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Förord 
När en avhandling är färdig finns det många personer som författaren är ett 
tack skyldig. Nedan försöker jag uttrycka min tacksamhet till dem utan vilka 
denna avhandling aldrig hade blivit klar. Självklart är det enbart avhandling-
ens eventuella förtjänster som dessa personer bidragit till, medan det bara är 
jag själv som är ansvarig för dess brister. 
 
Mitt första tack går till mina handledare. Jag tror att det är svårt att finna en 
mer kunnig och stöttande huvudhandledare än Geir Vestheim, som hela tiden 
funnits där när jag stått inför avgörande vägval. Min biträdande handledare 
Eva Hemmungs Wirtén har utgjort en stimulerande förebild och har hjälpt 
mig att vidga perspektiven. 
 
Mitt andra tack går till Eva Lilja, dåvarande föreståndare för Kulturvetarpro-
grammet vid Göteborgs universitet, för en bra grundutbildning och för att hon 
sammanförde mig med Romulo Enmark. 1995 var Romulo prefekt vid Institu-
tionen Bibliotekshögskolan och detta år anställde han mig för att arbeta med 
det vid institutionen nyligen etablerade Centrum för kulturpolitisk forskning. 
Sedan dess arbetar jag med administration vid detta centrum, med utgiv-
ningen av Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, samt med undervisning i institu-
tionens utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. Mitt mest grund-
läggande tack går till Romulo och till samtliga i personalen vid det som 
numera benämns Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Biblio-
tekshögskolan, för att de fick och fortfarande får mig att känna mig så väl-
kommen till en inspirerande och lärorik miljö. Genom mitt arbete vid Centrum 
för kulturpolitisk forskning inleddes också vägen fram till denna avhandling, 
då jag haft stor hjälp av de kontakter jag under årens lopp etablerat inte bara 
med personer som forskar om kulturpolitik utan också med dem som utövar 
kulturpolitik och kulturadministration. Särskilt vill jag tacka de kulturpolitiker 
och kulturadministratörer som ställt upp för intervju i avhandlingen. Där-
utöver har mitt engagemang i DIK-förbundet bidragit till att jag träffat en rad 
inspirerande kulturförmedlare, vilka också har hjälpt mig att bättre förstå de 
verksamheter som jag skriver om. 
 
2001 erbjöds jag möjligheten att påbörja forskarutbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap inom ramen för forskningsprogrammet Kulturen i kun-
skapssamhället, ett samarbete mellan SISTER, Högskolan i Borås, Kungliga 
Tekniska Högskolan och Linköpings universitet. Jag vill tacka Riksbankens 
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Jubileumsfond som finansierade forskningsprogrammet och därför delar av 
min forskarutbildning, samt FoU-nämnden vid Högskolan i Borås som stod 
för den resterande kostnaden. Vidare har resestipendier från Göteborgs uni-
versitet, Högskolan i Borås samt NORSLIS möjliggjort min medverkan i en rad 
stimulerande forskningskonferenser. 
 
Under avhandlingsarbetet har forskningsseminariet i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap utgjort ett viktigt forum, dels genom att jag där kunnat lägga 
fram manusutkast och fått konstruktiva kommentarer i gengäld, dels genom 
allt det jag lärt mig genom att läsa andras texter. Jag vill rikta mitt mest kon-
kreta tack till alla dem som deltagit i detta seminarium. Ett lika konkret tack 
går till Roger Blomgren för hans insats som kommentator vid mitt slutsemina-
rium, samt till Lars Höglund och Louise Limberg för deras ”grönläsning”. 
 
För bistånd under framställandet av själva avhandlingsprodukten vill jag rikta 
ett handfast tack till följande personer: Christian Swalander för den 
korrekturläsning han blev tvungen att göra under semestern, Jutta Haider och 
Rebecca Landmér för deras granskning av abstract och summary, samt Göte 
Edström för en noggrann granskning av avhandlingens referenser. Jag vill 
även tacka Maria Oijens för att hon gjorde omslaget och Jan Buse för att han 
agerade fotograf. 
 
Tre vänner och kollegor har haft en särskilt avgörande betydelse för avhand-
lingsarbetet och mitt mest kreativa tack går därför till dem. Veronica Trépagny 
fick mig att se de viktiga forskningsfrågor som berör relationerna mellan olika 
kulturpolitiska nivåer. Platsens betydelse för kulturpolitiska praktiker har 
Helene Egeland hjälpt mig att förstå och utforska. Utan Olof Sundin hade jag 
inte kunnat synliggöra och problematisera kulturpolitikens instrumentalitet. 
Veronica, Helene och Olle har också läst och kommenterat manusutkast i ett 
flertal avgörande skeden. Utan det stöd jag i forskarutbildningens vardag fått 
av nämnda personer samt av mina närmaste doktorandkollegor – Helena 
Francke, Cecilia Gärdén, Karen Nowé och Åsa Söderlind – hade det inte blivit 
någon avhandling. Förutom att de lindrat de närmast dagliga stunder av 
tvivel de flesta doktorander drabbas av, har de dessutom sett till att forskarut-
bildningen för mig också varit glädjefylld och rolig. Därför delar de mitt var-
maste tack med övriga vänner och mina familjer – familjen Johannisson och 
familjen Svensson.  
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Mitt innerligaste tack går dock till den person som är mig allra närmast och 
som fått ta de värsta smällarna när avhandlingsarbetet gått trögt. Det är bara 
att konstatera Marcus, att utan dig hade jag inte överlevt.  
 
Jenny Johannisson 
Göteborg i augusti 2006 
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1 Inledning 
Våren 1998 fick jag ett 29-sidigt dokument i min hand. Dokumentet bar titeln 
Kulturpolitisk strategi – version 1.0 (Göteborgs stad 1998) och redogjorde för 
målsättningar och organisation på det kulturpolitiska området i Göteborgs 
stad.1 I januari samma år hade Göteborgs kommunfullmäktige fattat beslut om 
att de övergripande riktlinjer som angavs i dokumentet skulle gälla för 
stadens kulturpolitik. När jag fördjupade mig i dokumentet fann jag ett kon-
kret och högst intressant exempel på hur en svensk kommun – tillika Sveriges 
näst största stad med cirka 470 000 invånare – valt att hantera några av de 
möjligheter och utmaningar på det kulturpolitiska området som i forskning 
om kulturpolitik framställts som utmärkande för 1990-talet. Det framgick 
också att dokumentet var resultatet av ett tidsmässigt långdraget förändrings-
arbete, som inkluderade avgörande beslut avseende kulturpolitikens organisa-
tion och vision i Göteborg. Vägen fram till Kulturpolitisk strategi – version 1.0 
sträckte sig över nästan hela decenniet och på denna väg upprättades viktiga 
milstolpar avseende vad kulturpolitik i Göteborg, utifrån kommunens per-
spektiv, skulle vara och vem som skulle ansvara för dess genomförande. Det 
är denna väg och dessa milstolpar som utgör ämnet för föreliggande avhand-
ling. 
 
Kulturpolitik studeras i avhandlingen som en del av det demokratiska poli-
tiska system, där kulturpolitik avser det offentligas åtgärder på kulturom-
rådet. I detta sammanhang avses således med kulturpolitik i första hand 
kommunal, landstingskommunal samt statlig reglering av kulturområdet. 
Sedan 1970-talet, då kulturpolitik etablerades som ett självständigt politiskt 
sakområde i Sverige, har kulturpolitik byggt på att den offentliga regleringen 
är enkelt avgränsbar från den marknadsbaserade. Kulturpolitik har utgjort en 
av många komponenter i det välfärdssamhälle den offentliga regleringen som 
helhet syftat till att skapa. Här har en specifik ansvarsfördelning mellan den 

                                              
1 ”Göteborgs stad” är den inofficiella benämning som sedan 1983 används för att beteckna 
det som sedan kommunreformen 1971 officiellt och juridiskt benämns ”Göteborgs 
kommun”. I avhandlingen förekommer båda benämningarna och avser då samma betydelse, 
dvs. en specifik kommunal gemenskap i det svenska politiska systemet. Enligt Alf Bohlin 
(2003, s. 18ff.), svensk professor i offentlig rätt, definieras en sådan kommunal gemenskap 
som en offentligrättslig juridisk person, vilken baserar sig på följande fem villkor: 1) kommu-
nen utgör en lagstiftad, och inte frivillig, sammanslutning, 2) medlemskapet i kommunen är 
också lagstiftat i stället för frivilligt, 3) kommunen bygger på ett territoriellt underlag,           
4) kommunen besitter lagstiftad beskattningsrätt, samt 5) kommunen är utsatt för viss statlig 
kontroll. 
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lokala, regionala respektive statliga nivån spelat en viktig roll, där den statliga 
nivån ofta framställts som den yttersta garanten för en väl fungerande kultur-
politik. Utgångspunkten för avhandlingen är att denna uppfattning av kultur-
politikens målsättningar och organisation på olika sätt utmanas under 1990-
talet. Det jag i avhandlingen utforskar är hur Göteborgs stad väljer att hantera 
dessa utmaningar i stadens kulturpolitiska förändringsarbete. I det följande 
skisserar jag kort vad utmaningarna på ett övergripande plan består i, såsom 
de framställs i forskning om kulturpolitik samt den offentliga debatten om 
densamma. 
 
Kommunerna har på den lokala nivån spelat en viktig roll i uppbyggnaden av 
den svenska välfärdsstaten, då de med den statliga respektive landstings-
kommunala nivån delat ansvaret för några av välfärdsstatens kärnområden 
såsom hälsa och sjukvård, utbildning samt social omsorg. På det kultur-
politiska området har kommunerna alltsedan 1970-talet tagit ett i det närmaste 
lika stort ekonomiskt ansvar som den statliga nivån, medan landstingen stått i 
bakgrunden. På 1990-talet präglas de svenska kommunerna av de ekonomiska 
åtstramningar som sedan de världsomfattande ekonomiska kriserna på 1970-
talet blivit alltmer påtagliga. Den svenska välfärdsstatens mest markanta 
expansionsfas är förbi och i stället går den politiska styrningen och förvalt-
ningen av svenska kommuner i ökad utsträckning mot att så effektivt som 
möjligt utnyttja de ekonomiska resurser som står till buds. I relation till denna 
utveckling har svenska kommuner i ökad utsträckning kommit att framställa 
sig själva som beställare av vissa tjänster som kan utföras av privata likaväl 
som offentliga utförare. Gränsen mellan offentlig och privat sektor tenderar 
således att bli mer svårdragen. Kulturpolitikens ansvarsområde kan ännu 
mindre än tidigare avgränsas gentemot till exempel marknaden på något 
enkelt vis. Hittills har forskningen om kulturpolitik framförallt berört de ut-
tryck uppluckringen av gränsdragningen mellan offentlig och privat sektor tar 
sig på den statliga nivån. Däremot råder det brist på forskningsbaserad kun-
skap om hur dessa förändringsprocesser hanteras i kommunal kulturpolitik. 
 
Det är inte bara gränserna mellan olika samhällssektorer och därmed olika 
styrningsformer som under 1990-talet i ökad utsträckning antas överskridas. 
Den traditionella ansvarsfördelningen mellan de politiska nivåerna framställs 
också som problematisk i ljuset av parallella decentraliserings- och internatio-
naliseringsprocesser. Inom det politiska systemets ramar antas dessa processer 
medföra en ökad interaktion och samverkan mellan den lokala, regionala re-
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spektive internationella nivån på bekostnad av den statliga nivåns tidigare 
privilegierade maktposition. För svensk kulturpolitik skulle detta innebära att 
den statliga nivå som sedan 1970-talet initierat och haft det huvudsakliga an-
svaret för uppbyggnaden av kulturpolitik som ett självständigt politiskt sak-
område utmanas i sitt tolkningsföreträde. Lokala och regionala miljöer är, till-
sammans med nationsövergripande instanser som Europeiska Unionen, de 
aktörer som förväntas träda i nationalstatens ställe. Landstingen har, särskilt i 
form av de regionbildningar som på försöksbasis träder i kraft under 1990-
talet, tilldelats en mer inflytelserik position än tidigare på det kulturpolitiska 
området. Kulturpolitik framställs således inte längre enbart som ett nations-
understödjande projekt, utan också som ett användbart redskap i etablerandet 
av regionala och lokala identiteter. Dessa potentiella maktförskjutningar, samt 
vilka konkreta uttryck relationerna och samspelet mellan olika politiska nivåer 
tar sig på det kulturpolitiska området, har hittills utforskats i liten utsträck-
ning. Särskilt lite har det forskats om hur kommunerna positionerar sig i detta 
samspel. 
 
I ett samhälle där gränserna mellan offentlig och privat sektor och mellan olika 
politiska nivåer i ökad utsträckning antas överskridas, diskuteras politik 
alltmer i termer av utvecklingsstrategier för att göra lokala, regionala och na-
tionella miljöer bärkraftiga i en global konkurrensmiljö. Under 1990-talet 
framställs i ökad utsträckning även kulturpolitik som ett led i sådana 
utvecklingsstrategier, framförallt på lokal och regional nivå. Kulturpolitik, 
som den hittills utformats i en svensk kontext, kan dock inte på ett enkelt sätt 
omvandlas till ett utvecklingsstrategiskt redskap. Kulturområdet, som kultur-
politiken omfattar åtgärder inom, är ett komplext område där traditionella 
gränser kontinuerligt överskrids och nya kulturyttringar skapas. Nya media 
och den stadiga expansionen inom det informationstekniska området har 
bidragit till att ytterligare diversifiera kulturområdet. Att en viss grupp i 
samhället skulle besitta rätten att bestämma vad som ska inkluderas i be-
greppet kultur har därför alltmer kommit att ifrågasättas. Då det blivit svårare 
att avgöra vad som är respektive inte är kultur – och därmed ännu svårare att 
avgöra vad som är ”bra” respektive ”dålig” kultur – har det även blivit svå-
rare att använda kultur i någon form av entydig eller enande bemärkelse. 
Kulturpolitik handlar ännu mindre än tidigare enbart om att föra ut det som 
framställs som universellt god konst och kultur till en homogent sammansatt 
befolkning i behov av upplysning. Förändrade sätt att utforma politiska verk-
samheter och avgränsa dessa gentemot andra verksamheter hänger således 



 

 7 

samman med olika sätt att utforma och avgränsa kulturella verksamheter. Hur 
de definitioner som dessa avgränsningar resulterar i relaterar till varandra är 
således ett viktigt problemområde. 
 
Utvidgningen av kulturbegreppet, från att omfatta framförallt de traditionella 
konstarterna och studiet av dessa till att omfatta individers och gruppers ”sätt 
att leva”, har bidragit till att understödja utvecklingen mot en mer mång-
facetterad kulturpolitik. I samhällsvetenskap och humaniora kommer denna 
utveckling till uttryck i den så kallade språkliga vändning, som bland annat 
medfört att kultur allt oftare definieras i termer av symboliska eller betydelse-
skapande praktiker. Genom att betraktas som en symbolisk eller betydelse-
skapande praktik har kultur till exempel kommit att knytas närmare till speci-
fika platsers identitet som ett led i att skapa de utvecklingsstrategiska redskap 
som nämndes ovan. Sammanfattningsvis handlar svensk kulturpolitik på 
1990-talet fortfarande om det som sedan 1970-talet varit kulturpolitikens 
huvudsakliga syfte, nämligen att befrämja produktionen, distributionen och 
konsumtionen av professionellt konstnärligt utövande. Men den handlar 
också – kanske framförallt på lokal och regional nivå – om strategier som avser 
att skapa, förmedla och i vissa fall sälja specifika platsers specifika identiteter. 
Genom att relateras till symboliska och betydelseskapande aspekter har 
kulturpolitikens användningsområde vidgats. Hur platser definieras och av-
gränsas gentemot andra platser är därför ytterligare en central aspekt av sam-
tida kulturpolitik. 
 
Ovanstående förändringsprocesser – eller snarare framställningarna av dem – 
ställer svensk kulturpolitik inför både nya utmaningar och nya möjligheter 
vad avser såväl kulturpolitikens organisation som dess målsättningar. I ab-
strakta och övergripande termer skildrar de en förändring från kulturpolitik 
som ett led i ett modernt välfärds- och upplysningsprojekt, som bygger på 
tydligt avgränsade och suveräna nationalstater, en estetisk kulturdefinition 
förankrad i den bildade borgerligheten och en syn på medborgarna som en 
homogen grupp, till ett senmodernt identitetspolitiskt projekt, som bygger på 
transnationalism, en pluralistisk kulturdefinition sprungen ur många indivi-
ders och delgruppers vardag och en syn på medborgarna som heterogena, 
både som individer och som medlemmar av olika gemenskaper. Min samman-
fattande problemformulering för avhandlingen är hur denna abstrakt formu-
lerade uppsättning förändringsprocesser konkret hanteras i ett tids- och 
rumsmässigt specifikt kulturpolitiskt förändringsarbete.  
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Syfte, avgränsningar och frågeställningar 
I avhandlingen studeras kulturpolitiskt förändringsarbete på den lokala, 
kommunala nivån, närmare bestämt i Göteborgs stad under perioden 1991-
1998. Den tidsmässiga avgränsningen grundas i att det under denna period 
både skapas en ny organisation för stadens åtaganden på det kulturpolitiska 
området och ett nytt visionsdokument där stadens målsättningar på området 
presenteras. Syftet med avhandlingen är att skapa vetenskaplig kunskap om det 
kulturpolitiska förändringsarbetet i Göteborgs stad på 1990-talet genom att utforska 
argumentationen kring kulturpolitikens organisation respektive vision. 
 
Med kulturpolitik avses i avhandlingen det offentligas åtgärder på kulturom-
rådet, där Göteborgs stad som offentlig aktör står i centrum. Med förändrings-
arbete avses de omvandlingar på det kulturpolitiska området som i Göteborgs 
stad under 1990-talet tar sig uttryck i en omarbetning av både organisation och 
vision. Skapandet av en ny organisation respektive ett nytt visionsdokument 
betraktas som två kulturpolitiska policyproblem, vilka behandlas som två kom-
ponenter i en övergripande kulturpolitisk policyprocess. Med policyproblem 
avses här att en sakfråga måste betraktas som ett problem – i bemärkelsen i 
behov av politisk åtgärd – för att bli synliggjord på den politiska dag-
ordningen. Med policyprocess avses att det jag i avhandlingen studerar är 
vägen från att kulturpolitikens organisation respektive vision blir till policy-
problem, över olika förslag till hur policyproblemen ska åtgärdas, till beslut 
om åtgärd. Det är således vägen fram till en ny kulturpolitisk organisation och 
vision för Göteborgs stad som utforskas, medan implementeringen av fattade 
beslut i huvudsak faller utanför avhandlingens ramar. Ytterligare avgränsas 
avhandlingen till att skildra Göteborgs stads och andra offentliga aktörers per-
spektiv på policyprocessen, medan inga anspråk görs på att skildra andra 
aktörers perspektiv. Vidare studerar jag de språkliga aspekterna av denna 
policyprocess, med vilket avses den skrivna och talade argumentation som 
framförs av ett urval av de aktörer som deltar i processen.  
 
Jag har utforskat denna argumentation genom att för det första ta del av 
forskningsbaserade texter som på olika sätt gestaltar kulturpolitiska problema-
tiker, med vilket jag avser möjligheter och utmaningar för samtida kultur-
politik positionerad i en bredare samhällskontext. Dessa texter kommer 
hädanefter att benämnas utsagor om kulturpolitik, det vill säga utsagor som gör 
anspråk på att vara argument om kulturpolitik utan att vara en del av kultur-
politik. För det andra har jag tagit del av det jag hädanefter kommer att 
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benämna kulturpolitiska utsagor, det vill säga kulturpolitiska aktörers utsagor 
som återger argument framförda som led i själva policyprocessen. Detta utgör av-
handlingens empiriska material och det består av utsagor av aktörer positio-
nerade inom Göteborgs politiskt-administrativa organisation, men också av 
aktörer inom motsvarande formella organisationer på regional, statlig och 
internationell nivå. Dessa utsagor är förmedlade dels i dokumentform, vilket i 
första hand avser de allmänna handlingar som ingår i eller är relaterade till 
policyprocessen. Men de är också förmedlade i de intervjuer jag genomfört 
med politiker och tjänstemän inom Göteborgs stads kulturpolitiska organisa-
tion. Där utsagor om kulturpolitik åskådliggör samhälleliga förändrings-
processer och deras relation till samtida kulturpolitik i teoretisk och mer ab-
strakt bemärkelse, åskådliggör kulturpolitiska utsagor konkret kulturpolitiskt 
förändringsarbete i Göteborgs stad under perioden 1991-1998.  
 
För min studie har jag formulerat tre deskriptivt orienterade frågeställningar. 
Den första av dessa är: 
 

 Vilka argument kommer till uttryck i utsagor om samtida kultur-
politiska problematiker? 

 
Denna frågeställning besvaras genom en presentation och analys av argument 
som återfinns i ett urval forskningsbaserade texter om den samtida kultur-
politikens möjligheter och utmaningar. De två nästföljande frågeställningarna 
är: 
 

 Vilka argument kommer till uttryck i de kulturpolitiska utsagor som 
gäller utarbetandet av en ny organisation på det kulturpolitiska området 
i Göteborgs stad? 

 Vilka argument kommer till uttryck i de kulturpolitiska utsagor som 
gäller utarbetandet av ett nytt kulturpolitiskt visionsdokument för Göte-
borgs stad? 

 
Dessa två frågeställningar besvaras genom en presentation och analys av argu-
ment som återfinns i avhandlingens empiriska material. Detta material inklu-
derar dels dokumenten, vilka är producerade inom ramen för Göteborgs stads 
kulturpolitiska organisation samt inom ramen för andra offentliga kultur-
politiska organisationer, dels de intervjuer jag genomfört med aktörer inom 
Göteborgs stads kulturpolitiska organisation. 
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De ovanstående deskriptivt orienterade frågeställningarna ska hjälpa mig att 
besvara den analytiska huvudfrågeställning som avser relationen mellan ut-
sagor om kulturpolitik och kulturpolitiska utsagor. Avhandlingens analytiska 
huvudfrågeställning är som följer: 
 

 Vad kännetecknar de diskurser som används som redskap i Göteborgs 
stads kulturpolitiska förändringsarbete? 

 
Denna frågeställning är formulerad och besvaras med utgångspunkt i det ny-
pragmatistiska och diskursorienterade forskningsperspektiv som presenteras i 
kapitel 2. Från detta perspektiv gestaltas relationen mellan utsagorna i termer 
av diskurser, vilka i kulturpolitisk argumentation används som redskap för att 
uppnå specifika målsättningar. 

