experten Lia Ghilardi. 

  Webbsidan – skyltfönster och arkiv för pro

jektet. 

  Högskola/universitet – samarbete med 

akademin för att knyta an till studenter. 

  Biblioteken – under projektets gång forma

des en metod för biblioteken som CPLcenter.

Processen
Ingången i projektet gick via kommunernas 
kulturförvaltningar. Det var naturligt, eftersom 
Cultural planning handlar om att få in kulturen i 
samhällsplaneringen. Utmaningen var och är att 
kulturförvaltningen ofta har en svagare position 
än andra förvaltningar och saknar mandat att 
driva sektorsövergripande processer. 

Erfarenheter
Vikten av att finnas på plats och fungera som 
stöd i den lokala processen framhålls genom
gående i slutrapporten. CPL har bidragit till 
förankringen, fungerat som bollplank och varit 
en nödvändig kunskapskälla på det kommunala 
planet. Det behövs också en lokal projektledare 
med stort nätverk och god lokal kännedom. 

Drivkrafter
Orsaken för de flesta kommuner att vilja att 
ansluta sig till CPL var att de ville arbeta med 
stadens/platsens identitet och varumärke. Viktiga 
teman var också integration, det offentliga 
rummet och samhällsutveckling. Många hade 
hört talas om Cultural planning, men visste inte 
hur de skulle använda metoden i sin vardag. 
De eftersökte stöd och inspiration, i flera fall i 
processer och projekt som pågick. Det var också 
viktigt för dem att möta andra kommuner och få 
en inblick i hur de tänkte och arbetade.

I rapporten skriver Christina Hjorth, projekt
ledare och en av initiativtagarna: 

Cultural planning är en metod för samhälls
utveckling med kulturella förtecken. Den skiljer 
sig från traditionell planering genom att ge 
livskvalitet och kulturella resurser en betydligt 
större plats än vad som är vanligt. 

Cultural Planning Labarotory (CPL) var ett 
treårigt projekt som stöttades av bland annat 
Västra Götalandsregionen. Projektägare var 
Göteborgsregionens kulturchefsnätverk (år 1) 
och Fyrbodals kommunalförbund (år 2 och 3). 
Syftet var att stötta kommuner i Västra Göta
landsregionen som ville testa metoden. Sam
manlagt deltog 11 kommuner i projektet. Läs 
mer på www.culturalplanninglaboratory.se. 

Metod och slutsatser
I slutrapporten för CPL redovisar Christina 
Hjorth arbetet som genomförts, resultat och 
framtida behov och möjligheter. De 11 kom
muner som deltog i projektet representerades av 
olika förvaltningar och bolag – stadsbyggnad, 
kultur, näringsliv, bostadsbolag, turism, folk
hälsa, parkförvaltning, med flera. 

Grundtanken var att arbeta inom befintliga 
strukturer och skapa ett lättrörligt laboratorium 
som kunde verka på plats i kommunerna och i 
tätt samarbete med de deltagande verksamhe
terna. Det fanns till exempel ingen ambition att 
bygga upp laboratoriet som en fysisk plats. 

 Projektet byggde i huvudsak på följande 
delar: 

  Nätverket – De deltagande kommunerna 

träffades regelbundet för utbildning och för att 

utbyta erfarenheter. 

  Lokalt arbete – CPL ägnade en stor del av 

verksamheten åt att arbeta på plats i kommu

nerna. 
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Slutsatser på projektnivå
En erfarenhet är att förankringen är en helt cen
tral framgångsfaktor, bland både politiker och 
tjänstemän inom olika nämnder och förvalt
ningar. Rapporten slår tydligt fast två slutsatser:

  Cultural planningmetoden måste vara 

förankrad i kommunstyrelsen och fullmäktige 

för att få genomslag. 

  Cultural planning tar tid och kräver stort 

tålamod. 

CPL har bland annat bidragit till att skapa legi
timitet åt metoden. I det här arbetet var också 
kommunalförbunden viktiga aktörer. Slutrap

porten pekar också på att kommunerna ofta är 
mer vana att samarbeta i konkreta projekt än 
på en strategisk nivå. Det strategiska samarbetet 
är något som Cultural planningmetoden kan 
bidra till att utveckla.  

Resultat i kommunerna
I slutrapporten delas kommunernas resultat  
upp i tre grupper:

  Kommuner där processen stannade upp. 

Dessa kommuner har på ett eller annat sätt 

befunnit sig i turbulens. Det var till exempel 

val som ändrade de politiska förutsättningarna 

för arbetet, ekonomiska problem och interna 

organisatoriska problem. 