Positionering och relevans  
Avhandlingen skrivs inom det delområde inom biblioteks- och informations-
vetenskap som intresserar sig för forskning om biblioteks- och informations-
verksamheters samhällspolitiska villkor, närmare bestämt kulturpolitiska 
sådana. Förutom att relatera till biblioteks- och informationsvetenskaplig 
forskning relaterar avhandlingen också till forskning om kulturpolitik, vilken 
även bedrivs inom andra ämnen. Den norske kulturpolitikforskaren Geir 
Vestheim, verksam inom biblioteks- och informationsvetenskap, beskriver i 
sin avhandling om norsk folkbibliotekshistoria både biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskning och kulturpolitikforskning som verksam-
hetsgenererade: ”Begge forskingsfelta har vorti till på bakgrunn av sam-
funnsmessig praksis; det er planlegging og iverksetting av kulturpolitikk og 
organisering og distribusjon av bibliotektenester som har skapt behovet for 
forsking.” (Vestheim 1997, s. 52; jfr Audunson 1995, s. 36)  
 
Även forskningsfrågeställningarna i denna avhandling är explicit verksam-
hetsgenererade. Konkret kulturpolitiskt förändringsarbete utgör ett nöd-
vändigt incitament för min avhandling och förhoppningsvis kommer den i 
förlängningen att visa sig användbar i denna typ av verksamhet. Samtidigt 
utgör avhandlingen i första hand att ett vetenskapligt, teoretiskt förankrat 
kunskapsbidrag till den del av biblioteks- och informationsvetenskaplig forsk-
ning som ägnar sig åt utforskandet av de samhällspolitiska villkor, vilka utgör 
viktiga förutsättningar för biblioteks- och informationsverksamheter. I detta 
avsnitt kommer jag att, genom att relatera till tidigare forskningsinsatser i 
både biblioteks- och informationsvetenskap och övriga discipliner som ägnar 
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sig åt forskning om kulturpolitik, visa på relevansen av avhandlingen i både 
empirisk och teoretisk bemärkelse. Avsnittet är kortfattat då det ger en mer 
allmän översikt av avhandlingens kontext. Den forskning som i biblioteks- och 
informationsvetenskap och andra ämnen bedrivits med epistemologiska, teo-
retiska eller empiriska utgångspunkter som liknar dem i föreliggande av-
handling återkommer genomgående och framförallt i kapitel 2 och 3. I kapitel 
4 redogör jag särskilt, i form av utsagor om kulturpolitik, för tidigare forsk-
ning som explicit behandlar kulturpolitiska frågeställningar.   

Ett institutionsorienterat perspektiv 
Inom ramen för biblioteks- och informationsvetenskap relaterar avhandlingen 
till ett institutionsorienterat perspektiv på biblioteks- och informationsbaserade 
verksamheter (jfr t.ex. Hansson 1999, s. 20; Hansson 2004; Torstensson 1996; 
Vestheim 1997, s. 57; Zetterlund 2004, s. 15). Detta perspektiv utgår från att 
bibliotek utgör sociala institutioner som är positionerade i en bredare samhälls-
kontext, vilket innebär att de samhälleliga villkor som biblioteken bedriver 
sina verksamheter under är viktiga att belysa i biblioteks- och informations-
vetenskaplig forskning. Den amerikanske biblioteks- och informationsvetaren 
Francis Miksa (1992, s. 230) beskriver i en tongivande artikel perspektivet som 
ett grundläggande synsätt inom biblioteks- och informationsvetenskap, vilket 
inte bara styr valet av empiriskt fokus utan även valet av de utgångspunkter 
med vilka empiriska fenomen utforskas. Från ett institutionsorienterat per-
spektiv utgör biblioteket en social institution som uppbär unika roller i rela-
tion till det omgivande samhället. Framförallt betonas bibliotekets roll som ett 
specifikt rum för förmedling av kunskapsrepresenterande dokument. Därtill 
betraktas biblioteket som en institutionell aktör i relation till det ekonomiska 
respektive det politiska systemet, samt i relation till bibliotekets användare. 
Det institutionsorienterade perspektivet återfinns även i den formella ämnes-
beskrivningen av biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige, som i början 
på 1990-talet formulerades av Forskningsrådsnämnden på följande sätt: 
 

/…/ ämnet har sin utgångspunkt i problem kring förmedling av informa-
tion eller kultur som är lagrad i någon form av dokument. Inom ämnet 
studeras den process, som beroende på syfte och innehåll kan benämnas 
informationsförsörjning eller kulturförmedling samt bibliotek och andra 
institutioner med en likartad funktion som medverkar i denna process. 
Ämnet har anknytningar till en rad andra discipliner inom såväl sam-
hällsvetenskap, humaniora som teknik. (Höglund 1995, s. 40) 
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Enligt denna definition faller studiet av kulturförmedling genom bibliotek och 
andra liknande institutioner inom ämnets ramar. Där de amerikanska 
biblioteks- och informationsvetarna John M. Budd och Douglas Raber (1996) 
lyfter fram ”information” som en organiserande term i biblioteks- och 
informationsvetenskap, lyfter den svenska ämnesdefinitionen således även 
fram ”kultur” som en sådan term. Att denna avhandling faller inom ett 
institutionsorienterat perspektiv framgår av det empiriska fenomen som 
studeras: kommunal kulturpolitik utgör ett centralt inslag i det politiska 
system där folkbiblioteken utgör en viktig aktör. Den svenske företags-
ekonomen Göran Widebäck (1995, s. 168), som bland annat specialiserat sig på 
biblioteksekonomi, betonar att folkbiblioteken ingår i den kommunala förvalt-
ningen och därmed har att förhålla sig till förändringar i denna. Kultur-
politiskt förändringsarbete i Göteborg har på detta sätt bäring på den kultur-
förmedlande verksamheten vid stadens folkbibliotek. Även om det faller utan-
för avhandlingens ramar att specifikt behandla relationen mellan kultur-
politiska förutsättningar och folkbiblioteksverksamhet i Göteborg, försöker jag 
att synliggöra denna relation genom att inkludera exempel på hur företrädare 
för stadens folkbiblioteksverksamhet relaterar till den kulturpolitiska policy-
processen.  
 
Ett institutionsorienterat perspektiv bär inte enbart på en motivering av av-
handlingens empiriska relevans, utan även på teoretiska antaganden som jag 
kort vill diskutera. På grund av sin förankring i de sociologiska och peda-
gogiska aspekter av kunskapsförmedling som betonades vid The Graduate 
Library School vid universitetet i Chicago på 1920- och 30-talen, bygger det 
institutionsorienterade perspektivet enligt Miksa på en specifik utgångspunkt 
avseende relationen mellan bibliotek och det omgivande samhället. Denna ut-
gångspunkt går, enligt Miksa, ut på att individuella användare genom att ta 
del av den kunskap som förmedlas via de dokument bibliotek tillhandahåller 
bidrar till att hela samhället utvecklas i en positiv riktning. Inom det institu-
tionsorienterade perspektivet utgör denna utgångspunkt en avgörande legiti-
meringsgrund till varför biblioteket är en särskilt viktig social institution; en 
utgångspunkt som enligt Miksa samtidigt är perspektivets största problem, då 
perspektivet utvecklades:  
 

/…/ initially by scholars imbued with nineteenth century notions of social 
progress, where true ’culture’ tends to be identified with society in the 
West and where the idea of society’s upward progress tends to be identi-
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fied with the growth of the West’s dependence on written records for the 
conduct of social and personal life. (Miksa 1992, s. 236)  

 
Miksa menar således att det institutionsorienterade perspektivet bygger på en 
kraftigt vinklad syn på vad kulturell och samhällelig utveckling består i. 
Denna syn förmedlas enligt den svenske biblioteks- och informationsvetaren 
Joacim Hansson (2005, s. 24 ff.) framförallt genom den bibliotekarieprofession 
som bedriver själva verksamheten och som positionerar sig själva som ”censu-
rerande apostlar”. Även om Hansson betonar att den amerikanska tradition 
som Miksa hänvisar till skiljer sig från en mer ”progressiv” europeisk tradi-
tion, är Hanssons poäng att det är oundvikligt att bibliotekarieprofessionen i 
sin yrkesutövning bygger på någon form av värdegrund. Precis som Miksa 
skriver utgår således ett institutionsorienterat perspektiv från specifika för-
hållningssätt till relationen mellan bibliotek och omgivande samhälle. Där-
emot behöver ett institutionsorienterat perspektiv ingalunda, som Miksa an-
tyder, syfta till att enbart reproducera de förhållningssätt som existerar i en 
given historisk och geografisk kontext. I stället uppfattar jag det institutions-
orienterade perspektivet så, att syftet är att synliggöra de förhållningssätt som 
existerar i sådana givna kontexter, samtidigt som dessa kritiskt ifrågasätts och 
problematiseras. Kommunal kulturpolitik bidrar till att utforma den värde-
grund med vilken de svenska folkbiblioteken bedriver sin verksamhet. Den 
granskning av kulturpolitik som jag genomför i avhandlingen kan således i 
förlängningen bidra till en problematisering även av folkbibliotekens och även 
bibliotekarieprofessionens värdegrund(er).  

Kulturpolitikforskning 
Forskning om kulturpolitik utgör ett ungt forskningsområde vilket präglas av 
en något splittrad, men ändå långsamt stabiliserande, utveckling (jfr 
Frenander 2005, s. 51; Vestheim 1997, s. 52ff.). Internationellt etablerades den 
första vetenskapliga tidskriften – International Journal of Cultural Policy – 1994 
och först fem år senare avhölls den första internationella forsknings-
konferensen. För närvarande återkommer denna konferens vartannat år. I ett 
nordiskt sammanhang gavs det första numret av Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift 
ut 1998 och en nordisk forskningskonferens anordnas sedan 2003 de år den 
världsomspännande konferensen inte äger rum. Då forskningskonferenser och 
forskningstidskrifter utgör två grundläggande byggstenar i etablerandet och 
den långsiktiga institutionaliseringen av självständiga forskningsområden, 
kan således forskning om kulturpolitik sägas ha kommit en bit på väg. Med 
hänvisning till de norska kulturpolitikforskarna Svein Bjørkås och Per 
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Mangset (Mangset 1993; Bjørkås & Mangset 1996) ger Geir Vestheim (1997) en 
bild av utvecklingen på det kulturpolitiska forskningsområdet i Norge som 
kan överföras till det svenska sammanhanget: en utveckling från ett fokus på 
utredning och utvärdering när kulturpolitiken etableras som självständigt 
politiskt sakområde på 1970-talet, till en mer teoretiskt och kritiskt driven 
akademisk forskning från mitten av 1990-talet och framåt. Med hänvisning till 
Mangset avgränsar också Vestheim forskningsområdet till ”/…/ forsking 
knytt til kultursektoren og offentlig kulturpolitikk” (Vestheim 1997, s. 53). 
Denna avgränsning tillämpas även i föreliggande avhandling, även om jag 
problematiserar och nyanserar definitionen något. Denna problematisering 
och nyansering sker framförallt med utgångspunkt i den av Michel Foucault 
inspirerade diskursorienterade forskning om kulturpolitik som idéhistorikern 
Anders Frenander (2005, s. 52), verksam inom biblioteks- och informations-
vetenskap, identifierar som ett viktigt inslag på området. Tillämpningen av 
diskursorienterade ansatser i relation till kulturpolitik har vuxit i omfattning 
under de senaste åren, både i Sverige och internationellt (jfr t.ex. Aslaksen 
2005; Bennett 1998, 2003; Dam Christensen 2005; Egeland 2005; Hugoson 2000; 
Lennartsson 2005; McGuigan 1996; Miller & Yúdice 2002; Stavrum 2005; 
Trépagny 2003). 
 
Motiven till att jag valt att studera kulturpolitiskt förändringsarbete i Göteborg 
– det vill säga motiven till att kommunal kulturpolitik står i fokus – grundar 
sig i observationen att forskning om kulturpolitik på andra politiska nivåer än 
den statliga är bristfällig (jfr Schuster 2002). En genomgång i december 2005 av 
index för International Journal of Cultural Policy visar, att av de cirka 230 huvud-
artiklar som publicerats sedan tidskriftens begynnelse, handlar endast cirka 30 
stycken om kulturpolitik på kommunal eller regional nivå. Övriga artiklar be-
handlar kulturpolitik i relation till en nationalstatlig kontext, alternativt stat-
liga åtgärder inom olika konstnärliga områden. Av de cirka 85 huvudartiklar 
som vid samma tidpunkt publicerats i Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift är mönst-
ret detsamma: endast ett tiotal artiklar behandlar kommunala eller regionala 
kulturpolitiska frågeställningar.2 I en nordisk kontext finns visserligen viktiga 
undantag (t.ex. Halonen 2005; Irjala & Eikås 1996; Kangas, Mangset & Onsér-
Franzén 1994; Kangas & Onsér-Franzén 1996; Karlsson 2003; Skot-Hansen 
1999; Trépagny 2003), men kommunal kulturpolitik kvarstår som ett under-

                                              
2 Genomgången av materialet i de båda tidskrifterna har grundats i en definition av ”huvud-
artikel” som längre texter som på något sätt presenterar författarens/författarnas egna forsk-
ningsresultat, vilket innebär att ledare, recensioner och debattinlägg uteslutits. 
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prioriterat delområde inom kulturpolitikforskningen. Med avseende på 
svensk kommunal kulturpolitik är utbudet än mindre, även om förvaltnings-
forskarens David Karlssons (2003) avhandling om svenska kommunala kultur-
politikers ideologiska hållningar samt etnologen Jill Onsér-Franzéns (1992; 
1996; 1999) studier av kommunal kulturpolitik – där just Göteborg står i fokus 
– får nämnas som exempel på undantag från även denna regel. Ytterligare 
exempel behandlas i kapitel 4. Sammanfattningsvis utgör avhandlingen ett 
kunskapsbidrag till en underbelyst del av den svenska kulturpolitiken. 

Avhandlingens disposition 
I detta kapitel har jag presenterat forskningsproblemets bakgrund, syfte och 
relevans, samt de frågeställningar som kommer att styra framställningen. I 
kapitel 2 introducerar jag det nypragmatistiska och diskursorienterade forsk-
ningsperspektiv som utgör avhandlingens metateoretiska utgångspunkt. Där-
efter presenterar jag avhandlingens diskursorienterade metod i kapitel 3, 
vilket också inkluderar en beskrivning av avhandlingens material, hur detta 
samlats in och analyserats samt en kronologisk översikt av den policyprocess 
som utforskas i avhandlingen.  
 
I kapitel 4 presenterar jag utsagor om kulturpolitik, såsom dessa förmedlas i 
ett urval forskningsbaserade texter om kulturpolitiska problematiker. Därefter 
följer en tematiserad redovisning av avhandlingens empiriska material i kapi-
tel 5-8. Kapitel 5 och 6 redogör för kulturpolitiska utsagor som görs i relation 
till kulturpolitikens organisation, medan kapitel 7 och 8 redogör för kultur-
politiska utsagor som görs i relation till kulturpolitikens vision.  
 
I kapitel 9 sammanfattar jag resultaten av min analys genom att gestalta de 
diskurser som används som redskap i det kulturpolitiska förändringsarbetet. I 
kapitlet presenterar även de övergripande reflektioner som jag menar följer ur 
avhandlingen som helhet. Dessa reflektioner berör Göteborgs kulturpolitiska 
förändringsarbete, mitt val av forskningsperspektiv, samt förslag till vidare 
forskning. 
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2 Språket som redskap 
Denna avhandling bidrar med kunskap om en kulturpolitisk policyprocess 
som äger rum i Göteborgs stad 1991-1998. I avhandlingen ses denna process 
som uppbyggd kring två policyproblem: den politiskt-administrativa organi-
sationen på det kulturpolitiska området respektive utarbetandet av ett kultur-
politiskt visionsdokument. Jag har valt att lägga fokus på kulturpolitik som en 
social, språklig, praktik. Det jag utforskar är argumentationen kring policy-
problemen såsom denna argumentation kommer till uttryck i olika aktörers 
utsagor. Valet att studera denna argumentation bygger på antagandet att den 
är viktig i en policyprocess, det vill säga att argumentationen bidrar till 
skapandet, upprätthållandet och förändringen av kulturpolitik. I detta kapitel 
motiverar jag mitt val genom att presentera det som bland andra Sanna Talja 
(Talja, Tuominen & Savolainen 2005, s. 93; jfr Hjørland 2003, s. 73; Vakkari 
1997, s. 452f.) benämner metateoretiska utgångspunkter. Med denna benäm-
ning avses både den övergripande epistemologiska orienteringsstrategi var-
med jag identifierar de fenomen som utforskas och de metodologiska rikt-
linjerna för hur själva utforskandet sker. Ur de metateoretiska utgångspunk-
terna följer således antaganden både om vad det är jag producerar kunskap om 
och hur jag uppnår denna kunskap. 
 
Den orienteringsstrategi jag valt är ett nypragmatistiskt och diskursorienterat 
perspektiv på policyprocesser. Jag förankrar detta perspektiv i resonemang 
framförda framför allt av den amerikanske statsvetaren Frank Fischer, den 
amerikanske filosofen Richard Rorty, samt den franske idéhistorikern Michel 
Foucault. Genom att kombinera analytiska begrepp från deras sinsemellan 
delvis divergerande tankegångar vill jag belysa olika aspekter av den kultur-
politiska policyprocessen i Göteborg. Detta tillvägagångssätt syftar till att 
skapa en operationaliserbar uppsättning analysredskap snarare än att återge 
en heltäckande och djupgående bild av de tre forskarnas respektive arbeten. 
Jag har således valt att prioritera användbarhet över att detaljerat återge 
teoretisk-filosofiska argumentationskedjor i deras helhet. Jag vill dock betona 
att den metodologiska användbarheten inte prioriteras till vilket pris som 
helst; Fischer, Rorty och Foucault förenas i en gemensam epistemologisk 
grundsyn, vilken tar avstamp i den så kallade språkliga vändning som i 
humaniora och samhällsvetenskap sedan 1960-talet tar fasta på språkets bety-
delse för mänskliga praktiker och särskilt för människors kunskapsproduktion 
(jfr Sundin 2003, s. 28). I en biblioteks- och informationsvetenskaplig kontext 
har den språkliga vändningen bidragit till ett ökat inslag av det som kommit 
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att benämnas socialkonstruktionistiska forskningsansatser, vars gemensamma 
utgångspunkt är att människor ”/…/ produce and organise social reality to-
gether by using language” (Talja et al. 2005, s. 89). I en biblioteks- och informa-
tionsvetenskaplig kontext har särskilt diskursorienterade versioner av en 
socialkonstruktionistisk ansats etablerats under de senaste tio åren (jfr t.ex. 
Budd & Raber 1996; Frohmann 2004; Haider & Bawden 2006; McKenzie 2003; 
Radford & Radford 2005; Talja 1997; Tuominen 1997; Tuominen, Talja & 
Savolainen. 2002). I kapitel 1 visade jag att diskursorienterade ansatser får allt 
större genomslag även i forskning om kulturpolitik. 
 
Den språkliga vändningen kan spåras till den österrikiske filosofen Ludwig 
Wittgensteins inflytelserika verk Filosofiska undersökningar som publiceras 
1953. Det resonemang Wittgenstein här framför kan tolkas som ett avvisande 
av det dittills gängse antagandet att språkets mening ligger i att det re-
presenterar en från människan extern och oberoende social verklighet. I stället 
argumenterar Wittgenstein för att språkets mening ligger i dess användning, 
eller som han själv uttrycker det: ”Användningen förblir ett kriterium för för-
ståelsen.” (Wittgenstein 1992, s. 71, jfr s. 146) Språkanvändning sker inom 
ramen för det han benämner språkspel, med vilket avses språkliga aktiviteter 
som följer en viss regeluppsättning – det han benämner språkspelets gramma-
tik – vilken utformas mot bakgrund av en viss livsform (ibid., s. 51, 108, 150, 
260; jfr Fornäs 1995; Johannisson 1999; Severinson Eklundh 1983; Scheman 
1996). Språkets mening är något vi lär oss genom att själva följa och/eller 
bryta med de socialt skapade regeluppsättningar som är integrerade i språket 
och som varken är absolut givna eller entydiga.  
 
Med den språkliga vändningen, till vilken Wittgenstein bidrog med sin 
användningsorienterade språkfilosofi, orienteras forskningsintresset mot hur 
språk fungerar och hur det används av människor i konkreta situationer. 
Fischer, Rorty och Foucault utgår samtliga från att språk skapar, reproducerar 
och förändrar regeluppsättningar för mänskligt handlande, där Fischer och 
Foucault gestaltar regeluppsättningarna i termer av diskurser och Rorty i 
termer av berättigandegemenskaper. Regeluppsättningarna avser således inte 
endast för språket interna aspekter, utan huvudpoängen är att regeluppsätt-
ningar överskrider språkets gränser och bidrar till att styra mänskligt hand-
lande genom att användas i social interaktion. I det följande redogör jag för 
hur ett nypragmatistiskt och diskursorienterat perspektiv på olika sätt bidrar 
till att åskådliggöra regeluppsättningar i en kulturpolitisk policyprocess.  
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Diskursorienterade politikstudier 
Fisher argumenterar för att ett diskursorienterat perspektiv bidrar till att 
synliggöra de värde- och målkonflikter som politiska praktiker enligt honom 
är uppbyggda kring. Fischer menar att all politik grundas i: ”/…/ disputes 
about the good life and the means of realizing it /…/.” (Fischer 2003, s. 26) 
Han förespråkar därför teoretiska perspektiv som fokuserar på hur de värden 
som anses utgöra delar av ett ”gott liv” skapas och förmedlas. Här bygger han 
vidare på insikter från det som brukar benämnas ett nyinstitutionellt perspek-
tiv på politik, där politik betraktas som ett specifikt uttryck för social organisa-
tion. Liksom Fischer utgår nyinstiutionalismen från en kritik mot ett ratio-
nalitets- och individbaserat förhållningssätt till sådan organisation. Enligt 
amerikanerna Paul J. DiMaggio och Walter W. Powell (1991), två av 
nyinstitutionalismens främsta förespråkare inom sociologisk organisations-
teori, växte nyinstitutionalismen fram under 1980-talet som en reaktion mot 
det behavioristiska synsätt som vid denna tid var förhärskande i samhälls-
vetenskaperna. I stället för att betrakta social organisation som summan av 
individbaserade egenskaper, framställer nyinstitutionalismen institutionen som 
ett nödvändigt ramverk för individuellt handlande. (Ibid., s. 10) Institutioner 
betraktas som socialt konstruerade regeluppsättningar som existerar delvis 
oberoende av de konkreta organisationer och aktörer som bedriver sin verk-
samhet inom regeluppsättningens ramar. (Ibid., s. 9, 14; jfr Røyseng 2003, s. 55) 
Även James March och Johan P. Olsen (1995, s. 30), två av nyinstitutionalism-
ens främsta företrädare inom statsvetenskap, betonar institutionens makro-
strukturella aspekter, där dessa makrostrukturer tilldelas en relativt autonom 
existens i förhållande till de organisationer och aktörer som bär upp institutio-
nerna. Denna autonomi blir möjlig genom att de regeluppsättningar institu-
tionen fungerar i enlighet med blir tagna för givna av dem som verkar inom 
den. (Jfr Audunsson 1999; Lennartsson 2005)  
 
Fischer (2003, s. 28, 44) bejakar nyinstitutionalismens betoning av socialt ska-
pade regeluppsättningars betydelse för politiska praktiker. Dock argumente-
rar han för att det diskursorienterade perspektiv som Foucault givit upphov 
till på ett mer användbart sätt än institutionsbegreppet gestaltar hur språket 
utgör det redskap med vars hjälp regeluppsättningar skapas och blir förgivet-
tagna. I politikstudier brukar den aspekt av politik som berör regeluppsätt-
ningar benämnas policy, ett ord som inlemmats även i det svenska språk-
bruket. Fischer (2003, s. 60) ger följande definition av policy: ”/…/ a political 
agreement on a course of action (or inaction) designed to resolve or mitigate 



 

 19

problems on the political agenda.” I avhandlingen studerar jag hur, enligt 
Fischers definition, politiska överenskommelser framförhandlas genom argu-
mentation om kulturpolitikens organisation respektive vision i Göteborgs 
stad. Då det är själva skapandet av policyn som står i centrum, utforskar jag 
därför politik i termer av det som de svenska statsvetarna och förvaltnings-
forskarna Rune Premfors, Peter Ehn, Eva Haldén och Göran Sundström be-
nämner policyutformning (Premfors et al. 2003, s. 110). På engelska är benäm-
ningen policymaking, vilket Fischer definierar som följer:  
 

/…/ a constant discursive struggle over the definitions of problems, the 
boundaries of categories used to describe them, the criteria for their 
classification and assessment, and the meanings of ideals that guide par-
ticular actions. (Fischer 2003, s. 60) 

 
Den process, genom vilken skapandet av en kulturpolitisk policy sker i Göte-
borg, kretsar kring två policyproblem som betraktas som i behov av åtgärd 
genom utformandet av en policy. I stället för att utgå från kulturpolitikens or-
ganisation respektive vision som objektivt givna problem, utforskas i avhand-
lingen hur organisation och vision identifieras som policyproblem vilka bör 
åtgärdas genom politisk handling som syftar till att uppnå specifika målsätt-
ningar (jfr Bratich, Packer & McCarthy 2003, s. 11; Miller 2004). För att åskåd-
liggöra den målorientering som kännetecknar den kulturpolitiska argumenta-
tionen introducerar jag nedan ett nypragmatistiskt perspektiv. Detta perspek-
tiv kombinerar diskursorienterade insikter med insikten om att argumentation 
i politiska praktiker används som ett redskap för att uppnå vissa mål. Därmed 
hjälper den mig att åskådliggöra den grundläggande instrumentalitet som 
kännetecknar politisk argumentation, med vilket avses att politisk handling 
alltid syftar till att uppnå målsättningar som ligger bortom den specifika poli-
tiska handlingen i sig (jfr Franzén 2002, s. 232ff.; Lennartsson 2003a; Pierre 
2001, s. 114). Dessa målsättningar består i olika värdegrundade föreställningar 
om vad det ”goda liv”, som Fischer ringade in som den övergripande målsätt-
ningen med all politisk handling, består i. Kulturpolitisk argumentation 
bygger således på olika sätt att definiera på vilket sätt det värde som kultur 
antas besitta i relation till ett gott liv ska produceras och förmedlas för att 
uppnå detta mål. I det följande redogör jag för hur ett nypragmatistiskt per-
spektiv, såsom detta har formulerats av Rorty (1979, 1982, 1999, 2000), kan bi-
dra till att synliggöra hur argumentation används som ett redskap i kultur-
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politiska praktiker, för att därefter återkomma till de diskursrelaterade in-
slagen i min ansats.3 

Instrumentalitet och berättigandegemenskaper 
I enlighet med den klassiska pragmatism som i slutet av 1800-talet och början 
av 1900-talet utvecklades av de amerikanska filosoferna Charles Sanders 
Peirce, William James och John Dewey, utgår nypragmatisten Rorty från an-
tagandet att människan är en i grunden handlande varelse. Den instrumenta-
litet som både klassisk pragmatism och nypragmatism utgår från består i att 
mänskligt handlande går ut på att uppnå specifika mål. För att uppnå dessa 
mål använder människor de redskap som deras omgivning erbjuder och genom 
denna interaktion mellan individ och omvärld skapas kontinuerligt den soci-
ala verklighet som individen lever i. Enligt Rorty (1999, s. 63f.; 2000, s. 14) ut-
gör språket det viktigaste redskapet för mänskligt handlande då språket utgör 
en förutsättning för individens interaktion med omvärlden. Språket får således 
mening genom att användas som redskap i olika sociala praktiker och bedöms 
i relation till huruvida det fungerar för att uppnå ett visst mål eller ej.  
 