  Kommuner som är på gång. Dessa kommu

ner har haft en fortsatt vilja att fullfölja och har 

också delvis lyckats. Orsaken till att de inte 

nått ända fram är bland annat att de organi

satoriska resurserna inom kulturförvaltningen 

som ansvarat för arbetet inte räckt till, politiska 

förändringar och svag ekonomi. Här har ändå 

sättet att tänka fått fäste och kommunerna vill 

fortsätta att arbeta med Cultural planning. 
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Orsaken att vilja ansluta  
sig till CPL var ofta att 
de ville arbeta med 
platsens identitet och 
varumärke. 

 Nossan Ljusfestival i Grästorp. 
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Framtid
Christina Hjorth skriver att Cultural planning 
fortfarande är ett nytt arbetssätt och att det 
kommer att ta tid innan det får genomslag, men 
att CPL ändå varit ett viktigt pionjärarbete som 
öppnar möjligheter för framtiden. 

Projektet har lyckats sprida kunskap om me
toden och gett en insikt om att kultur kan bidra 
till kommunal planering. För att komma vidare 
behöver dock kommunerna stöd i form av kun
skap och experthjälp. Det kan göras genom en 
insats av Västra Götalandsregionen eller av pri
vata konsultföretag. Exempel på båda varianter
na finns i andra delar av landet och här finns ett 
val som måste göras av de regionala aktörerna. 
Antingen lämna ansvaret helt till kommunerna 
eller ta en roll som bidrar med kunskapsutveck
ling, stödfunktioner och nätverk. 

Christina Hjorth skriver om oron över att ett 
instrumentellt synsätt får för starkt inflytande 
och betonar att Cultural planning också måste 
balanseras av en stark och uttalad konstpolitik. 
Fördelen med Cultural planning är bland annat 
att metoden frigör kulturen från en ”inlåst 
position inom kulturområdet till att bli en an
gelägenhet och tillgång för fler verksamhetsom
råden. Det bör skapa mer utrymme för kultur 
i olika sammanhang och ska inte betraktas som 
ett hot mot konstens egenvärde”.   

  Kommuner som gick i mål. Det som förenar 

de kommuner som kom längst med Cultural 

planning under projekttiden är att det finns en 

stark vilja från kommunens ledning att driva 

arbetet framåt. I övrigt är det tre relativt olika 

processer och resultat som kommunerna 

uppvisar. Det ger ett intressant jämförelse

material och ligger också i linje med Cultural 

planningmetodens betoning på de lokala 

förutsättningarna. Poängen är just att ta vara 

på platsens unika kulturella resurser, inte att 

göra samma saker överallt. 

Biblioteken som resurs
Under processen togs också en ny metod fram 
för att använda biblioteken som resurs i  
Cultural planningarbetet. Det gjordes i samar
bete med bibliotekarier och fick namnet FAMN 
efter nyckelordens begynnelsebokstäver. 

  Förankring – biblioteken har stort förtro

endekapital och är ett välbesökt kulturellt 

vardagsrum. 

  Analys – bibliotekarier är experter på  

insamling, sammanställning och analys av 

information. 

  Mötesplats – biblioteken är en etablerad 

mötesplats och ett naturligt centrum för en 

Cultural planningprocess.  

  Nätverk – bibliotekets personal har ett stort 

nätverk och många kommunikationsytor. 

Trots den självklara resurs som biblioteken är 
i kommunerna används den inte fullt ut i dag, 
heter det i slutrapporten. Kommunerna ”före
faller inte se vilken resurs som finns framför 
ögonen på dem”. 
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FYRA KARTLÄGGNINGAR OCH EN RAPPORT

SLUTORD
Vilja att utveckla
Kulturen ska inte låsas in i sitt eget område utan 
vara en resurs även för andra verksamhetsområ
den och hela samhället. 

Ungefär så är tanken inom Cultural planning 
och den ansatsen återkommer också i de rap
porter och kartläggningar som gåtts igenom här. 
Det är rimligt att anta att det också är ett synsätt 
som speglar ambitionen i Västra Götalands 
kommuner. Kulturutveckling innebär också 
utveckling av lokalsamhället!  

 Denna fortfarande något okonventionella syn 
på kultur och kulturpolitik balanseras i materi
alet upp av starka traditioner för mer konven
tionella kulturpolitiska ambitioner på områden 
som barn och ungdomskultur, bibliotek och 
kulturarv. 