När människor använder språket som redskap gör de detta genom att fram-
föra argument.  Existensen av ett argument förutsätter enligt Rorty (2000, s. 15) 
möjligheten att detta argument berättigas av någon inför någon annan genom 
språklig förhandling. Berättigande är därför en i grunden relationell och 
kommunikativ praktik: 
 

[J]ustification is not a matter of a special relation between ideas (or words) 
and objects, but of conversation, of social practice. /---/ The crucial prem-
ise of this argument is that we understand knowledge when we under-
stand the social justification of belief and thus have no need to view it as 
accuracy of representation. (Rorty 1979, s. 170) 

 
Berättigande som en relationell och kommunikativ praktik bedrivs alltid i 
anknytning till ett specifikt område. Dessa områden benämner Rorty (2000) 

                                              
3 Tillsammans med Olof Sundin har jag i andra sammanhang (Sundin & Johannisson 2005a, 
2005b) bidragit till att argumentera för en nypragmatistisk epistemologis användbarhet inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. Empiriskt har vi då fokuserat på informations-
sökningspraktiker, men vi har även synliggjort att en nypragmatistisk epistemologi medför 
en betoning av kontextens betydelse för biblioteks- och informationsvetenskapliga praktiker 
överlag. Kulturpolitik utgör t.ex. en viktig del av den kontext inom vilken folkbiblioteken 
bedriver sin verksamhet och en förståelse av de praktiker folkbiblioteken bedriver inkluderar 
från detta perspektiv en förståelse för kulturpolitiska praktiker. 
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berättigandegemenskaper [eng: communities of justification]. Det är inom dessa 
gemenskaper som reglerna för vad som ska betraktas som giltiga respektive 
ogiltiga berättiganden framförhandlas och fastställs genom kommunikativ 
interaktion mellan olika aktörer. I avhandlingen kretsar det område som 
studeras kring kultur betraktat som ett värde som ska fördelas genom poli-
tiska åtgärder och de argument som framförs avser kulturpolitikens organisa-
tion respektive vision. Med berättigandegemenskap avser jag hädanefter den 
specifika uppsättning aktörer – i första hand politiker och tjänstemän på olika 
politiska nivåer – som framför dessa argument och genom att tillämpa gemen-
skapens kriterier för berättigade/oberättigade argument framförhandlar det 
kulturpolitiska sakområdet. Begreppet berättigandegemenskap utgör således 
ett sätt att gestalta det urval av aktörer som argumenterar och förhandlar om 
organisation respektive vision på det kulturpolitiska området, det vill säga 
den kontext där den argumentation som utforskas utövas. Huvudpoängen är 
då att en berättigandegemenskap inte kan definieras eller avgränsas på ett 
analytiskt plan, utan att definitionen och avgränsningen måste grundas empi-
riskt. Det är genom att studera språklig användning i konkreta praktiker som 
kunskap om dessa praktiker kan uppnås; för att uppnå kunskap om den 
kulturpolitiska berättigandegemenskapen måste man således utgå från hur 
den på en viss plats och i ett visst historiskt skede utövas. Detta är en viktig 
anledning till att jag tilldelar en relativt detaljerad genomgång av det empi-
riska materialet ett stort utrymme i avhandlingen. 
 
Jag finner den betoning av instrumentalitet som nypragmatismen bygger på 
fruktbar då den gestaltar ett kännetecknande drag hos politiska argument. 
Samtidigt har denna instrumentalitet kritiserats, i en biblioteks- och informa-
tionsvetenskaplig kontext särskilt av danske Birger Hjørland (1997, s. 79), för 
att medföra ett kortsiktigt och snävt tillämpningsperspektiv. Denna risk är inte 
minst uppenbar i biblioteks- och informationsvetenskap, ett ämne som ofta 
bedöms utifrån dess potential att förbättra biblioteks- och informationsveten-
skapliga tjänster (jfr Sundin & Johannisson 2005a). I den beskrivning av 
kulturpolitik- respektive biblioteksforskning som jag refererar till i avhand-
lingens inledning, framställer Geir Vestheim (1997, s. 52) dessa båda forsk-
ningsfält som verksamhetsgenererade. Risken för att forskning som bedrivs 
enbart utifrån dessa verksamhetsgenererade premisser blir kortsiktigt nytto-
inriktad samt brister i presentationen av kritiskt genererade alternativ är 
uppenbar. 
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Även Fischer varnar för riskerna med forskning som i alltför hög utsträckning   
bejakar den instrumentalitet som kännetecknar det politiska verksamhets-
området. En sådan risk kommer till uttryck i den rationalitetsbaserade modell, 
vilken enligt Fischer präglar samtida politiska praktiker samt forskningen om 
dem. En sådan modell  ”/…/ strives to translate political and social issues into 
technically defined ends to be pursued through administrative means.” 
(Fischer 2003, s. 4) Det är således en specifik form av instrumentalitet – en som 
översätter alla målsättningar till tekniskt-administrativa målsättningar – som 
Fischer ser som ett hot mot både forskningens och det politiska verksamhets-
områdets positiva utveckling. Inom kulturpolitikforskningen har risken för att 
hamna i en position, som med Anders Frenanders (2005, s. 55) ord ligger 
”/…/ alltför nära förvaltningens eget nytto- och effektivitetsinriktade per-
spektiv”, föranlett debatt. Denna debatt har särskilt kretsat kring en kritik av 
den typ av målsättningar som prioriterar marknadsorienterade argument 
inom kulturpolitikens område (för en sådan kritik, jfr t.ex. Belfiore 2004; Kaare 
Nielsen 2006; Langsted 2003; McGuigan 2004). Diskursorienterade ansatser i 
kulturpolitikforskningen har ibland utpekats som bärare av en särskild risk för 
forskning som reproducerar snarare än kritiskt granskar kulturpolitiska 
praktiker (jfr t.ex. McGuigan 1996, s. 13ff., 188).  
 
I föreliggande avhandling beaktas denna risk i termer av att ett bejakande av 
den politiska argumentationens instrumentella karaktär inte bör resultera i 
forskning som går ut på att reproducera de försanthållanden som existerar 
inom de politiska praktiker som studeras. Forskning om kulturpolitik äger till 
skillnad från de kulturpolitiska praktiker som utforskas rum i en akademisk 
berättigandegemenskap. Den akademiska respektive kulturpolitiska berät-
tigandegemenskapen är uppbyggda kring olika målsättningar och därmed 
olika kriterier för berättigade/oberättigade argument. Detta innebär inte att de 
båda gemenskaperna inte kan och bör berika varandra, men min studie av den 
kulturpolitiska policyprocessen i 1990-talets Göteborg syftar inte till att opti-
mera kulturpolitik i Göteborg utifrån de premisser som skapas av de utsagor 
jag studerar. I stället utgör avhandlingen i första hand ett vetenskapligt bidrag 
till forskningen om kulturpolitik och i andra hand ett bidrag till den offentliga 
dialogen om densamma (jfr McGuigan 1996, s. 22). 
 
Fördelen med ett nypragmatistiskt perspektiv är att det bidrar till att syn-
liggöra hur argumentation utgör ett redskap i skapandet, upprätthållandet och 
förändringen av kulturpolitik i Göteborg. Det synliggör också hur de aktörer 
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som bedriver argumentationen använder detta redskap i relation till specifika 
målsättningar. Nackdelen med ett nypragmatistiskt perspektiv är att det inte 
tillräckligt synliggör de maktrelationer som genomsyrar argumentationen och 
som bidrar till att vissa målsättningar prioriteras framför andra (Sundin & 
Johannisson 2005a, 2005b; jfr Mouffe 1996). Ett nypragmatistiskt perspektiv 
bidrar således till att belysa politiska utsagors instrumentella karaktär, men 
det bidrar inte i lika hög utsträckning till att problematisera och nyansera 
denna instrumentalitet. I avhandlingen intresserar jag mig inte enbart för de 
argument som framförs inom den kulturpolitiska berättigandegemenskapen 
utan jag vill även utforska vilka argument, framförda av vilka aktörer, som på 
vilka sätt överordnas andra. Därför återvänder jag i det följande till hur 
Foucaults diskursbegrepp hjälper mig att gestalta de maktrelationer som 
kulturpolitisk argumentation är genomsyrad av och ger uttryck för.  

Makten över kulturpolitiken 
Ovan konstaterades att kulturpolitik i avhandlingen betraktas som en 
berättigandegemenskap, där olika aktörer argumenterar kring de två policy-
problem som rör kulturpolitikens organisation respektive vision i Göteborgs 
stad. Att med Foucault tala om diskurser bidrar till att synliggöra att denna 
argumentation inte är maktneutral, det vill säga olika aktörer har olika möjlig-
heter att få genomslag för sina argument. Diskursbegreppet synliggör således 
relationen mellan språklig betydelseproduktion och sociala relationer (Bratich 
et al. 2003, s. 4). Diskurs avser i avhandlingen ”/…/ a system for the formation 
of statements” (Bartelsen 1993, s. 62), 4 det vill säga en regeluppsättning som 
bidrar till att styra produktionen av utsagor inom den kulturpolitiska 
berättigandegemenskapen (jfr Fischer 2003, s. 39; Haldén 1997, s. 19; Mills 
1997, s. 7; Neumann 2001, s. 18). Utsaga [eng: statement] avser hädanefter ett 
språkligt yttrande som uttrycker någon form av auktoritativt argument, en 
tolkning som jag anser är i linje med följande definition av den brittiska 
litteraturvetaren Sara Mills: 

                                              
4 Diskursbegreppet är mycket omskrivet i både humaniora och samhällsvetenskap (för en 
översikt, se t.ex. Mills 1997; Winther Jørgensen & Phillips 1999). Det ingår inte i denna av-
handlings syfte att komma med något avgörande bidrag till den mer abstrakta diskussionen 
om diskursbegreppets respektive diskursanalysens för- respektive nackdelar, utan fokus 
ligger på att operationalisera diskursbegreppet så att det går att tillämpa som analysverktyg i 
relation till det empiriska materialet. Detta är anledningen till att jag benämner min ansats 
diskursorienterad i stället för diskursanalytisk. Där den sistnämnda benämningen ger uttryck 
för en ambition att konsekvent följa ett metodologiskt fokus på diskurser, uttrycker den 
förstnämnda en ambition att integrera en specifik användning av diskursbegreppet med be-
grepp sprungna ur delvis divergerande teoretiska angreppssätt.  
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Statements are for him [Foucault] those utterances which have some 
institutional force and which are thus validated by some form of authority 
– those utterances which for him would be classified as ’in the true’ /…/. 
(Mills 1997, s. 61) 

 
De aktörer vars utsagor jag studerar i avhandlingen ingår således i en kultur-
politisk berättigandegemenskap, där utsagorna ger uttryck för olika argument 
i relation till de två policyproblemen. Dessa argument formuleras inom ramen 
för diskurser, som utgör de specifika regeluppsättningar aktörerna måste re-
latera till för att deras argument ska tas i beaktande. I en bok om ”den veten-
skapliga diskursens” historia beskriver Foucault det forskningsfokus som ge-
nereras ur dessa antaganden på följande sätt: 
 

In short, I tried to explore scientific discourse not from the point of view of 
the individuals who are speaking, nor from the point of view of the formal 
structures of what they are saying, but from the point of view of the rules 
that come into play in the very existence of such discourse /…/. (Foucault 
1994, p. xiv) 

 
Det är för att synliggöra de maktgenomsyrade regeluppsättningar som 
kommer till uttryck i kulturpolitisk argumentation som jag använder 
Foucaults diskursbegrepp. Genom att definiera makt i termer av govern-
mentality (Foucault 1991),5 erbjuder Foucault enligt den brittiske sociologen 
Nikolas Rose (jfr Bratich et al. 2003, s. 4; Gordon 1991, s. 2) metodologiska re-
kommendationer som innebär att styrning [eng: government] förstås 
 

/…/ in the words of Foucault’s much cited maxim, as ’the conduct of 
conduct’. Government, here, refers to all endeavours to shape, guide, 
direct the conduct of others, whether these be the crew of a ship, the 
members of a household, the employees of a boss, the children of a family 

                                              
5 Begreppet ”governmentality” presenterades 1978 i en föreläsning av Foucault vid Collège 
de France i Paris, vilken publicerades på italienska samma år och på engelska 1991. Texten är 
också publicerad på svenska i Fronesis nr 2-3 2003, i översättning av Jan Sjunnesson. Be-
greppet ”governmentality” har i det sistnämnda fallet översatts till ”regementalitet”.  Även 
om jag ogärna använder engelska begrepp i en text på svenska, har jag i avhandlingen valt 
att behålla ”governmentality” då jag anser att den svenska översättningen är missvisande. 
Visserligen fångar den genom ”mentalitets”-ledet hur diskursiva styrningsmekanismer 
präglar vårt sätt att hantera omvärlden, men ”rege”-ledet medför ett enligt min uppfattning 
felaktigt fokus på i samhället etablerade, traditionella institutioner för styrning, såsom t.ex. 
”regera”, ”regering” och ”regemente”. Att det inte är enbart maktutövande institutioner av 
detta traditionella och formella slag som ägnar sig åt reglerande praktiker är just Foucaults 
poäng.  
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or the inhabitants of a territory. And it also embraces the ways in which 
one might be urged and educated to bridle one’s own passions, to control 
one’s own instincts, to govern oneself. /---/ Such studies of government 
would adress that dimension of our history composed by the invention, 
contestation, operationalization and transformation of more or less ration-
alized schemes, programmes, techniques and devices which seek to shape 
conduct so as to achieve certain ends. (Rose 1999, s. 4) 

 
Enligt ovanstående citat ifrågasätter Foucault ett traditionellt sätt att se på 
makt som något essentiellt centralistiskt och hierarkiskt, där makt alltid 
bygger på medgivande från de styrdas sida i kombination med tvång från de 
styrandes. Mot denna bild sätter Foucault i stället bilden av makt som ett 
heterogent fenomen; det finns många olika typer av makt som utövas på 
många olika sätt (jfr Fischer 2003, s. 39f.; Hindess 1996, s. 141; Sundin & 
Johannisson 2005a). Makt är inte enbart något förtryckande och negativt, 
vilket även Rorty (1999, s. 69) med hänvisning till Foucault betonar. Makt är 
också något produktivt i bemärkelsen att makt genererar mänskliga praktiker. 
Foucault åtskiljer makt från fysiskt våld och ren dominans genom att definiera 
makt som något som endast kan utövas över individer som har möjlighet att 
fritt välja från en uppsättning handlingsmöjligheter: ”/…/ power in a society 
is never a fixed and closed regime, but rather an endless and open strategic 
game.” (Gordon 1991, s. 5; jfr Hindess 1996, s. 97ff.) Även om politisk makt 
kan betraktas som ett uttryck för makt i den traditionella och centralistiska 
bemärkelsen, kan den på ett mer nyanserat sätt även förstås som ett uttryck för 
governmentality. Från ett sådant perspektiv utgör den aspekt av politik som 
studeras i avhandlingen – policyutformning – ett specifikt uttryck för 
governmentality som utmärks genom att den är av ”/…/ the codified, 
instrumentalized and institutionalized sort” (Bratich et al. 2003, s. 8). Den 
kulturpolitiska berättigandegemenskapen erbjuder en uppsättning diskurser 
och tjänstemännen och politikerna tar dessa i bruk för att uppnå specifika 
målsättningar. Diskurser studeras därför som redskap som aktörerna inom 
den kulturpolitiska berättigandegemenskapen använder för att argumentera 
kring de policyproblem som studeras i avhandlingen – kulturpolitikens 
organisation respektive vision – på ett sätt som främjar dessa målsättningar.  
 
Poängen med ett nypragmatistiskt och diskursorienterat perspektiv är att ge-
stalta att enskilda aktörer inte handlar utifrån givna roller med fasta ramar. 
Aktörerna förhandlar i stället fram sina positioner genom ”/…/ an exchange 
of arguments, of competing, sometimes contradictory, suggestions of how one 
is to make sense of reality” (Fischer 2003, s. 83). Diskurser är således inte något 
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som tvingas på enskilda aktörer utan dessa väljer mer eller mindre aktivt vilka 
diskurser som de använder och hur. Med ”mer eller mindre aktivt” avses här 
att den enskilde aktörens valfrihet är begränsad i och med att hon på något 
sätt måste relatera till de diskurser som den kulturpolitiska berättigande-
gemenskapen är uppbyggd kring. Aktören kan välja att inte använda en viss 
diskurs, men även ett sådant ställningstagande utgör ett uttryck för en relation 
till diskursen i fråga. Aktören måste således relatera till berättigandegemen-
skapens diskurser för att hennes utsaga överhuvudtaget ska tas i beaktande 
(jfr Fischer 2003, s. 83; Haldén 1997, s. 19). Att jag med det nypragmatistiska 
perspektivet studerar hur olika aktörer använder diskurser som redskap utgör 
ett sätt att bemöta den kritik (jfr t.ex. Chouliaraki & Fairclough 1999, s. 121ff.; 
Mills 1997, s. 34, 42), vilken riktats mot ansatser förankrade hos Foucault för 
att dessa alltför mycket prioriterar språkliga strukturer framför aktörer och 
deras möjligheter att påverka dessa språkliga strukturer. Genom att relatera 
diskurser till hur kulturpolitiska aktörer i Göteborgs stad använder dessa dis-
kurser i konkret argumentation kring kulturpolitik, överskrids en potentiell 
dikotomi mellan analys på makro- och mikronivå (Fischer 2003, s. 74; Rose 
1999, s. 5). Relationen mellan enskilda aktörer på mikronivå och diskursiva 
strukturer på makronivå är i stället dialogisk till sin karaktär, det vill säga de 
bidrar till varandras konstruktion, reproduktion och transformation (jfr 
Hansson 1995, s. 11; Sundin & Johannisson 2005a; Vestheim 1997, s. 43).  

En analysmodell 
I den nypragmatistiska och diskursorienterade analysmodellen nedan försöker 
jag gestalta hur avhandlingens bärande analytiska begrepp relaterar till 
varandra. Utforskandet av den kulturpolitiska argumentationen i Göteborg 
sker genom att på den mikronivå som avser enskilda aktörer och utsagor 
identifiera de argument som aktörernas utsagor utgör. Produktionen av 
utsagorna är villkorade av de diskurser som på en kollektiv makronivå bärs 
upp av den kulturpolitiska berättigandegemenskap som aktörerna ingår i. 
Dialogen mellan mikro- och makronivå gestaltas genom de diskurser som 
artikuleras genom aktörernas utsagor. I enlighet med diskursteoretikerna 
Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes ([1985] 2001, s. 35f., 94ff., 113) definition 
avser artikulation således inte enskilda utsagor, utan den specifika samling av 
utsagor som genom att formuleras och organiseras på ett visst sätt utgör 
uttryck för en specifik diskurs. I nästa kapitel kommer jag att konkretisera hur 
jag tillämpar analysmodellen i relation till avhandlingens empiriska material. 
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Figur 1: En nypragmatistisk och diskursorienterad analysmodell. 
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3 Metod och material 
I avhandlingen utforskas hur kulturpolitiska aktörer använder diskurser som 
redskap när de under 1990-talet argumenterar kring två kulturpolitiska policy-
problem. Det empiriska materialet är således textbaserat. I detta kapitel redo-
gör jag för hur det nypragmatistiska och diskursorienterade perspektiv som 
introducerades i föregående kapitel omsätts i en textanalytisk, diskursoriente-
rad metod samt för hur jag samlat in, bearbetat och analyserat avhandlingens 
empiriska material.  

En diskursorienterad metod 
På en övergripande nivå producerar jag kunskap om de språkligt betydelse-
skapande aspekterna av kulturpolitik betraktad som en social praktik. Den 
diskursorienterade metod jag tillämpar faller därmed inom ramarna för det 
som bland andra den norske psykologen Steinar Kvale (1996, s. 11) benämner 
kvalitativ forskning. Den kunskap kvalitativ forskning avser bidra med är för-
ståelseinriktad snarare än förklaringsinriktad och den utgår vidare från omöj-
ligheten av en enhetlig och universell uppsättning metodologiska redskap. 
Utformningen av dessa redskap sker i stället i relation till det fenomen som 
ska studeras och kunskap om detta fenomens unika karaktär prioriteras fram-
för generaliserbarhet (Alvesson & Deetz 2000, s. 11). Genom att utforska hur 
policyproblemen identifieras, formuleras och föreslås åtgärdas vill jag således 
skapa kunskap om kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990-talets Göteborg 
och inte förklara hur förändringsarbete i kommunal kulturpolitik överlag fun-
gerar (jfr Vestheim 1997, s. 37).  
 