Det handlar alltså snarare om att komplettera 
med nya tankar än att ersätta allt det gamla. Att 
se kultur både som ett avgränsat område och 
som ett perspektiv som genomsyrar alla politik
områden. 

Vi har flera gånger upprepat att kulturpoliti
ken i dag präglas av förändring, värdeförskjut
ningar och mångfald. Kommunerna i Västra 
Götalandsregionen efterlyser riktlinjer, metoder 
och stöttning som hjälper dem att orientera sig i 
denna delvis nya värld. 

De kulturplaner som diskuterats här är viktiga 
verktyg. Knappt hälften av kommunerna har 

kulturplaner i dag.  Av dessa har flera tio år eller 
mer på nacken och behöver sannolikt uppdate
ras. Detta är kort sagt ett område där mer arbete 
behöver göras. 

Av materialet går det också att dra slutsatsen 
att kommunerna efterlyser mer samverkan. 
Inom sin egen organisation, med andra kom
muner och med Västra Götalandsregionen, men 
även nationellt och internationellt. 

Inför framtiden är det två frågor som är sär
skilt intressanta att fundera över:

  Hur ska kommunala och regionala organi

sationer anpassa sig till en mer snabbrörlig, 

komplex och tvärsektoriell kulturpolitik? 

  Hur ska styrdokument utformas för att 

hantera kultur både som ett perspektiv och 

som ett eget område?

För de aktörer som vill vara relevanta handlar 
det om att finna svar på de frågorna och hitta 
sina roller på det nya, föränderliga kulturpoli
tiska fältet. Det finns tomrum som väntar på 
att fyllas. Utmaningarna är stora. Möjligheterna 
större. 

Att döma av det material som gåtts igenom 
här finns en stark vilja i Västra Götalands 
kommuner att låta kulturen och kulturpolitiken 
bidra till samhällsutvecklingen. Återstår att se 
hur den viljan förvaltas.  
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kommunal och regional kulturpolitik i Västra 
Götaland, såsom denna kommer till uttryck i de 
texter som bildar underlag för denna rapport. 

När jag hade tagit del av underlaget infann sig 
för det första en djup respekt inför det inten
siva och variationsrika utvecklingsarbete som 
pågår i Västra Götalands kommuner. För det 
andra infann sig följande tre reflektioner: 1) de 
kulturpolitiska prioriteringarna på olika nivåer 
består, med vissa viktiga modifikationer, 2) den 
kommunala nivån synliggör på ett unikt sätt 
(kultur)politikens kärna och 3) kulturpolitik, på 
alla nivåer, handlar alltmer om samverkan. I det 
följande kommer jag att kortfattat vidareutveck
la dessa reflektioner.

Kulturpolitiska prioriteringar
Av underlaget och av offentlig statistik fram
kommer att bibliotek och kulturskola är de 
verksamheter som kommunerna prioriterar mest 

Ända sedan jag började engagera mig i det 
kulturpolitiska forskningsfältet för snart 
20 år sedan är det relationen mellan 

kulturpolitik på olika politiska nivåer – den 
lokala, regionala, statliga respektive internatio
nella – som intresserat mig mest. Hur samspelar 
kulturpolitik på olika nivåer med varandra och 
var ligger spänningar och rentav konflikter? 
Vilken eller vilka nivåer har makten över det 
kulturpolitiska tolkningsföreträdet, det vill säga 
att bestämma vad som är de rätta kulturpolitiska 
prioriteringarna och den rätta kulturpolitiska 
organisationen?  

Jag har försökt belysa dessa frågor, som i första 
hand riktar sig mot de politisktadministrativa 
aspekterna av kulturpolitik, i studier som haft 
huvudfokus på kommunal respektive regional 
kulturpolitik i det samtida Sverige. Det är mot 
bakgrund av nämnda studier som jag fått i 
uppdrag att reflektera över relationen mellan 

KULTURPOLITIK
I SAMVERKAN 
om lokal variation och 

regional enhet
AV JENNY JOHANNISSON
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huvudansvaret för att göra så många medborg
are som möjligt delaktiga gällande såväl konst 
som kultur. På många sätt tycks ansvarsfördel
ningen vara helt rimlig och adekvat – en slags 
subsidiaritetsprincip överförd till det nationella 
sammanhanget, där olika politiska nivåer inte 

griper in i varandras göranden och låtanden om 
det inte är absolut nödvändigt. Denna förståelse 
utmanas dock på bland annat följande sätt: 
kommunerna ifrågasätter den roll som under
leverantörer till den svenska välfärdsstaten som 
de haft sedan 1930talet, de börjar ta egna 
konst politiska initiativ, gärna i internationella 
samarbeten, och de börjar alltmer, även här gär
na inspirerade av internationella tänkesätt och 
i internationella konstellationer, lyfta fram rela
tionen mellan kultur och samhällsutveckling. 

Politikens kärna
De kommuner som skildras i rapportens under
lag vill, som David Björklund så riktigt påpekar, 
”ofta att kulturen ska användas till något”. 

på det kulturpolitiska området; det är dessa 
verksamheter som erhåller merparten av de 
kommunala resurserna och det är (just därför?) 
dessa verksamheter som lyfts fram i kommu
nernas strategidokument och i intervjuer med 
kommunala kulturpolitiska aktörer. 

Bibliotek är den mest 
välbesökta kultur
institutionen av alla 
och kulturskolorna ut
gör en av de viktigaste 
arenorna där barn och 
unga själva får utöva 
kultur. 
Kommunerna kan med rätta hävda att de aktivt 
bidrar till de mål som i svensk kulturpolitik av
ser ökad tillgång till respektive ökad delaktighet 
i kulturlivet.

Underlaget behandlar inte regionala eller stat
liga kulturpolitiska prioriteringar explicit, men 
av andra studier och av offentlig statistik fram
kommer att såväl stat som region ekonomiskt 
prioriterar professionell och institutionsbaserad 
konstnärlig verksamhet. Visst avsätts på både 
statlig och regional nivå ekonomiska resurser för 
att främja tillgång till och delaktighet i kulturli
vet, men den huvudsakliga ansvarsfördelningen 
består. Den statliga nivån uppbär huvudansvaret 
för konstpolitiken och tar regionerna till hjälp 
för att distribuera det konstpolitiska utbudet 
över hela landet, medan kommunerna uppbär 
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Därför framställs den kommunala kulturpoli
tiken som mer instrumentell än kulturpolitik 
på regional och statlig nivå, och kulturpolitiska 
aktörer på regional och statlig nivå framställer 
sig själva som nödvändiga motvikter till kom
munernas instrumentella inställning. Det är 
riktigt att få kommuner skulle kunna uppbära 
en fullt utbyggd kulturpolitik där professionella 
konstnärliga utövare, på institutioner och på an
dra arenor inom samtliga konstnärliga områden, 
får rimliga arbetsvillkor samtidigt som medborg
arna får tillgång till detta utbud samt möjlig
heter att själva utöva kultur. Men det är också 
riktigt att kommunerna i sin betoning av hur 
kultur kan användas – för att bidra till allt från 
jämlikhet, jämställdhet och mångfald till lokal 
utveckling – kommer närmast politikens kärna, 
nämligen att skapa ett gott liv för medborgarna.

Kulturpolitiken och det goda livet
”Det goda livet” utgör Västra Götalandsregio
nens vision och det är också utgångspunkten 
för den amerikanske statsvetaren Frank Fisch
ers (2003, s. 26) definition av politik som ”…
disputes about the good life and the means of 
realizing it …”. Utifrån en välfärdspolitisk ope
rationalisering av denna definition blir kultur 

till en resurs bland andra – sjukvård, utbildning, 
social omsorg – som ska fördelas politiskt. Från 
detta perspektiv blir all politik instrumentell, då 
den använder olika resurser som redskap för att 
uppnå målet, det goda livet, där resurserna kan 
tyckas förlora sitt egenvärde. Västra Götalands 
kommuner verkar liksom Västra Götalands
regionen villiga att ta denna risk, eller rättare 
sagt villiga att nyansera bilden: politiskt bör 
kultur hanteras som ett redskap för att uppnå 
ett gott liv för medborgarna, vilket inte ute
sluter att konst och kultur har ett egenvärde i 
bemärkelsen att det konstnärliga och kulturella 
innehållet aldrig bör styras politiskt. I under
laget finns inga tecken på att kommunerna vill 
styra nämnda innehåll, vilket även bekräftas av 
studier av kommuner i andra delar av Sverige 
(till exempel Blomgren & Johannisson 2013). 
Den så kallade principen om armlängds avstånd 
gäller således på samtliga politiska nivåer, även 
om armen tycks vara kortare på såväl kommu
nal som regional nivå på grund av avsaknad av 
den statliga myndighetsstrukturen. Samtidigt 
konstaterar förvaltningsforskaren Bengt Jacobs
son (2014) i en nyutkommen bok om svensk 
kulturpolitik att armlängdsprincipen utgjort en 
bidragande orsak till det närmast totala tillbaka

Principen om armlängds  
avstånd
Ekonomen John Maynard Keynes 
var först med att formulera princi-
pen om armlängds avstånd. Han 
var skeptisk till att staten skulle 
styra konstens innehåll. Bakgrun-
den hade med andra världskriget 

att göra, där han sett att kulturpoli-
tiken var ett redskap och användes 
för propaganda. 