Den norske statsvetaren Iver B. Neumann (1999, s. 163) påpekar att det i sam-
hällsvetenskaperna inte har producerats någon omfattande litteratur som dis-
kuterar hur en diskursorienterad ansats metodologiskt omsätts till ett konkret 
verktyg i empiriska studier. Under senare år har det visserligen publicerats 
metodinriktad litteratur om diskursorienterade ansatser (jfr t.ex. Bergström & 
Boréus 2005; Winther Jørgensen & Phillips 1999), men denna litteratur pre-
senterar inte några entydiga metodrekommendationer då sådana är ofrukt-
bara utifrån den ovan angivna utgångspunkten att metod väljs i relation till 
det fenomen som utforskas. Med hänvisning till Foucault argumenterar 
Neumann (2001, s. 22) för att den metodologiska pluralism som följer ur 
diskursorienterade ansatser bör betraktas som en fördel snarare än en nackdel, 
då den på ett fruktbart sätt kan gestalta en komplex social verklighet. I det 
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följande redogör jag för den metod som jag utarbetat för avhandlingen, vilken 
har synliggörandet av diskurser som en övergripande målsättning. 

Identifikation av diskurser: att stänga det öppna 
Diskurs definieras i avhandlingen som en regeluppsättning som styr produk-
tionen av utsagor inom en viss berättigandegemenskap. Hur denna regelupp-
sättning identifieras och avgränsas utgör därmed en central metodologisk 
fråga. De danska kommunikationsforskarna Marianne Winther Jørgensen och 
Louise Phillips (1999) gestaltar i en översikt av diskursorienterade ansatser hur 
dessa ansatser präglas av en heterogenitet avseende definitionen av diskurs-
begreppet.6 Trots denna heterogenitet finns en gemensam utgångspunkt i an-
tagandet om att diskurser bär på en öppenhet, det vill säga en potentiellt 
oändlig mängd betydelsemöjligheter. Samtidigt utgör en diskurs en stängning 
av dessa möjligheter, då en diskurs bygger på att framställa vissa betydelser 
som ”rätta” och andra som ”felaktiga”. Diskursteoretikerna Ernesto Laclau 
och Chantal Mouffe definierar diskurs på följande sätt: ”/…/ a configuration, 
which in certain contexts of exteriority can be signified as a totality.” (Laclau & 
Mouffe 2000, s. 106, kursiv i orig.) Poängen med en diskursorienterad ansats är 
i denna avhandling att gestalta sådana kontingenta ”totaliteter” i en kultur-
politisk policyprocess.  
 
Den diskursorienterade metod jag tillämpar i avhandlingen syftar dels till att 
synliggöra hur dessa stängningar av betydelse går till, dels till att synliggöra 
själva resultatet av stängningsprocessen. Statsvetaren Eva Haldén (1997, s. 19) 
har beskrivit detta förfaringssätt i termer av att det innebär ett parallellt fokus 
på process och struktur, där jag i avhandlingen gestaltar processer genom att 
skildra de argument som framkommer i det empiriska materialets utsagor och 
strukturer genom att identifiera de diskurser som dessa utsagor artikulerar. En 
diskursorienterad metod är särskilt fruktbar i en studie av politiska praktiker, 
då stängningsprocesser i sådana praktiker ofta sker i samspelet mellan relativt 
tydligt definierade positioner (jfr Neumann 1999, s. 171). Samtidigt kan studiet 
av politiska praktiker från ett diskursorienterat perspektiv tyckas proble-
matisk, då risken finns att forskaren dels överbetonar ett homogent och centra-

                                              
6 Denna heterogenitet kretsar i stor utsträckning kring olika uppfattningar om relationen 
mellan det diskursiva och det sociala (jfr Alvesson & Kärreman 2000, s. 1126; Winther 
Jørgensen & Phillips 1999, s. 29). Grovt förenklat handlar debatten om huruvida det diskur-
siva bör identifieras med det sociala (t.ex. Laclau & Mouffe 2001, s. x, 96, 142), eller om det 
diskursiva endast utgör en aspekt av det sociala (t.ex. Couliaraki & Fairclough 1999, s. 14, 
121ff.). Jag återkommer till denna problematik i kapitel 4. 
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listiskt maktbegrepp där makt identifieras med politisk makt, dels lämnar för 
mycket utrymme åt dominanta diskurser i och med att utsagor som genereras 
från formellt auktoritativa positioner står i fokus (jfr Alvesson & Deetz 2000, s. 
122; Neumann 1999, s. 173).  
 
Inspirerade av liknande tankegångar har de danska statsvetarna Peter 
Bogason och Eva Sørensen (1998) kritiserat ett ensidigt intresse för den poli-
tiska och förvaltningsmässiga ledningens perspektiv i termer av att detta ger 
uttryck för ett uppifrånperspektiv [eng: top-down]. Från ett sådant perspektiv ut-
forskas oftast policyprocesser på statlig nivå och forskningsproblemet formu-
leras gärna i termer av huruvida det som framställs som enkla och entydiga 
målsättningar uppnåtts från de målformulerandes perspektiv. Det alternativ 
kritikerna presenterar är ett nedifrånperspektiv [eng: bottom-up], vilket anses 
lämna större utrymme för ett decentraliserat maktbegrepp och en mer nyanse-
rad bild av vilka aktörer som har inflytande över policyprocesser, men också 
av dem som bör få ett ökat sådant inflytande (jfr Bogason & Sørensen 1998, s. 
9ff.; Sannerstedt 2001, s. 26). Att jag i föreliggande avhandling koncentrerar 
mig på formella utsagor producerade av den politiska och förvaltnings-
mässiga ledningen på olika politiska nivåer kan med utgångspunkt från denna 
kritik ifrågasättas. Samtidigt uppfattar jag det inte som att nedifrånperspekti-
vets huvudpoäng är att de formellt styrande inte bör utforskas. I stället utgörs 
huvudpoängen av att de formellt styrandes perspektiv inte får identifieras 
som det viktigaste, eller det enda, perspektivet. Därtill kan mitt val av att 
studera kommunal i stället för statlig kulturpolitik betraktas som ett uttryck 
för ett nedifrånperspektiv i relation till det politiska systemets hierarkiska 
struktur. 
 
Vidare vill jag undvika att gestalta forskaren som någon som står utanför de 
diskurser som studeras och på ett ”objektivt” sätt identifierar och beskriver 
dessa diskurser. Forskarrollen i en diskursorienterad ansats bygger på 
omöjligheten av att forskaren, lika lite som någon annan, kan betrakta diskur-
ser ”utifrån” för att producera från dessa diskurser oberoende kunskap. John 
Dewey (1960) har inom ramen för klassisk pragmatism formulerat samma in-
sikt i form av en varning för en forskarroll som utgår från en ”spectator theory 
of knowledge”(jfr Sundin & Johannisson 2005b, s. 24). I stället bör forskar-
rollen bestå i att finna en balans mellan å ena sidan den närhet till det stude-
rade fenomenet som en fördjupad förståelse kräver och å andra sidan den 
distans som förutsätts för att denna förståelse inte enbart ska reproducera för-
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santhållanden i det studerade fenomenet (jfr Repstad 1999). Den svenske 
musikvetaren och kulturteoretikern Johan Fornäs beskriver pendlingen mellan 
närhet och distans i tolkande textanalys på följande sätt: 
 

Tolkandets distanseringseffekt kan skapa ett kritiskt avstånd gentemot 
förhärskande föreställningar som man inte sällan själv omedvetet delar. 
Att förstå en text är en dubbelsidig verksamhet som innebär att man kry-
per nära den och öppnar sig för det den säger samtidigt som man håller 
den på avstånd och systematiskt granskar hur den är uppbyggd. Det är 
spänningen mellan närhet och distans och mellan identifikation och skill-
nad som driver tolkandet vidare. (Fornäs 2004, s. 364) 

 
I mitt arbete har närhet skapats genom min närläsning av det empiriska 
materialet, men också genom mina förkunskaper om detta material. Min 
forskningsprocess påbörjades då jag fick Kulturpolitisk strategi – version 1.0 i 
min hand, därtill överlämnad av en av de personer som skapat dokumentet. 
Som verksam vid Centrum för kulturpolitisk forskning, Institutionen Biblio-
teks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, hade jag även träffat 
och samarbetat med två av de personer jag sedan intervjuade i samband med 
avhandlingsarbetet. Jag vill därför beskriva forskningsprocessen som delvis 
genererad och definitivt influerad av de personer vars verksamhet jag kom att 
studera i avhandlingen. Detta både underlättade och präglade min förståelse 
av det empiriska materialet.  
 
I avhandlingen försöker jag balansera denna närhet med den distans som den 
akademiska berättigandegemenskapens redskap kan erbjuda. När jag i av-
handlingen utifrån en specifik metateoretisk position identifierar diskurser i 
det empiriska materialet bidrar jag således till den (tillfälliga) stängningen av 
betydelser som forskningssituationen skapar; forskningssituationen utgör i 
avhandlingen den ”context of exteriority” som Laclau och Mouffe identi-
fierade ovan. Balansen mellan närhet och distans består i att avgränsningen av 
diskurser i avhandlingen inte företas på ett rent analytiskt plan, förankrat en-
bart i den akademiska berättigandegemenskapen, utan det är i mötet mellan 
de stängningar jag genomför som forskare och de stängningar som genomförs 
i det empiriska materialets utsagor som diskurserna framträder (jfr Neumann 
2001, s. 56f.). Men det är hur jag genomför denna stängning som utgör av-
handlingens metodologiska riktlinjer, det vill säga kriterierna för hur jag valt 
ut, bearbetat och analyserat det empiriska materialet.  
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En viktig metodologisk riktlinje är distinktionen mellan det som i avhand-
lingen benämns utsagor om kulturpolitik respektive kulturpolitiska utsagor. 
Poängen med distinktionen är att gestalta åtskillnaden mellan utsagor pro-
ducerade inom olika kontexter – det jag valt att benämna berättigandegemen-
skaper – där utsagorna är formulerade utifrån olika målsättningar och därmed 
olika kriterier för berättigade/oberättigade argument. Utsagor om kulturpolitik 
avser i avhandlingen utsagor producerade inom en akademisk berättigande-
gemenskap, det vill säga de omfattar mer eller mindre empirigenererade 
vetenskapliga utsagor om den kulturpolitiska berättigandegemenskap som 
gestaltas i de kulturpolitiska utsagorna. Utsagorna återfinns i vetenskapliga 
texter som från olika perspektiv behandlar det som framställs som centrala 
problematiker för samtida kulturpolitik. Min redovisning av dessa utsagor 
utgör därför både en sammanställning av tidigare forskning och en presenta-
tion av de teoretiska analysredskap som jag kommer att använda i relation till 
det empiriska materialet. Kulturpolitiska utsagor avser i avhandlingen detta 
empiriska material, vilket omfattar utsagor producerade inom en kultur-
politisk berättigandegemenskap, av aktörer som på olika politiska nivåer be-
finner sig i en formellt auktoritativ position inom denna gemenskap. Detta 
material består av tjänsteutlåtanden, utredningar, remissvar, motioner, inter-
pellationer och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 
nämnder med tillhörande förvaltningar samt en mindre mängd motsvarande 
material från övriga politiska nivåer. Därtill består det av intervjuer med 
tjänstemän och politiker i Göteborg.  
 
Distinktionen mellan kulturpolitiska utsagor och utsagor om kulturpolitik 
syftar inte till att upprätta en absolut åtskillnad mellan de båda, utan distink-
tionen utgör i stället ett analytiskt redskap för att kunna åskådliggöra relatio-
nerna mellan dem. En av huvudpoängerna med en diskursorienterad ansats är 
att den inte upprättar en hierarkisk relation mellan material av olika slag 
(Mills 1997, s. 23). Distinktionen mellan de två typerna av utsagor är inte giltig 
i någon objektiv bemärkelse, utan är i stället beroende av hur jag som forskare 
bedömt utsagans målsättning (jfr Hansson 1995, s. 23). En del av de texter jag i 
avhandlingen klassificerat som utsagor om kulturpolitik skulle i ett annat 
sammanhang kunna klassificeras som kulturpolitiska utsagor. Delvis på grund 
av att dessa texter inte enbart är producerade utifrån målsättningar fastställda 
inom en akademisk berättigandegemenskap, delvis då de explicit används av 
aktörer inom den kulturpolitiska berättigandegemenskapen och därmed in-
tegreras med den sistnämnda. Distinktionen syftar i stället till att tydliggöra 
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skillnaden mellan de texter jag använt som analysredskap och de texter jag 
med hjälp av dessa redskap analyserar, samt till att synliggöra hur utsagor 
producerade inom olika berättigandegemenskaper överskrider gränserna för 
respektive gemenskap. I det följande redogör jag för hur jag samlat in och 
analyserat båda typerna av utsagor.  

Utsagor om kulturpolitik 
Som angavs ovan, är det urval av utsagor om kulturpolitik som utforskas i av-
handlingen vetenskapliga texter som från olika perspektiv behandlar det som 
framställs som centrala problematiker för samtida kulturpolitik. Med proble-
matik avses här vad som i texterna identifieras som centrala utmaningar och 
möjligheter. Urvalet av texter är delvis baserat på de uttryck de tar i de kultur-
politiska utsagorna; forskningsprocessen tog sin utgångspunkt i de problema-
tiker som gestaltas i det visionsdokument kommunfullmäktige fattade beslut 
om 1998 och jag prioriterade därför utsagor om kulturpolitik som jag ansåg 
behandlade dessa. Då problematikerna inte är avpassade efter gränsdragning-
arna mellan discipliner inom den akademiska berättigandegemenskapen 
överskrider även urvalet av vetenskapliga texter dessa disciplingränser. De är 
således hämtade från såväl statsvetenskap, förvaltningsforskning och kultur-
geografi, som från biblioteks- och informationsvetenskap, kulturstudier och 
idéhistoria. Jag vill betona att mitt urval inte gör några anspråk på att vara 
heltäckande avseende humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner. 
Till exempel hade det varit intressant att inkludera företagsekonomiska och 
sociologiska texter i högre utsträckning. Av tids- och utrymmesmässiga skäl 
har detta dock varit omöjligt.  
 
Då de vetenskapliga texterna är producerade inom den akademiska 
berättigandegemenskap jag själv verkar inom, kopplas urvalet av dessa texter 
närmare till avhandlingens teoretiska perspektiv än urvalet av texter som 
innehåller kulturpolitiska utsagor. En urvalsprincip har varit att de veten-
skapliga texterna skulle utgöra fruktbara redskap i identifikationen av dis-
kurser. Utifrån en diskursorienterad ansats definierar den nya zeeländske 
kulturpolitikforskaren Michael Volkerling (1996, s. 189f.) kulturpolitik som 
statens politiska reglering av kulturverksamheter och ett teoretiskt ramverk 
som syftar till att gestalta kulturpolitik bör därför omfatta teoretiska synsätt på 
kultur, politisk styrning respektive staten. Kultur, politik och stat betraktas 
därför i avhandlingen som kulturpolitikens bärande element. Dessa element 
äger inga essentiella betydelser, utan de vetenskapliga texterna – liksom det 
empiriska materialet – utgör ett urval försök till att fixera betydelsen hos dessa 
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element (jfr Laclau & Mouffe 2001, s.105ff.). Metodologiskt består poängen i en 
analys av relationen mellan de betydelser som elementen tilldelas i de 
vetenskapliga texterna och de betydelser de tilldelas i det empiriska 
materialet. 

Kulturpolitiska utsagor 
Insamlingen av kulturpolitiska utsagor har genomförts dels genom en 
dokumentstudie och dels genom en intervjustudie. I det följande redogör jag 
för hur dessa studier genomförts. 

Dokumentstudie 
De två policyproblem som utforskas i avhandlingen ingår i en policyprocess 
som i avhandlingen bestäms till tidsperioden 1991-1998. Startpunkten har 
valts med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut i december 1991 om att 
på sikt inrätta en kulturnämnd som också ska få till uppgift att se över stadens 
kulturpolitiska visionsdokument. Slutpunkten har valts då kommunfull-
mäktige i januari 1998 fattar beslut om ett nytt visionsdokument. Tids-
avgränsningen bygger således på när policyproblemen inom Göteborgs 
kommunala organisation initieras, det vill säga explicit förs upp på den 
politiska dagordningen, respektive avslutas, det vill säga när beslut fattas om 
åtgärd. Jag vill betona att den valda slutpunkten inte utgör något definitivt av-
slut avseende de policyproblem som behandlas, utan att den i första hand är 
en konsekvens av en för min avhandling nödvändig tidsmässig avgränsning. 
Materialet omfattar framförallt dokument producerade inom ramarna för den 
politiskt-administrativa organisationen Göteborgs stad. Av de aktörer som 
producerar dessa dokument har jag koncentrerat mig på kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och kulturnämnd samt tillhörande förvaltningar, det vill 
säga tyngdpunkten ligger på beslutsfattande instanser. Dokumenten utgör all-
männa handlingar i den bemärkelse som anges i Tryckfrihetsförordningens (SFS 
1949:105) andra kapitel, det vill säga det är dokument som förvaras vid en 
svensk myndighet och anses som inkomna till eller upprättade därvid.  
 
I urvalet av dokument har jag utgått från de handlingar som explicit be-
handlar de två policyproblem som utforskas i avhandlingen. Därefter har jag 
använt mig av den intertextualitet som dokumenten uppvisar för att hitta 
ytterligare relevanta dokument. Med intertextualitet avses det som de brittiska 
kritiska diskursanalytikerna Lilie Chouliaraki och Norman Fairclough (1999, s. 
49; jfr Hansson 1995, s. 21) definierar som förekomsten av och/eller referensen 
till andra texter i den text som läses. Huvudpoängen är här att betona utsagors 
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tillblivelsehistoria ”/…/ slik at hver tekst vil muliggjøres av de tekstene som 
er gått forut for den /…/” (Neumann 1999, s. 170; jfr Frohmann 2004, s. 397). I 
det följande redogör jag för hur de texter som utgör kulturpolitiska utsagor 
samlats in i mer konkret bemärkelse. 
 
När det gäller de allmänna handlingar som behandlats i kommunfullmäktige 
vände jag mig först till det digitaliserade arkiv som finns tillgängligt via Göte-
borgs stads officiella hemsida (Göteborgs stad 2003). Då handlingar fram till 
1998 inte kunde återfinnas på detta sätt, använde jag den tryckta versionen av 
kommunfullmäktiges årsvis publicerade handlingar. Genom att systematiskt 
gå igenom ärendeförteckningarna för åren 1991-1998 gjorde jag en relevans-
bedömning utifrån kriteriet att dokumenten skulle behandla antingen 
kulturpolitikens organisation eller vision. 
 
För att komma åt de handlingar som inte behandlas vid något av kommun-
fullmäktiges cirka 11 årliga sammanträden, kontaktade jag i november 2003 
Göteborgs stadskansli. Stadskansliet bereder ärenden åt kommunstyrelsen, 
vilken i sin tur är både beredande och verkställande instans åt kommunfull-
mäktige. Då kansliets diarium inte var sökbart för allmänheten och då både 
arkivbeskrivning och arkivförteckning saknades vid det aktuella tillfället, det 
vill säga hösten 2003, kontaktade jag stadskansliets registrator som genom-
förde sökningar åt mig. De urvalskriterier vi kom överens om var söktermen 
”KULT” samt den tidsmässiga avgränsningen 1990-1998. Registrator och jag 
gick tillsammans igenom de handlingar som genom sin ärendebeteckning 
kunde antas vara relevanta och i mitt urval fick jag därför i hög utsträckning 
förlita mig på registrators bedömning. Jag har även systematiskt gått igenom 
protokollen från kulturnämndens cirka 14 årliga sammanträden mellan 1993, 
då kulturnämnden inrättades, och 1998.  
 
När det gäller dokument producerade på övriga politiska nivåer har jag utgått 
från urvalsprincipen om att dessa dokument på något sätt måste behandlas 
inom Göteborgs stads kommunala organisation för att inkluderas. Detta mate-
rial består därför framförallt av statliga utredningar, regeringspropositioner, 
remissvar och andra riktlinjedokument från myndigheter på nationell nivå, 
samt riktlinjedokument från internationella instanser såsom Förenta nationer-
nas organisation för utbildning, forskning och kultur (Unesco), Europeiska 
Unionen (EU) och Europarådet. Den regionala nivån är inte representerad i 
dokumentform då denna nivå inte var etablerad under den studerade tids-
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perioden. I stället för att utforska relationen mellan Göteborgs stad och det 
dåvarande landstinget, valde jag att fokusera på hur Göteborgs stad relaterade 
till den framväxande nya regionala organisationen. 
 
Ursprungligen avsåg jag att även undersöka hur Göteborgs kulturpolitiska 
förändringsarbete behandlades och framställdes i dagspressen och jag genom-
förde därför sökningar i ArtikelSök, Presstext och Mediearkivet. Bevakningen 
av de båda policyproblem som jag behandlar i avhandlingen var mycket spar-
sam och jag valde därför att endast inkludera de artiklar som var författade av 
mina intervjupersoner. Baserat på samma urvalskriterium har jag också inklu-
derat en artikel i en forskningstidskrift. Nedan presenteras en sammanställ-
ning av de dokument som explicit kom att ingå i avhandlingens material i 
syfte att ge en översikt av dokumentmaterialets omfattning och karaktär. 
 
Göteborgs 
kommun- 
fullmäktiges 
och 
kommun- 
styrelses 
handlingar 
 
(50 dok.) 

Göteborgs 
kulturnämnds 
handlingar 
 
 
 
 
 
(26 dok.) 

Riksdagens/
regeringens 
handlingar 
 
 
 
 
 
(13/18 dok.) 

Statens 
kulturråds 
handlingar
 
 
 
 
 
(4 dok.) 

Unesco:s 
och 
Europarådets 
handlingar 
 
 
 
 
(3 dok.) 

Dagspress- 
och 
tidskrifts-
artiklar 
 
 
 
 
(3 dok.) 

- utredningar 
- stadskansliets     
tjänsteutlåtanden 
- kommun-
styrelsens 
förslag till beslut 
- interpellationer 
- motioner 
- beslutsprotokoll 
- yttrande-
protokoll 

- utredningar 
- förvaltningens 
tjänsteutlåtanden 
- beslutsprotokoll 
- yttrande- 
protokoll 

- riksdags-
skrivelser 
- riksdags-
protokoll 
- svensk 
författnings- 
samling 
- utskotts- 
betänkanden/ 
- kommitté- 
direktiv 
- statens 
offentliga ut-
redningar 
- besluts-
protokoll 

- omvärlds-
analyser 
- rapporter 
- remissvar 

- rapporter 
- riktlinje-
dokument 

- Göteborgs- 
Posten 
- Kulturpolitisk 
Tidskrift 

 
Tablå 1: Sammanställning av dokumentmaterial. 

Intervjustudie 
För att få en fördjupad inblick i hur individuella aktörer relaterade till den 
kulturpolitiska policyprocessen genomförde jag en mindre intervjustudie med 
sex personer som jag identifierade som centrala för den policyprocess jag ut-
forskar. Samtliga intervjuade var, eller hade vid intervjutillfället varit, knutna 
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till kulturnämnden eller dess förvaltning och de var samtliga aktiva i utar-
betandet av en ny kulturpolitisk organisation respektive vision.  
 