Frågan som ställdes var hur sta-
ten ska kunna stödja konsten utan 
att styra den? Lösningen blev att 
fördelningen av medel till konsten 
skulle göras av oberoende exper-

fakta
ter – och därmed på armlängds 
avstånd från den politiska makten. 
På så vis skulle en konstnärlig 
frihet kunna garanteras.
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och för abstrakt för att perspektivet ska kunna 
användas på ett fruktbart sätt och därtill riskerar 
perspektivets fokus på specifika delregionala 
enheters särart att underminera den regionala 
sammanhållningen. Samtidigt bidrar möjligt
vis perspektivet till att kommunerna i högre 
utsträckning säger sig uppfatta den regionala 
organisationen så som denna säger sig vilja bli 
uppfattad, dvs. som en samordnande aktör som 
i första hand stödjer lokalt utvecklingsarbete. 

En viktig anledning till att Cultural planning 
fått stort genomslag i kommunerna och i viss 
mån även bejakas av Västra Götalandsregionen 
är kanske också dess fokus på samverkan – inom 
och mellan offentlig, privat och civil sektor.
Är det något som kulturpolitiska aktörer på 
kommunal och regional nivå är överens om, så 
är det att samverkan behöver intensifieras och 
stärkas. Inom EU är samarbete och samverkan 
över nationalstatliga gränser en central utgångs
punkt och även på den svenska statliga nivån 
betraktas Kultursamverkansmodellen som en av 
de viktigaste kulturpolitiska reformerna sedan 
1970talet. 

Kulturpolitik i samverkan
Kultursamverksansmodellen nämns inte explicit 
i underlaget även om det refereras till de regio
nala kulturplaner som ingår i modellen. Möj
ligtvis beror detta på att frågan om modellens 
konsekvenser utifrån det kommunala perspekti
vet inte ingått i intervjuguide och enkätutform
ning. Det är dock rimligt att modellen av ett 
annat skäl tycks ha en mindre framlyft position 
i kommunerna, nämligen att kulturskolan helt 
saknas och att endast begränsade delar av folk
biblioteksverksamheten ingår i de sju områden 
som modellen omfattar. Att en modell som inte 
inkluderar kommunernas mest prioriterade 

dragande av politik från kulturpolitiken som han 
menar är förhanden, och som därtill exporterats 
till andra politikområden såsom arbetsmarknads
politik och näringspolitik. I politikens ställe 
har förvaltningen av existerande strukturer trätt 
in, vilket inte skapar den bästa grogrunden för 
förändring och nytänkande. 

När såväl Västra Götalandsregionen som regio
nens kommuner vill använda kultur för att skapa 
ett gott liv för medborgarna kan det därför för
visso å ena sidan betraktas som ett sätt att legiti
mera reduktionen av konstnärliga och kulturella 
uttryck till varor på en global och konkurrensut
satt arena, men det kan å andra sidan betraktas 
som ett sätt att återinföra det politiska elementet 
i kulturpolitiken. Ibland hemfaller kommuner
na (och regionen) till det förstnämnda, särskilt 
när kulturella och kreativa näringar diskuteras i 
strategidokumenten. Samtidigt framkommer av 
underlaget att dessa näringar lyfts fram i mycket 
få av kommunernas dokument. Ofta balanserar 
kommunerna på gränsen, särskilt när det gäller 
relationen mellan kultur och samhällsutveckling. 
Det är på lokal nivå som de något abstrakta kul
turpolitiska målsättningarna fylls med konkret 
innehåll, i Sverige såväl som internationellt  
(Stevenson, Rowe & McKay 2010). Så är även 
fallet i Västra Götalands kommuner – här verkar 
det inte i första hand handla om att reducera 
kultur till föremål för ekonomisk transaktion, 
utan om kulturella processers betydelse för lokalt 
identitetsskapande och lokal utveckling. Om 
detta vittnar inte minst det starka intresset för 
Cultural planning i flera av kommunerna. Att 
intresset inte tycks vara lika starkt hos Västra 
Götalandsregionen kan möjligtvis bero på att 
poängen med Cultural planning tydligast fram
går i relation till en specifik och fysisk plats; 
Västra Götaland som geografiskt rum är för stort 
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kulturpolitiska verksamheter inte står främst i de 
kommunala strategidokumenten kan därför tyckas 
begripligt. Här riskerar Kultursamverkansmodel
len att i första hand bli en fråga för stat och Västra 
Götalandsregionen, då det är regionen som bär 
upp merparten av finansieringen till de verksam
heter som även uppbär statligt stöd.