När intervjutekniken tillämpas inom ramen för kvalitativ forskning görs ofta 
en distinktion mellan huruvida de intervjuade deltar i egenskap av informan-
ter eller i egenskap av respondenter. I det förstnämnda fallet behandlas de 
intervjuade i första hand som vittnen i relation till det studerade fenomenet 
och i det andra utgör de en del av det studerade fenomenet (jfr Kvale 1996, s. 
218ff.). Inledningsvis föreställde jag mig att de intervjuade skulle bidra fram-
förallt i egenskap av informanter som kunde göra framställningen av policy-
processen mer ”rättvisande”. Efterhand som analysarbetet fortskred kom jag 
dock att likställa de intervjuades utsagor med utsagorna i dokumenten, vilket 
också är mer adekvat inom ramen för en diskursorienterad ansats. De inter-
vjuades utsagor, producerade i en annan kontext än utsagorna i dokumenten, 
bidrog framförallt till att tydligare gestalta de individuella aktörer som till-
sammans med institutionella aktörer bidrar till att skapa, upprätthålla och för-
ändra diskurser. Diskursorienterade ansatser kritiseras ofta för att reducera 
aktörer till effekter av diskursiva processer (för en sådan kritik, jfr t.ex. 
Chouliaraki & Fairclough 1999, s. 121ff; Mills, s. 34, 42, 103, 128). Även om det 
diskursorienterade perspektiv som tillämpas i avhandlingen kvarstår som mer 
struktur- än aktörsinriktat, vill jag med intervjustudien förstärka 
aktörsperspektivet för att bättre kunna belysa den dialog mellan aktör och 
struktur som jag menar kännetecknar den sociala verkligheten (jfr Sundin & 
Johannisson 2005a).  
 
Hösten 2003 gick jag ut med en förfrågan om intervju till de tre tjänstemän 
som under den studerade perioden innehade nyckelpositioner i Göteborgs 
kulturpolitiska organisation (se bilaga 1). Samtliga tackade ja och under 
perioden oktober-december 2003 genomförde jag intervjuerna. Jag började 
med att intervjua Christina Hjorth, kulturnämndens förvaltningschef under 
den aktuella tidsperioden. Därefter intervjuade jag Nils Tengdahl, som 
fortfarande är anställd som informatör på kulturförvaltningen och som till-
sammans med Hjorth var ansvarig för utarbetandet av det andra förslaget till 
kulturpolitiskt visionsdokument under åren 1995-1997. Jag intervjuade också 
Dag Hallberg, nuvarande VD för Göteborgs stadsteater, som tillsammans med 
Christina Hjorth utarbetade det första förslaget till kulturpolitiskt visions-
dokument under åren 1993-1994. Hösten 2004 gick jag ut med en förfrågan om 
intervju till de tre politiker som under den undersökta perioden var ord-



 

 38

förande i kulturnämnden (se bilaga 1). Dessa politiker är Margita Björklund 
(fp, kulturnämndens ordförande 1993-1994, därefter vice ordförande), Kerstin 
Alnebratt (s, kulturnämndens ordförande 1995-1996) samt Vivi-Ann Nilsson 
(s, kulturnämndens ordförande 1997-2004). Under sina respektive ordförande-
skap i kulturnämnden var politikerna även ledamöter i kommunstyrelsen. 
Samtliga politiker tackade ja och i november och december 2004 genomförde 
jag intervjuerna. 
 
Varje intervju, som utgick från av mig löst strukturerade och öppna frågor 
som de intervjuade fått ta del av i förväg (se bilaga 2), varade mellan en och 
två timmar. Intervjuerna bandades och transkriberades. De frågor jag formu-
lerat fokuserade på utarbetandet av ett nytt kulturpolitiskt visionsdokument. 
När jag genomförde intervjuerna hade således kulturpolitikens organisation 
inte en lika framskjuten position som visionsarbetet, utan organisationens 
betydelse framkom i stället genom den fortsatta analysen av det material som 
uppstod genom både intervju- och dokumentstudie. Fyra intervjuer 
genomfördes i kulturnämndens och kulturförvaltningens lokaler i Göteborg. 
Dag Hallberg föredrog att intervjuas på sin dåvarande arbetsplats på 
Göteborgs Stadsteater och för Kerstin Alnebratt var det enklast att träffas i ett 
konferensrum på Göteborgs universitet. Eftersom det var praktiskt omöjligt att 
behandla intervjumaterialet konfidentiellt, erbjöds de intervjuade i stället 
möjligheten att ta del av hur deras utsagor presenteras i avhandlingen före 
avhandlingens offentliggörande (se bilaga 3). Hösten 2005 fick de intervjuade 
därför fem veckor på sig att ta del av en preliminär version av avhandlingens 
empirikapitel, det vill säga kapitel 5-8.  
 
De synpunkter jag fick gällde huvudsakligen den språkliga nivån i 
intervjucitaten. I den version de intervjuade fick ta del av hade jag eftersträvat 
en balans mellan tal- och skriftspråk i intervjucitaten. Anledningen var att jag 
ville synliggöra att intervjucitaten utgör en annan typ av material, producerat i 
en annan kontext, än materialet i dokumentstudien. Efter att ha tagit del av 
responsen från de intervjuade omarbetade jag dock citaten ytterligare i en 
skriftspråklig riktning. Därmed framstår skillnaden mellan intervju- 
respektive dokumentcitat inte lika tydligt, men av forskningsetiska skäl var 
det viktigare för mig att de intervjuade inte upplevde att jag missbrukat det 
förtroende de tilldelat mig i egenskap av intervjuare. I de fall då fortsatt 
missnöje uttrycktes gentemot de direktcitat jag använt valde jag, efter samråd 
med de intervjuade, att i stället referera till intervjuerna i löpande text. Således 
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valde jag att bejaka den dialogiska karaktär som enligt Kvale (1996) 
kännetecknar intervjusituationen, vilket medför ett synsätt där varken 
intervjuare eller intervjuad tilldelas ett absolut tolkningsprivilegium över 
intervjun. Både själva intervjun och tolkningen av denna blir i stället föremål 
för en interaktiv förhandlingsprocess även om forskaren är den som slutgiltigt 
ansvarar för tolkningen av materialet. Granskningen av intervjucitaten gav 
därför upphov till ytterligare empiriskt material, bestående av kompletterande 
utsagor i form av telefonsamtal respektive e-postkommunikation i december 
2005. 
 
De intervjuade betonade överlag, antingen vid själva intervjusituationen eller 
vid granskningen av hur de citerades, att de upplevde intervjusituationen som 
speciell i det att de ombads uttala sig om en process som vid intervjutillfället 
låg mellan fem och tio år tillbaka i tiden. Visserligen upplevde de inga 
problem med att sedan minnas processen, men detta får delvis sägas vara 
föranlett av de frågor de fått av mig i förväg. Trots att intervjufrågorna var 
öppna och löst strukturerade fungerade de således som mer tydligt styrande 
än vad jag inledningsvis föreställde mig.  

Analysarbete och presentation av empiriskt material 
I läsningen av de vetenskapliga texterna skapade jag en kategorisering av tex-
terna utifrån vad som förenade dem avseende de betydelser de tilldelade 
elementen kultur, politik och stat. Den poststrukturalistiska språkuppfatt-
ning,7 som diskursorienterade ansatser bygger på, inkluderar dock antagandet 
att identifikationen av det som förenar vissa utsagor bygger på vad dessa ut-
sagor skiljer sig ifrån. På detta sätt har analysarbetet fokuserat både på vad 
som förenar och åtskiljer utsagor och jag har därmed intresserat mig både för 
konsensus och dissensus under analysarbetet (jfr Alvesson & Deetz 2000, s. 
30ff.; Neumann 1999, s. 171). Parallellt med att jag sökte förenande drag i de 
vetenskapliga texterna, försökte jag nyansera min kategorisering utifrån de 
punkter där utsagorna skilde sig åt. 

                                              
7 Enligt Winther Jørgensen och Phillips (1999, s. 35) bygger poststrukturalismen vidare på 
Ferdinand de Saussures språkliga strukturalism. Winther Jørgensen och Phillips liknar 
Saussures språksyn vid ett fiskenät, där varje språkligt tecken är en knut på nätet. Tecknen 
får sin betydelse genom att skilja sig från ett annat tecken, alltså genom att inneha en viss 
position i nätet. Poststrukturalismens kritik, i form av t.ex. Laclaus och Mouffes diskursteori, 
består i att tecknens betydelse inte bestäms på ett så enkelt och entydigt sätt som nätmeta-
foren implicerar; enligt Winther Jørgensen och Phillips (ibid.) är det i stället ”/…/ gennem 
konflikter, konventioner og forhandlingen i et socialt rum, at betydningsstrukturer fast-
lægges og udfordres”.  
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Även om ovanstående förhållningssätt intagits genomgående under analys-
arbetet, tillämpade jag det rent konkret något olika på de texter som utgör 
kulturpolitiska utsagor och de som utgör utsagor om kulturpolitik. Då ut-
sagorna om kulturpolitik består av teoretiska utsagor som ringar in över-
gripande problematiker kategoriserades de i läsningen direkt utifrån det som 
ovan identifierats som kulturpolitikens bärande element: kultur, politik, stat. 
De presenteras också i enlighet med denna kategorisering i kapitel 4, som av-
slutas med en sammanfattande presentation av de betydelser som identifierats 
i de vetenskapliga texterna. De kulturpolitiska utsagorna presenteras i enlighet 
med en mer empirigenererad tematisering som introduceras i nästkommande 
avsnitt. Först vill jag dock lyfta fram huvudsyftet med den metod jag valt, 
nämligen att synliggöra de diskurser som aktörerna använder som redskap i 
sin argumentation inom den kulturpolitiska berättigandegemenskapen. Under 
analysarbetet identifierade jag dessa diskurser i mötet mellan utsagorna om 
kulturpolitik och de kulturpolitiska utsagorna. När jag tidigare skrivit om hur 
diskurser artikuleras genom olika aktörers utsagor är det detta möte som av-
ses. Det var först när jag relaterade de teoretiskt grundade och abstrakta ut-
sagorna till de empiriskt grundade och konkreta kulturpolitiska utsagorna 
som jag kunde synliggöra de diskurser som presenteras i kapitel 9. 

Tematisering och aktörer 
De kulturpolitiska utsagorna, som redovisas i kapitel 5-8, kategoriserades i 
första hand utifrån fyra av mig utarbetade teman, där två teman behandlar det 
policyproblem som rör kulturpolitikens organisation och två teman behandlar 
det policyproblem som rör kulturpolitikens vision: 
 

 Temat Kulturpolitisk organisation 1: Åtskillnader inom kommunen 
behandlar utsagor som rör den kulturpolitiska ansvarsfördelningen 
mellan olika instanser inom Göteborgs stad, det vill säga mellan 
kommunens ledning och kulturnämnden och mellan kulturnämnden 
och stadsdelsnämnder samt övriga aktörer. Temat bygger framförallt på 
dokumentstudien.  

 Temat Kulturpolitisk organisation 2: Urskiljandet av en lokal nivå be-
handlar de utsagor som positionerar Göteborgs stad i relation till övriga 
politiska nivåer: den regionala, den statliga samt den internationella. 
Även detta tema utgår huvudsakligen från dokumentstudien. 
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 Temat Kulturpolitisk vision 1: Från program till program behandlar 
utsagor som rör det första förslag till kulturpolitiskt visionsdokument 
som utarbetas av kulturnämnden. Detta tema utgår både från 
dokumentstudien och från intervjustudien. 

 Temat Kulturpolitisk vision 2: Från program till strategi fokuserar på 
utsagor som rör det andra förslaget till kulturpolitiskt visionsdokument. 
Även detta tema bygger både på dokumentstudien och på intervju-
studien. 

 
Varje tema presenteras i princip som en kronologiskt uppbyggd berättelse, då ett 
kronologiskt framställningssätt underlättar gestaltandet av det förändrings-
arbete över en specifik historisk tidsperiod som policyprocessen utgör (jfr 
Vestheim 1997, s. 41). Därtill har jag i analysen och framställningen också an-
vänt mig av berättelsen som form för att bygga upp redovisningen. Inom 
ramen för den narrativa metod den svenska organisationsforskaren Barbara 
Czarniawska förespråkar, definieras en berättelse på följande sätt: ”A 
narrative, in its most basic form, requires at least three elements: an original 
state of affairs, an action or an event, and the consequent state of affairs.” 
(Czarniawska 1998, s. 2) Jag har funnit denna definition fruktbar, då den ge-
staltar hur argumentationen kring de policyproblem jag studerar är upp-
byggd. Denna argumentation har just karaktären av att utifrån en viss läges-
beskrivning förespråka en specifik åtgärd i syfte att åstadkomma en viss för-
ändring i relation till den ursprungliga lägesbeskrivningen. Även om 
Czarniawskas mer etnografiskt inriktade narrativa metod skiljer sig något från 
den mer strukturinriktade diskursorienterade metod jag själv tillämpar har jag 
funnit denna definition av berättelse högst användbar. Jag har använt den som 
en viktig utgångspunkt när jag arbetat mig fram till en redovisning av de 
kulturpolitiska utsagorna, särskilt de som avser kulturpolitikens organisation. 
 
De utsagor som presenteras är gjorda av olika aktörer och i olika teman till-
delas olika aktörer olika stort utrymme. I centrum står de jag vill benämna 
institutionella aktörer, med vilket jag avser aktörer i form av formella organisa-
tioner på olika politiska nivåer (jfr Bergman 1999, s. 183). Inom Göteborgs 
stads politiska och förvaltningsmässiga organisation är de institutionella aktö-
rer vars utsagor skildras framförallt kommunfullmäktige, kommunstyrelse, 
kulturnämnd, stadsdelsnämnder, stadskansli och kulturförvaltning. Där-
utöver är institutionella aktörer på statlig nivå aktuella, framförallt i form av 
regering, riksdag och Statens kulturråd men även i form av de kommittéer, 
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till exempel Kulturutredningen och Regionberedningen, som tillsätts som 
ansvariga för statens offentliga utredningar. Även internationella organ såsom 
Unesco, EU och Europarådet betraktas som institutionella aktörer. Dock pre-
senteras även utsagor av dem som jag vill benämna individuella aktörer. Detta 
avser i första hand enskilda politiker och tjänstemän, som i egenskap av sina 
förtroendeuppdrag respektive ämbeten inte helt kan skiljas från den institu-
tionella aktör de representerar. I framställningen tilldelas de politiker och 
tjänstemän jag intervjuat särskilt stort utrymme. Jag har valt att avseende poli-
tiska aktörer, både institutionella och individuella, redovisa deras respektive 
partitillhörighet. Partitillhörigheten har dock inte utgjort en överordnad kate-
gori i analysarbetet.  

Förkortningar och markeringar 
Presentationen av det empiriska materialet bygger på ett material, där 
referenserna till detta material skulle bli mycket omfattande om inte för-
kortningar användes. Därför kommer följande förkortningar att tillämpas: 
 

 KFH: Kommunfullmäktiges handling, följs av nummer och eventuell 
sidangivelse 

 KFP: Kommunfullmäktiges protokoll, följs av datum och eventuell para-
graf 

 KSP: Kommunstyrelsens protokoll, följs av datum och eventuell para-
graf 

 KNP: Kulturnämndens protokoll, följs av datum och eventuell paragraf 
 
När jag citerar i avhandlingen kommer jag att använda följande markeringar: 
 

 Uteslutande av inledande eller avslutande ord i en och samma mening: 
/…/ 

 Uteslutande av en eller flera meningar i ett och samma stycke: /---/ 
 Av mig införda ändringar, kommentarer eller förtydliganden i den cite-

rade texten: [ ] 

En kronologisk översikt av policyprocessen 
För att underlätta för läsaren att följa med i framställningen har jag nedan 
sammanställt en kronologisk översikt av policyprocessen där jag placerat in de 
händelser jag i avhandlingen identifierar som de viktigaste. 
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1991 Kommunfullmäktige, där de borgerliga partierna befinner sig i majo-

ritet, beslutar om en översyn av Göteborgs stads kulturpolitiska or-
ganisation och vision. 

1992 Stadskansliet utreder frågan om inrättandet av en kulturnämnd åt 
kommunstyrelsen, vilket inkluderar en remissbehandling av stads-
kansliets förslag till åtgärd. 

1993 Kommunfullmäktige beslutar inrätta en samordnande kulturnämnd 
med tillhörande förvaltning.  
 
Kulturnämnden får i uppdrag att utarbeta ett nytt kulturpolitiskt 
visionsdokument. 

1994 Kulturnämndens första förslag till kulturpolitiskt visionsdokument 
bordläggs i kommunstyrelsen.  
 
Genom kommunvalet blir det majoritetsskifte i kommunfullmäktige 
från borgerlig majoritet till socialdemokratisk, med stöd av vänster-
partiet och miljöpartiet. 
 
Kulturnämndens organisation utreds av stadskansliet. 

1995 Kommunstyrelsen återremitterar kulturnämndens första förslag till 
visionsdokument till nämnden.  
 
Genom beslut i kommunfullmäktige omorganiseras kulturnämnden 
till sektorsnämnd. 

1996 Kulturnämnden överlämnar ett andra förslag till kulturpolitiskt 
visionsdokument till kommunstyrelsen. 

1997 Efter remissbehandling återremitterar kommunstyrelsen det andra 
förslaget till kulturnämnden för mindre omarbetningar.  
 
Genom beslut i kommunfullmäktige omorganiseras kulturnämnden 
till en nämnd med både samordnings- och verksamhetsansvar. 

1998 Kommunfullmäktige antar ett nytt kulturpolitiskt visionsdokument – 
Kulturpolitisk strategi – version 1.0. 
 

 
Tablå 2: Kronologisk översikt av policyprocessen i Göteborg 1991-1998. 
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4 Forskning om kulturpolitiska problematiker 
I detta kapitel presenterar jag det som i avhandlingen benämns utsagor om 
kulturpolitik, vilka återfinns i vetenskapliga texter och behandlar kulturpoli-
tiska problematiker från olika perspektiv. Dessa problematiker avser den 
samtida kulturpolitikens utmaningar och möjligheter och är identifierade i re-
lation till det som jag lyft fram som kulturpolitikens bärande element: kultur, 
politik och stat (Volkerling 1996). Kapitlet syftar till att åskådliggöra hur dessa 
element i de vetenskapliga texterna tilldelas specifika betydelser. Därför utgör 
kapitlet både en översikt av den tidigare forskning som är relevant att relatera 
till kommunalt kulturpolitiskt förändringsarbete och de empirinära analys-
verktyg som används i relation till avhandlingens empiriska material. Ur mina 
metateoretiska utgångspunkter om att språkets mening ligger i dess använd-
ning följer vidare att teoretiska definitioner av elementen kultur, politik och 
stat inte kan åtskiljas från dess definitioner i kulturpolitiska praktiker. Således 
introduceras även i kapitlet framväxten av den övergripande svenska kultur-
politiska organisation, som gäller under den studerade tidsperioden. 
 
I föregående kapitel har jag definierat kulturpolitik som det offentligas åtgär-
der på kulturområdet. Det är i relationen mellan kultur och politik som kultur-
politiska praktiker kommer till uttryck. Då det är denna relation – och inte 
elementen kultur och politik var för sig – som står i fokus i avhandlingen 
skrivs elementen kultur och politik bättre som kultur(politik) och (kultur)politik. 
De utsagor jag i det följande använder för att fixera betydelserna hos de två 
elementen har visserligen sin huvudförankring i antingen det element där be-
toningen ligger på kultur eller i det element där betoningen ligger på politik. 
Samtidigt bygger denna åtskillnad på en teoretisk och analytisk utgångspunkt; 
poängen är att tydligare kunna synliggöra de olika argumentationslinjer som i 
empiriska kulturpolitiska praktiker sällan går att åtskilja. Genom benämning-
arna kultur(politik) och (kultur)politik vill jag gestalta detta förhållande. 
 
I avhandlingen studerar jag vidare inte relationen mellan kultur och politik i 
allmänhet, utan det är uttryck för denna relation både under en specifik tids-
period – 1991-1998 – men också på en specifik geografisk plats – Göteborg – som 
står i fokus. Platsens betydelse i kulturpolitiska sammanhang har sedan 1990-
talet alltmer kommit att betonas (jfr Egeland & Johannisson 2003), och de 
specifika villkor som staden Göteborg som plats bedriver kulturpolitik under 
blir utifrån ett sådant antagande avgörande i en studie av en policyprocess på 
denna plats. I ett samhälle som präglas av föreställningar om decentra-
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liserings- och internationaliseringsprocesser definieras platser, liksom kultur 
och politik, alltmer genom sina relationer till andra platser. Därför lyfts i kapit-
let särskilt fram utsagor som behandlar dessa relationer och i synnerhet dem 
mellan olika politiska nivåer – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 
Dock är det i första hand kulturpolitiska praktiker inom Göteborgs kommu-
nala organisation som utforskas; det är genom Göteborgs stads reglering som 
det offentliga – det Volkerling benämner staten – tar sig uttryck. Genom att 
använda beteckningen stad i stället för stat vill jag föra samman den kommu-
nala regleringen och dess platsbundenhet till ett element.  

Element 1: Kultur(politik) 
I västerländska demokratier brukar definitionen av politik som den auktorita-
tiva fördelningen av värden genom offentlig maktutövning framställas som 
grundläggande (Larsson 1994, s. 15).8 Från ett sådant perspektiv betraktas kul-
tur som det värde kulturpolitik syftar till att fördela till medborgarna. Hur 
själva fördelningen utformas är sammankopplat med politiska och förvalt-
ningsmässiga strukturer samt ekonomiska resurser, vilket är aspekter jag åter-
kommer till när jag behandlar elementet (kultur)politik. I det följande ägnar 
jag mig åt kultur(politik), det vill säga olika definitioner av kultur betraktat 
som det värde som fördelas genom politiska åtgärder. Att kultur är vad som 
brukar benämnas ”ett i grunden omstritt begrepp” (Frenander 2005, s. 47), det 
vill säga ett element som en rad olika aktörer från en rad olika perspektiv för-
söker tilldela en rad olika betydelser, präglar därför också i hög utsträckning 
kulturpolitiska praktiker. I det följande ämnar jag ringa in de betydelser av 
begreppet som jag identifierar som centrala i föreliggande avhandling. Jag ut-
går från den huvuddistinktion mellan ett estetiskt respektive antropologiskt 
kulturbegrepp som svensk – och västerländsk – kulturpolitik säger sig bygga 
på.  

                                              
8 Med hänvisning till den svenske statsvetaren Lennart Lundquist (1993) benämner Anders 
Frenander (2005, s. 48) denna politikdefinition funktionell. En funktionell definition av politik 
är enligt Lundquist och Frenander något vidare än en institutionell definition, som avgränsas 
till aktörer, institutioner och verksamheter som är explicit relaterade till det offentliga, men 
något snävare än den stilmässiga definition som anger att politik är utövandet av makt i bred 
bemärkelse, vilken kan utövas i privata såväl som i offentliga sammanhang. I avhandlingen 
förekommer alla tre definitioner: den institutionella i avgränsningen av de aktörer och kul-
turpolitiska utsagor som utforskas, den funktionella i avgränsningen av vad som tillhör ele-
mentet (kultur)politik och den stilmässiga i den heterogena maktsyn som jag via Foucault i 
kapitel 2 försökte skildra i termer av governmentality. 
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Ett universellt kulturbegrepp: kultur som konst och sektor 
Etymologiskt härstammar ordet kultur från latinet, där det huvudsakligen 
betyder att odla, bruka eller på något sätt påverka något. ”Något” avsåg under 
antiken både människans odling av naturen och människans odling av själen; 
det sistnämnda i både religiös och icke religiös bemärkelse. Det gemensamma 
draget är att det är en process av långsiktig odling som avses och som gällande 
själslig odling sker genom egen förkovran, men framförallt genom att bli 
undervisad av dem som kommit längre i processen. Således är det, som den 
danske filosofen Hans Fink (1988a, s. 14) påpekar, ingen slump att kyrko-, ut-
bildnings- och kulturfrågor i både Danmark och Sverige varit inordnade 
under samma departement långt in på 1900-talet och att kyrko- och kultur-
frågor fortfarande handhas av samma departement i Finland och Norge.  
 