För både stat och region 
handlar det om att hålla 
samman och förena, 
medan det för kommu
nerna i allt högre ut
sträckning handlar om 
att lyfta fram det unika 
och särskiljande.
Här finns en risk att även Västra Götalands
regionen tilldelas begränsat intresse från ett 
kommunalt perspektiv. Även om den ovanstående 
subsidiaritetsprincipen accepteras, framstår det 
som rimligt att anta att olika kulturpolitiska nivåer 
på något sätt måste gripa in i varandra för att ge
mensamma intressen ska kunna uppstå och främ
jas. Att Kultursamverkansmodellen bidragit till 

ökad dialog mellan statlig och regional nivå är 
ett uttryck för detta; främjandet av de nationella 
kulturpolitiska målen ingår i modellens syftes
formulering och här verkar statens och regio
nens intressen inte bara sammanfalla teoretiskt 
utan även i praktiken. Stat och region vill bidra 
till att uppfylla målen på ett mycket likartat sätt 
(Blomgren & Johannisson 2013). Därmed finns 
inte lika mycket som tyder på att stat och region 
bidrar till att uppnå det andra ledet i modellens 
syftesformulering, nämligen att främja kultur
politisk variation. Här är det huvudsakligen 
kommunerna som levererar – underlaget visar 
att det i Västra Götalands kommuner finns en 
mångfald olika sätt att bygga den kulturpolitiska 
organisationen och den kulturpolitiska särarten. 
Och just här finns kanske återigen den punkt 
som gör att stat och region går i en riktning och 
kommunerna delvis i en annan: för både stat 
och region handlar det om att hålla samman och 
förena, medan det för kommunerna i allt högre 
utsträckning handlar om att lyfta fram det unika 
och särskiljande. I underlaget är det mycket 
tydligt att alltfler kommuner intresserar sig för 
relationen mellan kultur och identitet, dvs för 
hur kultur kan bli den resurs som inom ramen 
för Cultural planning kan främja den lokala 
platsens positiva utveckling – i bred bemärkelse 
(Blomgren & Johannisson 2014). För kommu
nerna gäller det att genom ”storytelling”, som 
en av kommunernas kulturchef refererar till, 

Kultursamverksansmodellen
Riksdagen fattade i december 
2009 beslut om att införa en ny 
modell, kultursamverkansmo-

dellen, för fördelning av statliga bi-
drag till regional kulturverksamhet. 
Enligt modellen ska landstingen/
regionerna, i samverkan med 

fakta
länets kommuner och kulturlivet, 
ta fram en regional kulturplan 
som utgör underlag för statens 
bidragsgivning.
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bygga upp berättelser om kommunen som in
kluderar såväl boende som besökare. I skapandet 
av dessa berättelser är också Västra Götalands
regionen en resurs – på flera ställen i underlaget 
nämns Kultur i Västs viktiga roll som inspiratör 
och processledare i samband med framtagandet 
av kommunala kulturpolitiska styrdokument. 

Även regionens kulturstrategiska uppdrag 
tycks rimma väl med den kommunala beto
ningen av medborgarnas inkludering i såväl 
kultur som samhällsliv. Bristen på samordning 
mellan regionens ansvarsområden blir samtidigt 
ett mycket konkret hinder för kulturpolitisk ut
veckling; Västtrafiks begränsade möjligheter att 
tillgodose unika och ibland tillfälliga transport
behov är i underlaget ett konkret exempel. 

Att det också finns olika syn på kommunalför
bunden – de av kommunerna själva initierade 
arenorna för sam verkan – är också intressant. 
Vissa ser kommunalförbunden som de mest 

självklara komplementen till den egna kommu
nen, medan andra hellre vill se Västra Göta
landsregionen som huvudarena. 

Huvudpoängen kvarstår dock: samtidigt som  
kommunerna alla är inriktade på att identifiera  
det unika med kommunen, kan detta inte 
åstadkommas utan samverkan – inom kommu
nen, mellan kommuner, samt mellan kommun 
och region. Här sällar sig de svenska kom
munerna till kommuner i de övriga nordiska 
länderna (Michnik 2010). Det är avgörande att 
en utökad kunskap för dessa delvis paradoxala 
processer skapas, för att en mer djupgående 
förståelse för relationen mellan kommunal och 
regional nivå mot bakgrund av kulturpolitiska 
förändringsprocesser ska kunna uppnås.

Avslutande ord
Avslutningsvis vill jag upprepa min inledande 
reflektion: kommunerna i Västra Götaland 
bedriver ett aktivt och varierat kulturpolitiskt 
utvecklingsarbete. I detta utvecklingsarbete är 
det uppenbart att kommunerna vill utveckla 
sina respektive sär arter, men de vill göra detta 
i samverkan med andra – i första hand kom
muner, region och internationella aktörer. För 
att bättre förstå både hur relationerna faktiskt 
ser ut och vilka spänningar som förhindrar ut
vecklingsarbetet, tror jag det är nödvändigt att 
gå bortom den officiella retoriken och studera 
kulturpolitik i praktiken. Ur ett forskningsper
spektiv så är det också intressant att granska hur 
kulturplanerna faktiskt kom till – vilka aktörer 
som faktiskt träffades och vilka som exklude
rades från processen. Styrdokument är inte alls 
oviktiga, men det är i den kommunala – och 
regionala och statliga vardagen som kultur
politiken görs.  

Ofta balanserar kom
munerna på gränsen, 
särskilt när det gäller 
relationen mellan kultur 
och samhällsutveckling.
Det är på lokal nivå 
som de något abstrakta 
kulturpolitiska målsätt
ningarna fylls med  
konkret innehåll.
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Varför är frågan om kulturens roll i samhället 
så aktuell just nu? 
– Det är svårt att veta exakt, men jag kan i alla 
fall konstatera att det finns en stark vilja i kom
munerna att arbeta med kultur som samhälls
utveckling. En bakgrund är kanske insikten om 
att det inte är tillräckligt att erbjuda dagisplatser 
eller äldreomsorg för att vara en attraktiv kom
mun, utan att det krävs mer. Därför är kom
munerna öppna för att prova nya vägar, som till 
exempel kulturen kan erbjuda. Jag tror också att 
frågan mognat under ett antal år och att allt fler 
nu är redo att acceptera kultur som en faktor för 
samhällsutveckling. Kultursektorn vågar ta mer 
plats i samhället och har börjat förstå sin stora 
ekonomiska och sociala betydelse.

Vad krävs för att kulturen ska vara en resurs 
i samhällsutvecklingen? 
– Min erfarenhet är att vi som arbetar med frå
gan måste visa på goda exempel när vi samtalar 
med kommunerna. Vi måste vara specifika och 
peka på vilken konkret betydelse kulturen kan 
ha, inte minst på det ekonomiska området. Då 
menar jag både rent finansiella vinster och bre
dare, mer indirekta samhällsekonomiska vinster. 
Sedan finns det också en gräns för vad vi kan 

Bengt Källgren, du är chef för enheten Kultur 
& Samhälle inom Kultur i Väst. Kan du sam
manfatta ert uppdrag och hur ni arbetar? 
– Vårt uppdrag är att främja kulturens roll 
som samhällsutvecklare. Andra enheter inom 
Kultur i Väst arbetar bland annat med kulturen 
som upplevelse för individen och konstarternas 
utveckling, men för oss handlar det alltså om 
kultur som resurs för andra sektorer i samhäl
let. Det betyder att kulturen i vårt perspektiv 
får och ska vara instrumentell. Vi vill använda 
kulturen för att skapa positiva effekter på andra 
områden, genom att samverka med kommuner
na, kulturlivet och andra aktörer lokalt, regio
nalt, nationellt och internationellt.

Hur ser samarbetet med kommunerna ut?
– Det finns i huvudsak två olika sätt för oss att 
samverka med kommunerna. Det ena är att 
jobba med insatser på enskilda områden, som 
till exempel äldreomsorg och skola. Det andra är 
att arbeta mer övergripande och generellt med 
kulturens roll i samhällsutvecklingen. Det är 
främst på det senare och mer komplexa sättet vi 
vill arbeta nu. Vi har utvecklat bra metoder och 
de närmaste åren kommer vi att kunna koncen
trera oss mer på själva genomförandet. 