Enligt Fink är det först på 1600-talet som kultur börjar användas för att be-
teckna inte bara en process, utan även resultatet av denna process, det vill säga 
egenskapen av ”andlig mognad” som vissa besitter och andra inte. För det 
framväxande borgerskapet blev denna individuella egenskap en form av al-
ternativt ”adelsmärke” som var uppnåeligt för vem som helst som ville för-
söka, men där endast dem som lyckades betraktades som medborgare i egentlig 
bemärkelse. Det är också på 1600-talet som kultur enligt Fink kommer att an-
vändas inte bara för att beteckna processer eller egenskaper hos individer, utan 
även detsamma på samhällelig nivå: 
 

Dels kan det bruges om de samfundsmæssige omstændigheder, som er 
forudsætningen for eller er befordrende for individuelle kultiverings-
processer, og dels kan det bruges om de resultater, som gruppen af 
kultiverede i et samfund er fælles om at besidde til forskel fra den 
kulturløse hob. Videre kan det bruges om de samfund, der som helhed 
besidder kultur, kulturfolk, til forskel fra vilde og barbariske, kulturløse 
folkeslag, naturfolk. (Fink 1988a, s. 14) 

 
Även om upplysningsfilosofiska företrädare under 1700-talet kommer att be-
tona att alla samhällen och folkslag besitter kultur – att uppdelningen i 
”kultur”- respektive ”naturfolk” inte är det intressanta – innebär upplysnings-
filosofin också en betoning av ett hierarkiskt kulturbegrepp. Enligt ett sådant 
kulturbegrepp bedöms olika folkgrupper som högre eller lägre stående utifrån 
vilket slag av kultur de besitter, där europeisk kultur befinner sig högst på 
skalan. Ett hierarkiskt kulturbegrepp kommer också till uttryck i den tyska 
romantiken, vars företrädare betraktar mänskligheten i ljuset av en utveckling 
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mot en gradvis allt högre nivå av kultur. Det är också särskilt i Tyskland som 
det vi idag känner som det estetiska kulturbegreppet etableras under 1800-
talet. Det estetiska kulturbegreppet kommer framförallt att avse de klassiska 
konstarterna musik, skönlitteratur, bildkonst och arkitektur samt studiet av 
dessa konstarter. (Åhlberg 1995, s. 170) Detta kulturbegrepp är hierarkiskt och 
monolitiskt till sin karaktär och det är beroende av framväxten av konst som 
ett självständigt område – en sektor – i samhället. ”Konst” blir under 1800-talet 
beteckningen på en viss uppsättning konstnärliga artefakter som besitter 
specifika karakteristika sprungna ur en specifik historia, medan ”kultur” blir 
ett ”/…/ overbegreb for de forskellige selvstændiggjorte kunstarter” (Fink 
1988a, s. 19). Detta är Kulturen med stort K, det vill säga ett kulturbegrepp med 
universella giltighetsanspråk (Fink 1988b; Fjord Jensen 1988).  
 
Det är det estetiska, universalistiska, kulturbegreppet som ligger till grund för 
det sektorsorienterade kulturbegrepp (Beckman 2001, s. 119f.; Vestheim 1997, s. 
34; Vestheim 2001; jfr Klausen 1992), som kommer att utgöra grundbulten i 
uppbyggnaden av kulturpolitik i moderna västerländska demokratier. Med 
utgångspunkt i det sektorsorienterade kulturbegreppet kan även en konstnärlig 
berättigandegemenskap, som är delvis åtskild från den kulturpolitiska, sägas 
etableras. Det är det konstnärliga skapandet och konstnärernas arbetsvillkor, 
samt hur produkterna av deras skapande ska spridas till så många med-
borgare som möjligt, som utgjort huvudmålsättningar sedan kulturpolitikens 
begynnelsefas mellan 1930- och 1960-tal, i Sverige likväl som i övriga nordiska 
länder. Det är med hänvisning till konstarternas egenvärde – som tillhörande 
Kulturen – som kulturpolitik legitimeras som ett självständigt politiskt sakom-
råde. Det estetiska kulturbegreppet ingår i det den danska kulturpolitikforska-
ren Dorte Skot-Hansen (1999) benämner ett humanistiskt argumentationsschema.9 
Detta argumentationsschema bygger på ett sektorsorienterat kulturbegrepp 
där det främsta kulturpolitiska målet är att bidra till medborgarnas bildning, 
det vill säga erfarenhet av och kunskap om konstarterna. Kulturpolitikens 
huvudinstrument för att uppnå denna målsättning består här enligt Skot-
Hansen i att demokratisera Kulturen, det vill säga föra ut ”den goda konsten” till 
så många medborgare som möjligt. 

                                              
9 Det jag här benämner ”argumentationsschema”, benämner Skot-Hansen på danska ”ratio-
naler”. Då detta ord är svåröversatt till svenska, följer jag Claes Lennartssons (2003a, 2003b, 
s. 113) översättning till ”argumentationsscheman”, som signalerar att det rör sig om relativt 
djupgående och sammanhängande legitimeringsgrunder för olika sätt att bedriva kultur-
politik. 
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Ett särskiljande kulturbegrepp: kultur som värdegemenskap och livsstil 
Det estetiska kulturbegreppet har sedan sin tillkomst kritiserats för sin 
hierarkiska och exkluderande karaktär (jfr t.ex. Fink 1988a, 1988b; Fornäs 1995, 
s. 135ff.). I den tyska kontext vid sekelskiftet 1700-1800, som bidrar till etable-
ringen av det estetiska kulturbegreppet, formeras även det antropologiska 
kulturbegrepp som kommit att bli det andra benet i den huvuddistinktion som 
modern, västerländsk kulturpolitik bygger på. Det är den tyske filosofen 
Johann Gottfried Herder som brukar utpekas som den som för första gången 
på ett tydligt sätt formulerar ett kulturbegrepp som avser ”/…/ a particular 
way of life /…/” (Williams 1985, s. 90). Enligt Fink omfattar Herders 
kulturbegrepp ”/…/ alle sider af et folks fælles liv og både de åndelige og 
materielle resultater af dets virke” (Fink 1988a, s. 17; jfr Beckman 2001, s. 
119ff.; Frenander 2005, s. 34ff.). Kultur inkluderar således allt från språk, 
religion, vetenskap, konst och politik till kläder, maträtter och vapen. I stället 
för att tala om den universella och enhetliga Kulturen vill Herder därför tala 
om en mångfald olika kulturer (Fjord Jensen 1988, s. 159; Williams 1985, s. 89). 
Hans synsätt får också avhierarkiserande och relativiserande konsekvenser då 
han argumenterar för att ingen kultur kan sägas vara överordnad någon 
annan kultur. Kultur är inte något universellt, utan mänskligheten är indelad i 
olika kulturer som består av från varandra åtskilda totaliteter av vanor och 
artefakter.  
 
Detta stämmer väl med den tyska tradition Herder tillhör och som enligt Fink 
(1988a, s. 16ff.) identifierar kultur med samhälle, där ”samhälle” utgår ifrån en 
nationalstatlig indelningsgrund. Ett antropologiskt kulturbegrepp kopplas 
således till en kollektiv värdegemenskap på samhällelig nivå. Bildning reser-
veras för den individuella lärandeprocessen och dess resultat och kopplas 
därmed närmare till det estetiska kulturbegreppet. Civilisation utgör ytterli-
gare ett begrepp som båda kulturbegreppen kommer att nära associeras med, 
där civilisation i den nämnda tyska kontexten närmast innebär de ”yttre” och 
mekaniska aspekterna av ett givet samhälle, medan kultur avser de ”inre” och 
värderelaterade. Fink menar att det är denna tyska tradition som haft störst 
inflytande på hur det estetiska respektive det antropologiska kulturbegreppet 
hanterats i de skandinaviska länderna. Det är också Herders antropologiska 
kulturbegrepp som så småningom bildar utgångspunkt för flera samhälls-
vetenskapliga discipliner, såsom antropologi och sociologi, men det dröjer 
länge innan det får genomslag i vardagligt språkbruk. 
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Enligt Skot-Hansen (1999) är det på 1970-talet som ett antropologiskt kultur-
begrepp bildar grund för ytterligare ett kulturpolitiskt argumentationsschema 
i de nordiska länderna, nämligen det sociologiska. I detta argumentations-
schema består det övergripande kulturpolitiska instrumentet i kulturell demo-
krati, det vill säga att medborgarna ska få ge uttryck för de olika grupp-
baserade kulturer de tillhör inom det offentligas ramar. Detta för att uppnå 
den frigörelse av medborgarna som i det sociologiska argumentationsschemat 
utgör kulturpolitikens främsta målsättning. Det antropologiska kultur-
begreppet framställs ofta som svårhanterligt i ett demokratiskt politiskt 
system med begränsade ekonomiska resurser. Ett allomfattande kultur-
begrepp tycks från ett sådant perspektiv utgöra ett trubbigt redskap vid be-
dömningen av, för det första, vad som ska inkluderas i det område som de 
politiska åtgärderna ska omfatta och, för det andra, vilka kulturella uttryck 
och verksamheter inom detta område som ska erhålla de offentliga resurser 
som står till buds. Samtidigt har det antropologiska kulturbegreppet slagit 
igenom i svenska kulturpolitiska styrdokument, på alla politiska nivåer, 
alltsedan det blev politiskt gångbart på 1960- och 70-talen (Nilsson 1999, s. 
311f.). Kulturpolitiska styrdokument präglas därmed av en dubbeltydighet, då 
de säger sig vilja främja ett antropologiskt kulturbegrepp samtidigt som det 
kulturbegrepp som tillämpas primärt har varit ett estetiskt, om än med vissa 
tillägg. Det har också medfört en inkonsekvens i relationen mellan 
kulturpolitiska visioner och implementeringen av dessa, då visionernas 
omfattning ter sig svåra att realisera (Fihl Jeppesen 2002; Johannisson 2003b, s. 
145). Kulturpolitik i Sverige kan därför sägas vara ett politiskt sakområde som 
kännetecknas av vaghet (Johannisson 1999, s. 100f.), vilket möjligtvis kan 
tänkas bidra till att det som sakområde är nedprioriterat i budgetmässiga 
sammanhang. 
 
Från ett nypragmatistiskt och diskursorienterat perspektiv kan dock inga be-
grepp undvika att vara mångtydiga,10 då begrepp inte bär på någon objektiv 
och essentiell betydelse. I stället tilldelas begrepp betydelser beroende på de 
sammanhang de används i och beroende på vem som använder begreppet ut-
ifrån vilka målsättningar. Detta medför att när kultur ska omvandlas till ett 

                                              
10 Skillnaden mellan vaghet och mångtydighet är att det gällande ett vagt begrepp är oklart 
vilka aktörer som tilldelar begreppet vilken betydelse, medan detta gällande ett mångtydigt 
begrepp är tydligt. I det sistnämnda fallet blir eventuella konflikter mellan olika betydelser 
tydliga, medan det i det förstnämnda förblir oklart. Både vaghet och mångtydighet kan an-
vändas som redskap i formuleringen av kulturpolitiska styrdokument (jfr Johannisson 1999, 
s. 100f.). 
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värde att fördela genom politiska åtgärder, utgör mångtydigheten en ut-
maning med avseende på tydlighet i de visioner som ska ange målsättning-
arna med åtgärderna. Länge dominerade i kulturpolitik, liksom i humaniora 
och samhällsvetenskap, Herders uppfattning att kultur framförallt är något 
som enar och skapar en viktig beståndsdel i en sammanhängande identitet, 
vare sig detta gäller individer, grupper av människor, civilisationer, nationer 
eller världsdelar. Sedan framförallt 1980-talet har dock denna uppfattning 
ifrågasatts och identiteter har alltmer kommit att uppfattas som komplexa och 
heterogena snarare än enkla och homogena. Identiteter är, liksom begreppens  
betydelser, något som skapas i relation till andra identiteter och de äger där-
med ingen objektiv eller essentiell existens (jfr Johansson, T. 2000; Kullgren 
2000, s. 16; Rorty 1999, s. 80, 235; Sundin & Johannisson 2005b, s. 38f.). Upp-
värderingen av kulturella uttryck som inte faller inom de traditionella 
konstarternas sfär, såsom populärkultur och amatörverksamhet, tillsammans 
med den ökade medvetenheten om att det estetiska kulturbegreppet främjar 
specifika samhällsgruppers specifika intressen,11 har bidragit till att 
konsekvenserna av mångtydigheten hos ordet kultur alltmer kommit att be-
aktas. De brittiska kultursociologerna Mike Featherstone och Scott Lash har 
uttryckt denna problematik på följande sätt:  
 

Culture, which was assumed to possess a coherence and order, to enable it 
to act as the grounds for the formation of stable identities, no longer seems 
to be able to perform this task adequately. The linkages between culture 
and identity have become more problematic as the sources of cultural 
production and dissemination increase, and the possibilities of inhabiting 
a shared cultural world in which cultural meanings function in a common 
sense taken-for-granted manner recedes. (Featherstone & Lash 1999, s. 1) 

 
Även om det antropologiska kulturbegreppet bidragit till att ifrågasätta det 
elitistiska draget hos det estetiska kulturbegreppet, framställs det antropo-
logiska kulturbegreppet på grund av sin potentiellt allomfattande karaktär 
samtidigt som problematiskt också för det vetenskapliga studiet av kultur (jfr 

                                              
11 Den franske sociologen Pierre Bourdieus gestaltande av kulturområdet som ett socialt fält 
har särskilt bidragit till att synliggöra hur maktintressen genomsyrar området. Ett ”socialt 
fält” definieras på följande sätt: ”Ett fält – även det vetenskapliga – definieras bland annat 
genom att man bestämmer vilka insatser och intressen som är specifika för fältet /…/. För 
att ett fält ska fungera krävs dels insatser, dels människor som är beredda att spela spelet och 
som har en habitus som innefattar både kunskap om och erkännande av spelets inneboende 
lagar, dess insatser etc.” (Bourdieu 1992, s. 42) Om kulturpolitik betraktas som ett fält i 
nämnda bemärkelse blir omöjligheten av någon form av universellt giltigt kulturbegrepp 
uppenbar. 
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Fornäs 1995, s. 135ff; McGuigan 1996, s. 6). Ett sätt att göra en bred kultur-
definition analytiskt användningsbar har utvecklats inom kulturstudier [eng: 
Cultural Studies], en forskningstradition som kombinerar samhällsvetenskap-
liga och humanistiska perspektiv för att studera kultur som betydelse-
skapande praktiker i människors vardag.  
 
I fokus för kulturstudier står det som kan benämnas som populärkulturella 
praktiker, vilka enligt Johan Fornäs (1995, s. 144; jfr Johannisson 1999, s. 84) i 
en anglo-amerikansk kontext kan bestämmas på tre olika sätt: praktiker som 
uppstått ur en folklig (i motsats till elitistisk) tradition, praktiker som älskas av 
folket eller praktiker som produceras för folket. Även om denna mer nyanserade 
syn på populärkultur får alltmer genomslag även i en svensk kontext, mycket 
tack vare det ökande intresset för kulturstudier, kvarstår Fornäs iakttagelse att 
populärkultur i en skandinavisk kontext fortfarande tenderar att identifieras 
med den pejorativa termen ”masskultur”. Det är framförallt artefakter pro-
ducerade ”för folket” inom ramarna för en kommersiell kulturindustri, i stor 
utsträckning möjliggjord genom expansionen inom nya media och 
informationsteknik, som avses när populärkultur omtalas inom svensk kultur-
politik. Att sådana artefakter också besitter ett värde, i likhet med de konst-
närliga artefakterna, är dock ett antagande som vunnit mark i de senaste tio 
årens kulturpolitiska diskussioner. Detsamma gäller det slag av kulturella 
praktiker som Fornäs benämner subkulturella, det vill säga ”/…/ primarily 
symbolic patterns to which people may more or less completely relate their 
individual lifestyle, even though such identificatory mechanisms make it 
possible to relate them to specific groups of people” (Fornäs 1995, s. 111). Om 
populärkultur i en svensk kontext främst kommit att avse kulturella artefakter 
och praktiker som produceras på kommersiella villkor inom den privata 
samhällssektorn, kan subkultur sägas avse artefakter och praktiker som 
överskrider gränser mellan privat sektor, offentlig sektor och civilsamhälle. 
Därmed har subkultur delvis kommit att inkluderas i den kulturpolitiska 
berättigandegemenskapen. 
 
Särskilt den brittiske kultursociologen Stuart Hall har influerat kulturstudiers 
sätt att betrakta kultur som i första hand betydelseskapande praktiker (jfr 
Volkerling 1996, s. 190). Enligt Hall ligger ett sådant synsätt väl i linje med den 
allt viktigare roll som kultur, både som empiriskt fenomen och som teoretiskt 
analysinstrument, sedan senare delen av 1960-talet tilldelats inom humaniora 
och samhällsvetenskap. Hall menar att denna utveckling medfört 



 

 52

 
/…/ an approach to contemporary social analysis which has made culture 
a constitutive condition of existence of social life, rather than a dependent 
variable, provoking a paradigm shift in the humanities and social sciences 
in recent years which has come to be known as the ’cultural turn’. (Hall 
1997a, s. 220, min kursiv.) 

 
Denna ”kulturella vändning” har inom samhällsvetenskap och humaniora 
medfört en definition av kultur som i Halls (1997b, s. 222) tappning lyder: 
”/…/ the sum of different classificatory systems and discursive formations, 
on which language draws in order to give meaning to things.” Detta analy-
tiska kulturbegrepp innebär således att kultur betraktas som summan av de 
sociala system från vilka diskurser hämtar sina betydelser. Analytiskt tycks 
därför kultur sammanfalla med det sociala samt överordnas det diskursiva. 
Relationen mellan kultur och det sociala har alltid varit spänningsfylld, där 
diskussionen framförallt har gällt huruvida kultur ska betraktas som över-
ordnat det sociala, det sociala som överordnat kultur eller om det i stället rör 
sig om ett intrikat samspel (jfr Fjord Jensen 1988, s. 166ff.; Åhlberg 1995, s. 
173). På ett liknande sätt har frågan om relationen mellan det diskursiva och 
det sociala diskuterats (jfr Chouliaraki & Fairclough 1999; Laclau & Mouffe 
2001; Winther Jørgensen & Phillips 1999). Inom kulturpolitikforskningen har 
Tony Bennett (2003, s. 50ff.) kritiserat Halls definition av kultur för att inne-
bära en överföring av en poststrukturalistisk modell av hur språk fungerar på 
hur kultur fungerar. Den språkliga vändning, som jag i kapitel 2 presenterar 
som en utgångspunkt för diskursorienterade forskningsansatser, blir således 
hos Hall identisk med en kulturell vändning. Enligt Bennett medför detta att 
kultur som element blir tömt på eget och självständigt innehåll. För Bennett är 
i stället det diskursiva överordnat både det sociala och det kulturella då det är 
genom diskurser som människors (sociala) beteende regleras. Bennett förank-
rar här diskursbegreppet i Foucaults gestaltning av governmentality, och 
kultur blir för Bennett snarast en uppsättning ”tekniker” som diskurser verkar 
genom (Bennett 2003, s. 57; jfr Lennartsson 2003a). 
 
Med avseende på analysen av kulturpolitiska praktiker delar jag Bennetts syn-
sätt, som jag menar innebär att det diskursiva analytiskt överordnas det kultu-
rella. I avhandlingen kommer därför diskurs att utgöra det analytiska begrepp 
som avser belysa hur kulturella uttryck och praktiker regleras genom politiska 
åtgärder. Diskursbegreppet bidrar till att åskådliggöra hur kultur tilldelas 
olika betydelser genom användning av olika kulturpolitiska aktörer i den geo-
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grafiskt och historiskt specifika miljö som Göteborgs kommunala organisation 
under 1990-talet utgör. Vilka betydelser av kultur är det som betraktas som 
”sanna”, och av vem, i den berättigandegemenskap som aktörerna ingår i? 
Vilka betydelser av kultur exkluderas och klassificeras som ”osanna”? I av-
handlingen studeras således hur olika kulturbegrepp tilldelas specifika bety-
delser i de diskurser som aktörer i den kulturpolitiska berättigandegemen-
skapen använder i förhandlingen om vad som ska betraktas som berättigade 
respektive oberättigade argument inom denna gemenskap. 

Den kulturella vändningen och kulturpolitiska argumentationsscheman 
Den kulturella vändning som Hall beskriver ger även utslag inom det kultur-
politiska området, om än i en något annan riktning än den Hall förespråkar. 
Det ökade fokus på kultur som symbolproduktion och symbolkonsumtion – 
det Skot-Hansen benämner kulturalisering i tablån nedan – i den nordiska 
kulturpolitiska kontexten utgör det viktigaste kulturpolitiska instrumentet i 
det sedan 1980-talet alltmer genomslagskraftiga instrumentella argumentations-
schemat.  
 

Humanistisk Sociologisk Instrumentel 
 

Mål Dannelse 

 
Frigørelse Synliggørelse 

Baggrund Stat 

 
Civilsamfund Marked 

Forankring National 

 
Lokal International 

Strategi Demokratisering av 
kulturen 

Kulturelt demokrati Kulturalisering 

Publikum Hele befolkningen 
 

Grupper Segmenter/Livsstil 

Ramme Kulturinstitution 
 

Rammer Flagskibe 

Funktion Erkendelse 
 

Bekræftelse Underholdning 

Formidler Kulturformidler 
 

Animateur Kaospilot 

 
Tablå 3: Kulturpolitiska argumentationsscheman i nordisk och europeisk kultur-
politik under efterkrigstiden (efter Skot-Hansen 1999, s. 12). 
 
Det instrumentella argumentationsschemat innebär att kulturpolitik blir ”/…/ 
instrumentel i den forstand, at den nu skulle vurderes som et middel til att 
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opnå især økonomisk udvikling, og graden af synliggørelse bliver et parameter 
for succes” (Skot-Hansen 1999, s. 14, kursiv i orig.). De målsättningar som in-
går i det humanistiska respektive sociologiska argumentationsschemat, det vill 
säga bildning respektive frigörelse, kompletteras således med det instrumen-
tella argumentationsschemats synliggörande. Detta synliggörande avser i 
synnerhet geografiska platser, i bemärkelsen av att göra dem mer attraktiva i 
en global konkurrensmiljö.  
 
Skot-Hansens argumentationsscheman belyser på ett fruktbart sätt de olika 
målsättningar med att offentligt reglera kulturområdet som vuxit fram över 
tid. Det enda punkt på vilken jag vill nyansera hennes resonemang ytterligare, 
avser hennes benämning av det sistnämnda argumentationsschemat som in-
strumentellt. I enlighet med det nypragmatistiska och diskursorienterade 
perspektiv som tillämpas i denna avhandling är alla politiska praktiker in-
strumentella, det vill säga de syftar till att uppnå mål som ligger bortom den 
specifika politiska handlingen i sig. Även det humanistiska respektive socio-
logiska argumentationsschemat är således instrumentella, då målsättningarna 
är att genom offentligt stöd till verksamheter som faller under specifika 
kulturbegrepp främja bildning respektive frigörelse. Att det är ekonomisk till-
växt som utgör den övergripande målsättningen i det Skot-Hansen benämner 
det instrumentella argumentationsschemat gör inte detta schema till mer in-
strumentellt än de båda andra. I stället är det fråga om en annan uppsättning 
målsättningar för det instrumentella handlandet (jfr Franzén 2002, s. 234; 
Lennartsson 2003a). Därför kommer jag fortsättningsvis att benämna argu-
mentationsschemat marknadsorienterat. Poängen är att från ett nypragmatistiskt 
och diskursorienterat perspektiv ingår kultur i samtliga argumentations-
scheman i de diskurser som blir till redskap i den kulturpolitiska argumenta-
tionen. Därmed förskjuts intresset från ledet kultur till ledet politik; från 
kultur(politik) till (kultur)politik. Därför övergår jag nu till att skildra det sist-
nämnda. 

Element 2: (Kultur)politik 
Från det perspektiv som presenteras ovan, kan (kultur)politik definieras som 
användandet av specifika diskurser för att främja specifika målsättningar 
genom att fördela värdet kultur på specifika sätt. Som konstaterades i kapitlet 
om metateoretiska utgångspunkter studeras i denna avhandling hur kultur-
politikens organisation respektive vision identifieras som problem samt 
genom vilka former av politisk handling de föreslås åtgärdas. Politik i denna 
bemärkelse handlar framförallt om hur politiska problem identifieras, definie-
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ras och kategoriseras, det vill säga det handlar om att skilja ut det som ska vara 
föremål för politisk handling från det som inte ska vara det. I avhandlingen 
betraktas således politik som en ”/…/ essentially discursive process of 
differentiation” (Volkerling 1996, s. 191). Politikens beroende av åtskillnader är 
anledningen till att Volkerling (ibid.) benämner politiska organisationer åt-
skillnadsmaskiner [eng: difference-engines]. I Sverige är exempel på sådana 
organisationer Utbildnings- och kulturdepartementet och Statens kulturråd på 
den statliga nivån samt kulturnämnder och kulturförvaltningar på de primär- 
respektive landstingskommunala nivåerna. Organisationerna får sin legitimi-
tet inom den kulturpolitiska berättigandegemenskapen och har samtidigt den 
förmodat största makten över argumentationsföreträdet inom denna gemen-
skap. I de norska kulturpolitikforskarna Svein Bjørkås och Per Mangsets defi-
nition av kulturpolitik utgör dessa politiska organisationer exempel på det de 
benämner kulturpolitiska aktörer: 
 

Kulturpolitikken konstitueres og avgrenses av relasjonene mellom de 
aktørene som direkte eller indirekte er engasjert i beslutninger omkring a) 
definiering av legitime kulturelle ytringsformer, b) utformning og kontroll 
med kulturfeltets institusjoner, og c) framskaffing og fordeling av de res-
surser som forvaltes av disse institusjonene. (Bjørkås & Mangset 1996, s. 
30)  

 
Det är utsagor av dessa aktörer som skildras i avhandlingens empiriska 
material, i de kulturpolitiska utsagorna. I det följande introducerar jag olika 
sätt att gestalta hur relationerna mellan dessa aktörer ser ut inom ramen för 
den övergripande politiska och förvaltningsmässiga organisationen i Sverige. 

Kulturpolitik enligt en folkstyrelsemodell 
Tillblivelsen av kulturpolitik som ett självständigt politiskt sakområde brukar 
dateras till det enhälliga riksdagsbeslut som fattades 1974.12 Även om detta 
beslut, som den svenske statsvetaren Roger Blomgren (1991, s. 228) betonar, i 
princip innebar en formalisering av redan existerande förhållanden, innebar 
riksdagsbeslutet att kulturpolitik tilldelades en formellt giltig status i den 
                                              
12 Den socialdemokratiska proposition riksdagen 1974 fattade beslut om – Den statliga kultur-
politiken 1 (Kungl. Maj:ts prop. 1974:28) – brukar betraktas som den mest avgörande proposi-
tionen då den för första gången anger ett samlat förslag till avgränsningar och målformule-
ringar på det kulturpolitiska sakområdet. Denna proposition följdes upp av Den statliga kul-
turpolitiken 2 (Regeringens prop. 1975:20) och Den statliga kulturpolitiken 3 (Regeringens prop. 
1975/76:135). Propositionerna föregicks dessutom av ett omfattande, fyraårigt, utrednings-
arbete, vilket resulterade i det tongivande slutbetänkandet Ny kulturpolitik (SOU 1972:66), 
avgivet av utredningen Kulturrådet. 
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politiska och förvaltningsmässiga organisationen. Att kulturpolitik kunde 
erhålla denna status bygger enligt den svenske litteraturvetaren och 
kulturpolitikforskaren Sven Nilsson på att 1974 års kulturpolitiska beslut 
”/…/ anknöt till den existerande samhällsapparaten och byggde på etablerad 
praxis för beslut och förvaltning” (Nilsson 1999, s. 314). För att kulturpolitik 
skulle kunna integreras med en formell organisation, krävdes således en an-
passning till specifika styrningsredskap, vilka Nilsson definierar enligt föl-
jande: 
 

• bestämning av det kulturpolitiska området 
• precisering av mål 
• principer för ansvarsfördelning mellan olika parter 
• utformning av organisation för planering, beslut och verkställighet 
• utveckling av metoder 
• beräkning av resurser och utarbetande av prioriteringsunderlag 
• utveckling av metoder för uppföljning och utvärdering.  
• (Nilsson 1999, s. 315)13 

 
Dessa styrningsredskap är utformade inom ramen för det som kan benämnas 
en folkstyrelsemodell för politisk och förvaltningsmässig organisation. Det är 
denna modell som genom sin formulering i den svenska Regeringsformen 
(SFS 1974:152) reglerar det svenska demokratiska statsskicket. Anna-Maria och 
Roger Blomgren sammanfattar folkstyrelsemodellen på följande vis: 
 

Enligt regeringsformen innebär den svenska folkstyrelsen att den offent-
liga makten utgår från folket och förverkligas genom ett representativt och 
parlamentariskt system med allmän och lika rösträtt. Folket styr genom att 
välja representanter till riksdagen, och riksdagen beslutar om lagar, om 
skatt till staten och om hur skattemedlen sedan ska användas. Regeringen 
ska verkställa besluten, men är enligt den parlamentariska principen an-
svarig inför riksdagen. Under regeringen lyder förvaltningen, som har till 

                                              
13 Nilsson följer här Statens kulturråds definition av vilka kriterier som bör tillämpas på ett 
kulturpolitiskt sakområde: ”En fungerande kulturpolitik förutsätter att det finns mål, ar-
betsmetoder, rutiner för uppföljning och utvärdering, ansvariga politiska och administrativa 
organ samt ekonomiska resurser.” (Statens kulturråd 1997, s. 7; jfr Kungl. Maj:ts prop. 
1974:28, s. 23) Denna definition stämmer också väl överens med kriterier angivna av kultur-
politiska instanser på europeisk nivå, t.ex. Europarådet: ”We define cultural policy as the 
overall framework of public measures in the cultural field. They may be taken by national 
governments and regional and local authorities, or their agencies. A policy requires explicitly 
defined goals. In order to realise these goals, there need to be mechanisms to enable 
planning, implementation and evaluation.” (Council of Europe 1997, s. 33) 
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uppgift att praktiskt genomföra de politiskt fattade besluten. (Blomgren & 
Blomgren 2002, s. 12) 
 

Samma modell skall enligt Regeringsformen reglera den politiskt-
administrativa organisationen i de svenska kommunerna. Riksdagen i citatet 
ovan kan bytas ut mot kommun- respektive landstingsfullmäktige och 
regeringen mot kommun- respektive landstingsstyrelse, med den viktiga 
skillnaden att lagstiftning är förbehållet riksdagen. Primär- och sekundär-
kommunerna ingår därmed i det den svenske statsvetaren Olof Petersson 
(2001, s. 15) benämner ett ”trefaldigt system” för förverkligandet av folk-
styrelsemodellen. I Regeringsformen lagfästs även den i den svenska folk-
styrelsemodellen starka principen om kommunalt självstyre (Blomgren 1991, 
s. 219), vilken grundas i den lagstadgade rätt kommunerna sedan 1862 äger att 
ansvara för sin egen verksamhet (Petersson 2001, s. 51f.). 
 
Att den svenska folkstyrelsemodellen präglas av principen om kommunalt 
självstyre innebär dock inte en frånvaro av statlig reglering av de kommunala 
verksamheterna. 80% av kommunernas verksamhet regleras genom special-
lagstiftning vilket innebär att kommunerna är ålagda att uppbära ansvaret för 
ett antal välfärdspolitiska kärnområden såsom hälso- och sjukvård, utbild-
ning, barnsomsorg och äldreomsorg. Av denna anledning stod kommuner och 
landsting för merparten av den välfärdsstatens expansion som kulminerade 
under 1960- och 70-talen (Bogason 1996, s. 2; Petersson, 2001, s. 56). Den 
minskning av antalet svenska kommuner som sedan 1950-talet och framåt 
genomförts genom en rad olika kommunreformer kan relateras till den statliga 
nivåns förväntningar på kommunerna att uppbära denna expansion, som an-
togs kräva en mer enhetlig offentlig sektor (Petersson 2001, s. 57). Betydelsen 
av denna homogenisering av den offentliga sektorn leder David Karlsson 
(2003, s. 23) till att identifiera kommunsammanslagningarna som en lika viktig 
händelse för den svenska kommunala kulturpolitikens etablering som de 
kulturpolitiska riksdagsbesluten 1974. 
 
På det kulturpolitiska området antas dock den kommunala självstyrelsen ha 
en särskilt stark ställning (Blomgren 1991, s. 219). Detta då kulturpolitik inte 
faller under den lagstiftat obligatoriska verksamheten – bortsett från den 
bibliotekslag (SFS 1996:1596) som riksdagen fattade beslut om 1996. I övrigt 
kännetecknas de kulturpolitiska riksdagsbesluten 1974 av frånvaron av lag-
stiftning, vilket enligt Anna-Maria och Roger Blomgren (2002, s. 12) till stor del 
kan förstås mot bakgrund av rädslan för att lagstiftning skulle kränka ”Kultu-
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rens autonomi”. I övrigt skedde dock utbyggnaden av kulturpolitik som poli-
tiskt sakområde i enlighet med de kriterier som Nilsson listade ovan. Kultur-
politik som politiskt sakområde definierades som ”/…/ en samlad struktur av 
samhällets åtgärder för kulturen” (Statens kulturråd 1997, s. 7), åtta målsätt-
ningar för kulturpolitiken fastställdes (se bilaga 4), liksom fördelningen av an-
svar mellan de statliga, landstingskommunala och kommunala nivåerna som 
samtliga ökade sina ekonomiska anslag på det kulturpolitiska området. Därtill 
skapades Statens kulturråd 1974 för att skapa en större enhetlighet i den stat-
liga myndighetsstrukturen på området. Dock inrättades inte ett självständigt 
Kulturdepartement förrän år 1991 och det existerade endast under drygt 10 år 
då det år 2004 integrerades med utbildnings- och forskningsfrågor i ett 
gemensamt Utbildnings- och kulturdepartement.  
 
På landstingskommunal och kommunal nivå etablerades med början på 1960-
talet särskilda kulturnämnder med tillhörande förvaltningar och det be-
slutades om målsättningar i landstings- respektive kommunfullmäktigen. 
Dessa målsättningar var i hög uträckning närmast kopior av målen för den 
statliga kulturpolitiken. Trots att Riksdagen valde att inte ålägga kommunerna 
kulturpolitiskt ansvar genom speciallagstiftning, valde således merparten av 
kommunerna att ändå påta sig ett kulturpolitiskt ansvar som var i enlighet 
med den statliga nivåns definition av detsamma. På detta sätt kan kultur-
politik sägas ingå i den förändring av kommunal verksamhet från individ- och 
ad hoc-baserade politiska åtgärder till ”/…/ sophisticated policy-making 
systems” (Bogason 1996, s. 4), vilken präglar senmoderna västerländska demo-
kratier. Genom anpassningen till folkstyrelsemodellen integrerades också 
kulturpolitik på samtliga politiska nivåer i övrig välfärdspolitik. En översikt 
av den svenska kulturpolitiska organisationen under den studerade tids-
perioden återfinns i bilaga 5. 
 
Med avseende på kulturpolitik tar dock anpassningen sig särskilda uttryck i 
Sverige och i övriga nordiska länder; uttryck som Vestheim (1995b) karaktäri-
serar i termer av en decentraliserad arkitektmodell. Vestheim bygger denna 
klassifikation på en artikel från 1989 av Harry Hillman Chartrand och Claire 
McCaughey, där de kanadensiska kulturekonomerna beskriver fyra kultur-
politiska modeller som de vid 1980-talets slut tyckte sig identifiera i industria-
liserade länder. Den grundläggande fråga de utgår ifrån, och där olika svar på 
denna fråga utgör grund för de olika modellerna, är huruvida relationen 
mellan politisk och förvaltningsmässig organisation och kulturverksamheter 
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kännetecknas av närhet eller distans (jfr Johannisson & Trépagny 2004). Den 
arkitektmodell som Hillman Chartrand och McCaughey respektive Vestheim 
anser prägla de nordiska länderna kännetecknas av en relativt nära relation 
mellan politisk organisation och kulturverksamheter. Arkitektmodellens över-
gripande målsättning är att skapa social välfärd genom att direkt finansiera 
kulturverksamheter via specifika politiska instanser, såsom till exempel ett 
statligt kulturdepartement (Hillman Chartrand & McCaughey 1989, s. 51). 
Genom att beskriva den version av arkitektmodellen som tillämpas i de nor-
diska länderna som decentraliserad gestaltar Vestheim betydelsen av specifika 
politiska instanser även på regional och lokal nivå. Kulturpolitik blir enligt 
denna modell ett välfärdspolitiskt – snarare än ett konst- och konstnärs-
politiskt – instrument, där offentliga medel fördelas av politiskt tillsatta in-
stanser. Arkitektmodellen bygger således på den explicita förutsättningen att 
kulturpolitik använder kultur som instrument för att uppnå välfärdspolitiska 
målsättningar. 

Sektorsbaserad byråkrati 
Folkstyrelsemodellen utgör den grundläggande princip enligt vilken politiska 
beslut fattas och verkställs i Sverige. Med avseende på hur detta besluts-
fattande och verkställande går till finns dock olika modeller. Den över-
gripande folkstyrelsemodellen i kombination med dessa mer empirigenere-
rade modeller kommer hädanefter att benämnas politiska styrningsmodeller. 
Den svenske statsvetaren Bo Rothstein (2001, s. 72) har utifrån ett förvalt-
ningsperspektiv beskrivit den regeluppsättning som traditionellt följt med 
folkstyrelsemodellen som en legal-byråkratisk modell för implementering av 
politiskt fattade beslut. Enligt denna modell innehar den politiska ledningen 
all makt i politiska beslutsprocesser, medan förvaltningen, med den klassiske 
byråkraten i spetsen, ska förhålla sig neutral till fattade beslut och endast har 
att implementera dessa på ett så effektivt sätt som möjligt. Relationen mellan 
politik och förvaltning ska kännetecknas av en ”obruten hierarki” (Premfors et 
al. 2003, s. 24), där tjänstemännen underordnas politikernas absoluta be-
slutanderätt. Den legal-byråkratiska modellen, med idémässiga rötter hos den 
tyske sociologen Max Weber, ingår i det moderna upplysningsprojektet och 
därmed i den övergripande rationaliseringsprocess som präglar politisk styrning 
i västerländska välfärdsstater (jfr Mangset 1984, s. 13). Den politiska organisa-
tionen betraktas som den yttersta garanten för medborgarnas välfärd, vilka 
förväntas hysa fullkomligt förtroende för de folkvalda representanterna. Dessa 
representanter förväntas i sin tur besitta ingående kunskaper om de verksam-
heter – indelade i från varandra tydligt avgränsade sektorer – som de politiska 
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teknikerna är uppdelade utifrån för att så väl insatta beslut som möjligt ska 
kunna fattas. Dessa välgrundade beslut är sedan bara att verkställa av den 
effektiva tjänstemannen. Den legal-byråkratiska modellen kan därför sägas 
kännetecknas av en byråkratisk rationalitet (jfr Vestheim 1997, s. 405).  
 
Med hänvisning till Foucault, men också till Webers empiriska studier, har 
Fischer (2003) kritiserat den legal-byråkratiska modellens mekanistiska syn på 
politisk styrning. Enligt Fischer och andra statsvetenskapliga forskare utgör 
förvaltningen en lika viktig politisk aktör som den politiska ledningen. 
Förvaltningen besitter en egen uppsättning styrningsredskap, som inte bara 
utförs genom ”/…/detaljadministration utan ofta såväl vid den grund-
läggande formuleringen som i hela verkställandet av offentliga handlingslinjer 
och åtgärder” (Premfors et al. 2003, s. 40). Liksom Weber ser Fisher ett hot i att 
en förvaltning med fokus på tekniskt-administrativa rutiner får för stort in-
flytande, då de riskerar att underminera ett demokratiskt styrelseskick och i 
stället bana väg för ett teknokratiskt sådant. Men till skillnad från Weber ser 
inte Fischer lösningen i en effektiv byråkrati, utan i att både politiska och för-
valtningsmässiga praktiker fokuserar mer på värderelaterade målsättningar än 
på tekniskt-administrativa rutiner.14 Oavsett om man delar Webers eller 
Fischers synsätt, utgörs huvudpoängen av att andra aktörer än politikerna 
också har makt över policyprocesser. Byråkratiseringen inom det svenska 
statsskicket är, som Mangset (1984, s. 35ff.) påpekar, relaterad till en parallell 
process av professionalisering och jag övergår därför till en skildring av det 
sistnämnda. 

Professioner och korporatism 
Samhällsvetenskaplig forskning har i allt högre utsträckning kommit att be-
tona betydelsen av den ökande grad av professionalisering som inom offentlig 
sektor tar sig uttryck i etablerandet av nya professioner (jfr Bogason 1996, s. 4; 
Brante 1990; Sundin 2003). I det som framställs som ett alltmer diversifierat 
och komplext senmodernt samhälle blir det svårt för enskilda politiker att 
bygga upp den kunskapsbas som antas krävas för fattandet av adekvata be-
slut. Att detta någonsin varit möjligt, särskilt på lokal nivå där en enskild poli-
tiker kan vara ansvarig för en rad olika sakområden, har alltmer kommit att 
ifrågasättas. Här spelar den ökande professionaliseringen i västerländska 

                                              
14 För att gestalta en likartad problematik använder Vestheim (1997, s. 403ff.)  Webers 
distinktion mellan målrationalitet och värderationalitet i analysen av vilka typer av rationali-
tet som präglat den norska folkbibliotekspolitiken från 1930-talet och framåt. 
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demokratier en stor roll, då det är de framväxande professionerna som i stället 
antas besitta den expertis som krävs för att både skapa ett adekvat underlag 
för samt genomföra politiskt fattade beslut. Rothstein (2001, s. 73) beskriver 
detta i termer av att en professionsorienterad styrningsmodell får större genom-
slag. Enligt denna modell bidrar professionaliseringen till att bryta den hierar-
ki som enligt den legal-byråkratiska modellen bör prägla relationen mellan 
politik och förvaltning. Inom den professionsorienterade modellens ramar 
ifrågasätts den neutralitet som i den legal-byråkratiska modellen antas prägla 
förvaltningen, då inflytandet av olika professionella intressen över det politiska 
beslutsfattandet betonas. Den professionsorienterade modellen kompletterar 
således folkstyrelsemodellens byråkratiska rationalitet med professionell ratio-
nalitet. Även om politik och förvaltning inte bör ses som identiska, kommer jag 
för att signalera den ständiga interaktionen mellan de båda att använda be-
nämningen politiskt-administrativ organisation. Med denna benämning omfattas 
det jag hittills benämnt ”politisk och förvaltningsmässig organisation”, det vill 
säga de folkvalda representanternas demokratiskt fattade beslut respektive 
verkställandet av dessa beslut av tjänstemännen. 
 
Parallellt med att riksdagsbesluten 1974 innebar en anpassning av den svenska 
kulturpolitiken till en byråkratisk rationalitet, vilket innebar att kulturpoli-
tiken ”/…/normaliserades, blev mer lik andra samhällssektorer och därmed 
hanterbar och begriplig för dem som arbetade inom andra områden” (Nilsson 
1999, s. 315), utgjorde en professionell rationalitet ett viktigt inslag. Detta kan 
exemplifieras med att den omfattande offentliga debatt som på 1960-talet före-
gick riksdagsbesluten till stor del drevs av företrädare för olika konstnärliga 
professioner (Nilsson 1981, s. 188f.). Företrädare för dessa professioner ut-
gjorde också ledamöterna i den icke-parlamentariska utredning som produce-
rade avgörande underlag för besluten (Blomgren & Blomgren 2002, s. 42ff.; 
Frenander 2005, s. 192). I samband med kulturpolitikens etablering som poli-
tiskt sakområde inleddes därtill etableringen av nya professioner inom om-
rådet, såsom kultursekreteraren och kulturförmedlaren (jfr Halonen 2005; 
Mangset 1984; Skot-Hansen 1999). Med hänvisning till värnandet av ”Kultu-
rens autonomi” kännetecknas den svenska kulturpolitiken av svag politisk 
styrning. I stället tillåts de professioner och intresseorganisationer som berörs 
av kulturpolitiska åtgärder ha stort inflytande över utformningen av dessa åt-
gärder, vilket kan uttryckas i termer av att svensk kulturpolitik har starka kor-
porativa inslag (Blomgren & Blomgren 2002, s. 12; jfr Mangset 1995, s. 36; 
Petersson & Söderlind 1988, s. 26; Rothstein 2001, s. 73).  
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Professionell rationalitet kan också relateras till den kulturpolitiska mecenat-
modell som Hillman Chartrand och McCaughey (1989, s. 58ff.) presenterar som 
ett alternativ till den tidigare nämnda arkitektmodellen. Mecenatmodellen 
kännetecknas av en mer distanserad relation mellan politiskt-administrativ 
organisation och kulturverksamheter; relationen ska präglas av den 
”armslängd” [eng: arm’s length], som enligt Hillman Chartrand och 
McCaughey tillämpas i särskilt brittisk kulturpolitik. Resonemanget har givit 
upphov till en diskussion om den så kallade armslängdsprincipen även i en 
nordisk kontext (jfr t.ex. Langsted 2002). Armslängdsprincipen kännetecknas 
av att ett estetiskt kulturbegrepp utgör redskapet vid avgränsningen av det 
politiska ansvaret samt att det inte är politiker utan konstnärligt verksamma 
som bestämmer hur offentliga medel ska fördelas. I denna modell betraktas 
kulturpolitik som ett konst- och konstnärspolitiskt instrument snarare en ett 
välfärdspolitiskt sådant. Mecenatmodellen präglas också i högre utsträckning 
än arkitektmodellen av finansiering genom privata donationer och 
sponsring.15   
 
Per Mangset (1995, s. 35ff.) har utsatt Hillman Chartrands och McCaugheys 
modeller för en mycket träffande kritik,16 men jag anser ändå att de är använd-
bara vid en övergripande kategorisering av olika sätt att utforma kulturpolitik 
i en specifik kontext, såsom Göteborgs stad. De kan också vara användbara för 
att åskådliggöra förändringar i en sådan kontext, det vill säga att betoningen 
på olika modeller kan se olika ut över tid. Liksom Skot-Hansen (1999, s. 8), 
betonar Hillman Chartrand och McCaughey (1989, s. 48) att olika kultur-
politiska modeller inte är ömsesidigt uteslutande, utan att de snarare verkar 
parallellt men med olika betoning på olika modeller vid olika historiskt speci-
fika tidpunkter och i olika geografiskt specifika miljöer. Huvudproblemet med 
Hillman Chartrands och McCaugheys modeller är, från mitt perspektiv, deras 

                                              
15 Hillman Chartrand och McCaughey (1989) skildrar ytterligare två modeller. I 
Tillrättaläggarmodellen, där USA nämns som typexempel, är kulturpolitik marknadsoriente-
rad, finansierad med avdragsgilla privata donationer och syftar framför allt till att skapa 
mångfald på marknadens villkor. De före detta kommunistiska staterna lyfts fram som 
exempel på länder där Ingenjörsmodellen tillämpades, en modell där staten äger samtliga 
konstnärliga produktionsmedel och kulturpolitik framför allt blir ett propagandainstrument 
för att skola in medborgarna i ett totalitärt politiskt system.  
16 Mangsets (1995, s. 35ff.) kritik består bl.a. i att Hillman Chartrands och McCaugheys 
modeller är otillräckliga för en analys av skillnader mellan olika västeuropeiska länder då de 
1) fokuserar enbart på den centrala politiska och förvaltningsmässiga nivån, dvs. den natio-
nalstatliga nivån, 2) likställer centraliserade och decentraliserade stater samt olika former av 
fördelningspolitik, samt 3) inte belyser betydelsen av korporativa inslag. 
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fokusering på den nationalstatliga nivån och de kulturpolitiska styrnings-
redskap som används på denna nivå (jfr Johannisson & Trépagny 2004). 
Parallellt med att kulturpolitikens formation på 1970-talet kännetecknas av 
centraliserande åtgärder uttryckt i kommunblocksreform och etablerandet av 
en statlig kulturpolitik, visar decentraliserings- och internationaliserings-
processer i en delvis annan riktning. 