Intervju med 
BENGT KÄLLGREN  

Chef för Kultur & Samhälle på Kultur i Väst

AV DAVID BJÖRKLUND
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– Kulturplanerna är mycket viktiga, inte minst 
processen att ta fram den, och vi vill helst att 
alla kommuner ska ha en kulturplan. De är ett 
viktigt ”statement” som kommunen gör. Ur vårt 
perspektiv är det förstås centralt att planerna 
har ett samhällsperspektiv och beskriver hur 
kulturen ska spela en roll för samhällsutveck
lingen. Hur användbar och framgångsrik planen 
blir påverkas mycket av hur den jobbas fram, till 
exempel hur väl den förankras på olika nivåer 
och i olika delar av kommunen. Ju högre upp 
i kommunen den är förankrad desto bättre. Vi 
jobbar konsultativt för att stödja processen, vi 
skriver aldrig planen åt kommunerna. Sedan 
handlar det förstås om att kommunen använder 
planen när den väl är klar, så att den inte bara 
samlar damm på en hylla. 

Diskussionen om ”kulturens nytta” väcker 
ofta känslor. Nu har den diskussionen gått 
från att på 1990talet mest handla om hur 
kultur kan generera ekonomiska fördelar till 
ett bredare perspektiv som också handlar 
om hur kultur kan stärka demokrati, del
aktighet, yttrandefrihet, lärande och hälsa, 
kort sagt bidra till ett hållbart samhälle. Är 
kritiken mot en ”instrumentell kultursyn” 
överspelad? 
– Det tror jag inte. Det är fortfarande en 
levande och relevant frågeställning. Uttrycken 

och ska mäta och vilken nytta det gör. Ibland 
måste vi bara tro på det vi gör.

Om kultur ska vara ett perspektiv som 
också genomsyrar övriga politik och sam
hällsområden måste sättet att arbeta vara 
tvärsektoriellt. Vilka utmaningar innebär det 
för regionen och för kommunerna? 
– Det kräver först och främst en stor öppenhet 
och en förmåga att ha ett helhetsperspektiv på 
utveckling. Kommunernas olika sektorer bör till 
exempel öppna sig mer för varandra. Vi möter 
ju ofta kulturförvaltningen först, men det är 
viktigt att kulturfrågorna får fäste också i andra 
förvaltningar och i deras styrdokument. I dag 
kan kunskapen om varandras områden vara 
ganska liten och där krävs det mer arbete. Det 
handlar förstås inte enbart om att andra sektorer 
ska ta till sig kulturfrågorna, utan också om att 
kultursektorn måste släppa in andra perspektiv 
och dela med sig av ”sina” frågeställningar.  
Annars riskerar man att skapa en inlåsnings
effekt. Kanske måste förvaltningarnas uppdrag 
formuleras så att de tydligt talar om att man ska 
jobba över sektorsgränserna. 

I rapporten finns bland annat undersök
ningar om kulturplaner. Hur viktiga är dessa 
för kommunerna och hur kan Kultur i Väst 
stötta det arbetet?

” Jag tror till exempel att en  
roman kan påverka demokrati- 
utvecklingen mer än en rapport  
och ett politiskt tal”
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Är det något i rapporterna som du särskilt 
vill lyfta upp? 
– Jag konstaterar att rapporterna visar att 
det görs mycket bra arbete lokalt, men att vi 
tillsammans med kommunerna måste fortsätta 
att sprida kunskap om kulturen som resurs för 
samhällsutveckling. För Kultur i Väst betyder 
det att vi vill intensifiera våra ansträngningar att 
skapa bra samarbeten lokalt. Samarbete är kär
nan i allt vi gör. Kultur i Väst och kommunerna 
är aktörer med olika kompetenser, roller och 
perspektiv som tillsammans kan skapa en positiv 
utveckling. Vi tror på långsiktiga och fortlöpan
de samarbeten och vill vara en självklar partner i 
kommunernas strategiska arbete med kultur.  

”instrumentell kultursyn” och ”kulturens nytta” 
är lite belastade. Egentligen borde vi hellre prata 
om kulturens roll på olika områden eller om 
kulturen som en resurs. Det finns flera aspekter 
och flera tankar att hålla i huvudet samtidigt. 
Kultur och konst har en estetisk funktion, men 
också en demokratisk, ekonomisk och existen
tiell. Det är viktigt att prata om alla dessa sidor 
för de är alla realiteter. I någon mening kanske 
kultur alltid är ”instrumentell”, för den påverkar 
oss alltid på något sätt. Jag tror till exempel att 
en roman kan påverka demokratiutvecklingen 
mer än en rapport och ett politiskt tal. Den este
tiska gestaltningen är viktig och kraftfull också i 
ett samhällsperspektiv.

 – Vårt uppdrag  
 är att främja  
 kulturens roll i  
 samhällsutvecklingen,  
 säger Bengt Källgren,  
 enhetschef på  
 Kultur i Väst.  
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