Nätverksorientering och New Public Management 
Inom den moderna politiskt-administrativa organisationen har det varit den 
nationalstatliga nivån som haft de formellt avgörande relationerna med andra 
nationalstater; nationalstaten har utgjort det hierarkiskt överordnade geo-
grafiska rummet (Volkerling 1996, s. 190). Sedan 1970-talet har dock parallella 
vågor av internationalisering och decentralisering förmodats svepa över Väst-
europa, vilket lett till ett ifrågasättande av nationalstaternas privilegierade 
maktposition (Johansson, J. 2000, s. 130; Jönsson 2001; Pierre 2001). Samtidigt 
som välfärdsstatens expansion nådde sin kulmen på 1960- och 1970-talen var 
även decentralisering ett nyckelord, en decentralisering som framförallt avsåg 
delegeringen av beslutsmakt från stat till kommun (Petersson 2001, s. 20, 59). 
Enligt den japanska kulturpolitikforskaren Nobuko Kawashima (1997) kan 
detta beskrivas i termer av politisk decentralisering,17 med vilket avses att den 
statliga nivån överlåter politisk och administrativ makt över utformandet och 
implementeringen av kulturpolitik till de regionala och lokala nivåerna. Det är 
viktigt att skilja politisk decentralisering från en utlokalisering av statliga verk-
samheter till regional och lokal nivå (Irjala & Eikås 1996, s. 10; Mangset 1995, s. 
37; Trépagny 2003, s. 68ff.), vilket innebär att den statliga nivån flyttar ut i lan-
det snarare än att den avsäger sig delar av sin maktbefogenhet. Med avseende 
på den svenska kontexten har politisk decentralisering under 1990-talet 
särskilt tagit sig uttryck i de regionförsök som bland annat resulterade i att 
Västra Götalandsregionen trädde i kraft 1999 (Petersson 2001, s. 66). Inom 
ramarna för Göteborgs kommunala organisation har politisk decentralisering 
kommit till uttryck i de stadsdelsnämnder som inrättades 1990. Under 1990-

                                              
17 Politisk decentralisering, vilket står i fokus i denna avhandling, bör enligt Kawashima (1997) 
skiljas från kulturell respektive ekonomisk decentralisering inom västerländsk kulturpolitik. 
Kulturell decentralisering definierar Kawashima som spridandet av konst [sic!] till ett bre-
dare urval av befolkningen. Ekonomisk decentralisering avser enligt Kawashima spridandet 
av de offentliga utgifterna inom konst- och kulturområdet, där spridningen kan avse 1) för-
delningen mellan huvudstad och resten av nationen, 2) fördelningen av utgifter mellan stat-
liga och regionala instanser, 3) fördelningen mellan olika slag av kulturproducenter.  
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talet har således Göteborgs stad både en förändrad regional nivå och en 
förändrad inomkommunal organisation att ta hänsyn till. 
 
Sveriges inträde i EU år 1995 innebär att den svenska politiska och förvalt-
ningsmässiga organisationen som helhet även har att förhålla sig till en ny 
politisk instans på internationell nivå. EU framställer sig därtill som ett ”regio-
nernas förbund” och den binder på så sätt samman internationaliserings- och 
decentraliseringsprocesser.18 EU förväntas förstärka intensiteten i relationerna 
mellan nationalstater och utvecklandet av starka subnationella regioner, bland 
annat genom sitt bidragssystem. EU framställs således som en instans som bi-
drar till att förändra maktbalansen mellan lokal, regional, nationell och inter-
nationell nivå. Denna förändring hänger även samman med att den national-
statliga nivån ägnat sig åt både politisk och ekonomisk decentralisering, på 
grund av politiska målsättningar såväl som på grund av bristande ekonomiska 
resurser. Men den hänger också samman med att regioner och kommuner i 
högre utsträckning själva tar makten över sin egen utveckling (jfr t.ex. Danson, 
Halkier & Cameron 2000, s. 1). Kommundelsnämnder, regionbildningar och 
transnationella förbund utgör samtliga uttryck för det som bland andra den 
svenske statsvetaren Jon Pierre benämner ”multi-level governance”, det vill 
säga: 
 

/…/ en komplex form av förhandlingar mellan aktörer på flera olika in-
stitutionella nivåer. Medborgarna i Göteborg, för att ta ett exempel, styrs 
idag av beslut på fem olika institutionella nivåer: stadsdelsnämnden, 
kommunen, Västra Götalandsregionen, den svenska staten och EU. (Pierre 
2001, s. 119) 

 
Jag skulle vilja lägga till en sjätte och global nivå – som på det kulturpolitiska 
området bland annat tar sig uttryck i organisationer som Unesco, FN:s organi-
sation för kultur, utbildnings- och forskningsfrågor – till Pierres analys av 

                                              
18 Även begreppet region är mångtydigt. Enligt den svenske ekonom-historikern Gunnar 
Törnqvist (1998, s. 60; jfr Johannisson & Trépagny 2000) kan fyra regiontyper urskiljas: den 
naturgeografiska (baserad på naturförhållanden och transportförhållanden), den 
etniska/kulturella regionen (baserad på det i sig mångtydiga begreppet identitet, här närmast 
använt i samma betydelse som Herders antropologiska kulturbegrepp, dvs. likhet avseende 
språk, historia och religion inom ett visst geografiskt område), den funktionella (baserad på 
handel, transport och övrig infrastruktur – ofta kring en stad som kärna), samt den 
administrativa (baserad på de administrativa indelningsgrunder som tillämpas i den offent-
liga organisationen). När det i EU-sammanhang talas om regioner kan, beroende av kontext, 
samtliga fyra regiontyper sägas aktualiseras. I denna avhandling utgår jag framför allt från 
regionbegreppet i den administrativa bemärkelsen. 
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vilka politiska nivåer Göteborgs stad har att relatera till. Detta förutsätter 
självklart att politiskt inflytande inte begränsas enbart till beslut fattade i folk-
valda församlingar, utan även inkluderar församlingar vars initiativ inte 
överskrider nationalstaternas suveränitetsprincip men som likväl påverkar 
beslutsfattande i diskursiv bemärkelse. Organisationer som Unesco är, trots att 
dess beslut inte överskrider besluten i de folkförsamlingar som på olika nivåer 
återfinns inom nationalstatens ramar, delaktiga i identifikationen och defini-
tionen av policyproblem på det kulturpolitiska området. De är också delaktiga 
i diskussionerna kring de åtgärder varigenom problemen ska hanteras. 
Samma iakttagelse kan även göras avseende Europarådet, en europeisk sam-
arbetsorganisation som med utgångspunkt i fullföljandet av FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna skapades 1949 och som i dagsläget har 49 
medlemsländer.  
 
I motsats till Unesco och Europarådet utgör EU en instans vars beslut de facto 
kan överskrida beslut fattade inom nationalstatens ramar, men där unionen på 
det kulturpolitiska området hittills valt att följa den så kallade närhetsprinci-
pen. Enligt denna princip ska EU:s kulturpolitiska åtgärder endast komplet-
tera de åtgärder som återfinns i respektive medlemsstat. EU ska vidare främja 
en mångfald av sådana åtgärder, i motsats till att bidra till en homogenisering 
av dessa (Amsterdamfördraget, avdelning XII, artikel 151). Frånvaron av ex-
plicita unionsgemensamma styrningsredskap leder den finska kulturpolitik-
forskaren Ritva Mitchell (2003, s. 438) till att konstatera att EU i dagsläget inte 
kan sägas bedriva en ”pan-europeisk kulturpolitik”. Mitchell konstaterar 
samtidigt att frånvaron av explicita kulturpolitiska styrningsredskap inte inne-
bär frånvaron av explicita styrningsredskap inom andra politikområden. 
Sådana styrningsredskap med avseende på till exempel konkurrens-, skatte- 
och copyrightfrågor får konsekvenser också för de verksamheter som i övrigt 
faller under det kulturpolitiska sakområdet (ibid., s. 460).  
 
För att återvända till Pierres benämning av de alltmer komplexa relationerna 
mellan olika styrningsnivåer som governance, signalerar Pierre (2001; jfr 
Bogason 1996, s. 1) med denna benämning att de styrningsredskap han skild-
rar skiljer sig från traditionella styrningsredskap i form av ”government”. Be-
nämningen ”governance” innebär ett släktskap med Foucaults sätt att med 
hjälp av begreppet governmentality gestalta styrning som något decentrali-
serat och heterogent, snarare än något centralistiskt och uniformt. I stället för 
den obrutna respektive brutna hierarki som gestaltas i den legal-byråkratiska 
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respektive professionsorienterade modellen, gestaltas en heterogen uppsätt-
ning styrningsredskap bättre genom en nätverksorienterad styrningsmodell 
(Sannerstedt 2001, s. 23). Denna modell återger de processer som bidrar till att 
politiker och tjänstemän på ett större antal politiska nivåer i högre utsträck-
ning samspelar med varandra. Modellen gestaltar också hur en mångfald i 
relation till det politiska och förvaltningsmässiga systemet externa aktörer, 
såsom intresseorganisationer och enskilda aktörer inom både offentlig och 
privat sektor, får allt större inflytande över policyprocesser. Den professions-
orientering samt de korporativa inslag i svensk kulturpolitik som gestaltats i 
föregående avsnitt aktualiseras således båda här. Att en allt större mängd 
aktörer deltar i policyprocesser leder i enlighet med den nätverksorienterade 
modellen till ”/…/ en allmän fragmentisering av politik och förvaltning i 
många demokratiska länder, och att det högsta priset för denna utveckling 
betalats av beslutsfattarna på nationell nivå” (Premfors et al. 2003, s. 30). Där-
till bygger en nätverksorienterad modell på att medborgarna potentiellt kan 
erhålla ett större inflytande över den politiska beslutsprocessen (jfr Beck 1994; 
Halonen 2005). 
 
Även om antalet aktörer som är delaktiga i policyprocesser ökar, hävdar flera 
förvaltningsforskare att utvecklingen inom det förvaltningspolitiska området 
sedan framförallt 1990-talet går mot en ökad konvergens (för en översikt, se 
Premfors et al. 2003, s. 324ff.). Den uppsättning styrningsredskap som enligt 
denna tes blir dominanta i global skala brukar sammanfattas med den 
engelska termen New Public Management (NPM).19 Definitionen av termen 
varierar, men nedan återges en sammanfattning som Premfors et al. (2003) ut-
arbetat utifrån den nya zeeländske statsvetaren Jonathan Bostons karaktärise-
ring: 
 

• En övertygelse om att skillnaderna mellan offentlig och privat 
sektor i allmänhet inte är viktiga; således kan och bör offentliga och 
privata organisationer styras och administreras på ett likartat sätt. 

• En förskjutning i betoningen i ansvarsutkrävandet från processer 
till resultat, dvs. från kontroll av insatser, byråkratiska procedurer, 
regler och standarder, till en större förlitan på kvantifierade 
prestations- och/eller effektmål. 

                                              
19 Jag har valt att genomgående använda den engelska benämningen ”New Public Manage-
ment” då jag inte kunnat finna en rättvisande översättning till svenska. Det finns också en 
analytisk poäng i att den engelska benämningen vunnit ett sådant genomslag i svensk politik 
och förvaltning. 
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• En betoning av ledning (management) snarare än policyinnehåll, 
och en uppskattning av generella ledaregenskaper. 

• Delegering av ledning förenat med en utveckling av bättre 
rapporterings-, tillsyns- och ansvarsmekanismer. 

• Uppdelning av stora byråkratiska strukturer i mindre halv-
autonoma enheter, särskilt genom en åtskillnad mellan kommer-
siella och icke-kommersiella funktioner liksom mellan rådgivande 
och producerande och/eller reglerande funktioner.  

• En preferens för privat ägande, konkurrensutsättning och out-
sourcing av merparten av offentlig verksamhet. 

• En förändring från långsiktiga och föga specificerade kontrakt till 
kortsiktiga och avsevärt mer specificerade kontrakt i den offentliga 
verksamheten. 

• Imitation av vissa privata managementidéer som exempelvis an-
vändning av kortsiktiga anställningskontrakt, strategiska planer, 
affärsplaner, prestationsavtal och måldokument, prestations-
kopplade ersättningssystem, utveckling av nya system för lednings-
information, samt en större upptagenhet med organisationens 
image. 

• En preferens för monetära incitament snarare än icke-monetära som 
anknyter till etik, etos och status. 

• En betoning av besparingar, ekonomisk effektivitet och kostnads-
kontroll. (Boston, Martin, Pallot & Walsh 1996, s. 26, enl. Premfors 
et al. 2003, s. 325) 

 
NPM framställs som sammankopplad, men inte identisk, med en nyliberal 
ideologi och enligt McGuigan (1996, s. 60ff.) har NPM kommit att totalt 
dominera i varje fall brittisk kulturpolitik. NPM ligger också nära Skot-
Hansens marknadsorienterade argumentationsschema och kan därför antas 
utgöra en viktig beståndsdel även i svensk kulturpolitik. Även om Peter 
Bogason (1996, s. 6ff.) inte talar i termer av NPM, beskriver han de trender 
som sedan 1990-talet präglar kommunalpolitik i de skandinaviska länderna i 
termer av ökad bolagisering, ett ökat fokus på hur begränsade resurser mest 
effektivt hanteras vilket resulterat i en beställar-utförarmodell för relationen 
mellan politiska instanser och dem som ska verkställa besluten, samt en 
individualisering av relationen mellan politiska instanser, vilka betraktas som 
serviceproducenter, och användarna av detta serviceutbud, vilka betraktas 
som kunder. NPM bidrar således att förstärka den nätverksorienterade mo-
dellens förankring i en resultatbaserad rationalitet. Som den norska kultur-
politikforskaren Sigrid Røyseng (2003, s. 58; jmf Premfors et al. 2003, s. 331) 
påpekar, är det dock viktigt att inte a priori anta existensen av en global homo-
genisering eller konvergens där NPM ger upphov till exakt likartade politiskt-
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administrativa organisationer världen över. I stället tar sig NPM specifika ut-
tryck som varierar från kontext till kontext. Därmed övergår jag till att skildra 
hur den specifika kontext som studeras i föreliggande avhandling – Göteborgs 
stad – teoretiskt kan begreppsliggöras.  

Element 3: Stad 
Inledningsvis i detta kapitel sade jag mig vilja fokusera på staden som ett ut-
tryck för den stat som utformar och använder politiska styrningsredskap på 
kulturområdet. Göteborgs kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kultur-
nämnd med tillhörande förvaltningar betraktas som de åtskillnadsmaskiner 
(Volkerling 1996, s. 191) som i mer konkret bemärkelse använder dessa red-
skap. I föregående avsnitt har jag synliggjort hur styrningsredskapen relaterar 
till senmoderna modeller för politiskt beslutsfattande och förvaltning samt, 
mer specifikt, till kulturpolitiska modeller och argumentationsscheman. 
Platsen – i detta fall Sveriges näst största stad Göteborg – bidrar till att prägla 
styrningsredskapens utformning, samtidigt som denna plats specifika villkor 
blir till styrningsredskap i sig. Olika föreställningar om platsen ingår också i 
de diskurser som blir till redskap i den kulturpolitiska berättigandegemen-
skapen. Interaktionen och spänningen mellan Göteborg som plats och andra 
platser utgör en viktig fråga i avhandlingen, då platsmässig identitet skapas i 
relation till andra platser. Kulturpolitik som en social, diskursiv praktik måste 
förstås mot bakgrund av de olika rumsliga skalnivåer som den utövas på, då, 
som den amerikanske urbanitetsforskaren Michael Peter Smith uttrycker det: 
”/…/ jumping scales may be an economic, political or cultural strategy for 
transforming local or national power relations.” (Smith 2001, s. 109; jfr Massey 
1999, s. 121; McGuigan 1996, s. 96) I det följande ämnar jag utveckla detta på-
stående och jag tar avstamp i de samhälleliga förändringsprocesser som bland 
annat tar sig uttryck i det som ovan benämndes ”multi-level governance”, 
nämligen så kallade globaliseringsprocesser.  

Globalisering i relation till abstrakta rum och konkreta platser 
Liksom kultur och politik är globalisering ett element som tilldelats en oändlig 
mängd betydelser och det råder också delade meningar om huruvida globali-
sering står för något positivt eller negativt (Skot-Hansen 2003, s. 30f.). I av-
handlingen definieras globaliseringsprocesser som det ökande flödet av indi-
vider samt kulturella, ekonomiska och politiska verksamhetsmönster över 
nationalstatliga gränser (jfr Held 1997, s. 414; Johannisson & Trépagny 2000, s.  
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2).20 Detta är en skildring av samtida samhällsutveckling som alltmer kommit 
att anta status av den mest ”sanna”. Även om Mangset (2001, s. 148) ifråga-
sätter skildringens giltighet utanför det han benämner en ”akademisk elit”, så 
är det ett sätt att gestalta samhället som får konsekvenser i andra berättigande-
gemenskaper än den akademiska (jfr Egeland & Johannisson 2003; Hemmungs 
Wirtén 1999). Olika föreställningar om vad globalisering innebär och vad den 
får för konsekvenser har därmed blivit viktiga redskap i den kulturpolitiska 
berättigandegemenskapen, där de aktörer och organisationer som antas besitta 
expertis om hur globalisering ska hanteras och användas tilldelas en viktig 
roll. 
 
I den mångfald av teoribildningar som vuxit fram om globaliseringens konse-
kvenser för den politiskt-administrativa organisationen i västerländska demo-
kratier finns vissa gemensamma antaganden. Det första är att globalisering 
betraktas som något processuellt snarare än ett tillstånd. Därför talas det mer 
ofta om globaliseringsprocesser än om globalisering. För det andra antas inter-
nationella, regionala och lokala miljöer öka i betydelse (jfr Hettne 1994, s. 36f.; 
Hettne 1996, s. 151). Dessa miljöer utmanar nationalstaten som en hierarkiskt 
överordnad politisk entitet, även om nationalstaten fortsatt betraktas som en 
avgörande utgångspunkt i policyprocesser (Smith 2001, s. 19, 59; jfr 
Sannerstedt 2001, s. 125). För det tredje sker det en förskjutning mot de aspek-
ter av både kulturella, ekonomiska och politiska verksamhetsmönster som 
handlar om symbolproduktion och symbolkonsumtion (Chouliaraki & 
Fairclough 1999, s. 62). Det är denna förskjutning som Skot-Hansen tidigare 
beskrivit i termer av kulturalisering. För det fjärde finns det en tendens till att 

                                              
20 Inom en del samhällsvetenskaplig teoribildning, särskilt statsvetenskaplig, skiljer man 
ibland på internationalisering, transnationalisering respektive globalisering. Vid en sådan di-
stinktion ”/…/ brukar internationalisering stå för ökande samröre och länkar mellan stater i 
form av handel, standardisering, mellanstatliga organisationer och liknande, medan trans-
nationalisering innebär ökande flöden och relationer över statsgränserna bortom statens 
kontroll i form av utlandsinvesteringar, multinationella företag, frivilligorganisationer och 
liknande. Internationalisering och transnationalisering kan ses som steg på vägen mot glo-
balisering, som förutsätter stater som sammanlänkats genom internationaliseringsprocesser 
och samhällen som sammanlänkats genom transnationaliseringsprocesser” (Jönsson 2001, s. 
193). Enligt denna distinktion studeras i föreliggande avhandling framförallt det som 
Jönsson benämner internationalisering, men då denna studeras i relation även till det 
Jönsson benämner transnationalisering kommer jag fortsättningsvis att tala om globalisering. 
Ett annat sätt att uttrycka delvis samma sak, är att jag i avhandlingen framförallt fokuserar 
på politisk globalisering, vilket analytiskt kan åtskiljas från kulturell respektive ekonomisk glo-
balisering. Därutöver utforskar jag föreställningar om globalisering snarare än mätbara belägg 
för densamma. 
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framförallt identifiera globalisering med globaliseringen av kapital, vilket i 
västerländska kapitalistiska samhällen antas innebära att politiska instanser 
överlag förlorar i makt. I stället överförs ekonomisk – och därmed politisk – 
makt till kommersiella nätverk som bedriver sin verksamhet i det som den 
spanske sociologen Manuel Castells (1999, s. 427ff.) beskrivit som ”globala 
flödesrum”. 
 
Att reducera globaliseringsprocesser till att endast omfatta transnationalise-
ringen av ekonomiskt kapital, samt att identifiera politisk makt enbart som 
makten över detta kapital, är ett synsätt som ifrågasätts i denna avhandling. 
Att nationalstatens politiska och ekonomiska betydelse är på väg att försvinna 
ifrågasätts också. Däremot ifrågasätts inte att nationalstaten, här i bemärkelsen 
av den ”föreställda gemenskap” som den amerikanske statsvetaren Benedict 
Anderson (1991) beskrivit, idag utmanas av nya föreställda gemenskaper på 
andra politiska nivåer. Dessa andra politiska nivåer, som jag hittills i avhand-
lingen benämnt ”den lokala nivån”, ”den regionala nivån” och ”den inter-
nationella nivån” är, precis som ”nationalstaten”, specifika rumsliga katego-
rier som bygger på socialt skapade, och därmed historiskt kontingenta, före-
ställningar om vilken gemenskap dessa nivåer ska omfatta. Avgörande är här 
att definitionen och avgränsningen av de lokala, regionala och internationella 
nivåerna i samtliga fall bygger på deras relation till nationalstaten som den 
överordnade organiserande principen. I Sverige, liksom i övriga europeiska 
länder, har kulturpolitik utgjort ett viktigt redskap i konstruktionen av 
nationalstaten som föreställd gemenskap (jfr Bennett 2001; Bohman 1997, 2001; 
Nilsson 1999, s. 304). Under 1990-talet tilldelas kulturpolitik en alltmer central 
roll även i profileringen av lokala och regionala miljöer (Mitchell 2003, s. 459).  

Homogenisering och heterogenisering 
Hur lokala platser hanterar globaliseringsprocesser i kulturpolitiska praktiker 
har dock hittills uppmärksammats i ringa omfattning. Delvis kan detta för-
klaras utifrån Smiths (2001) övergripande observation angående det han fram-
ställer som det dominerande synsättet på globalisering. Enligt detta synsätt 
ställs det lokala mot det globala i en binär opposition, där det lokala särskiljs 
och utesluts från det globala: 
 

The global-local duality rests on a false opposition that equates the local 
with a cultural space of stasis, ontological meaning and personal identity 
(i.e. the ‘place’) and the global as the site of dynamic change, the de-
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centering of meaning, and the fragmentation/homogenization of culture 
(i.e. the ‘space’ of global capitalism). (Smith 2001, s. 157) 
 

Plats blir utifrån detta synsätt det konkreta och stillastående medan det 
globala blir det abstrakta och flexibla. Att undersöka globaliseringsprocesser 
handlar från ett sådant perspektiv enbart om att studera det som finns ”ovan-
för” det lokala. Men, som den brittiska kulturgeografen Doreen Massey (1999, 
s. 129), skriver: ”Those who conflate the local with the concrete /…/ are con-
fusing geographical scale with processes of abstraction in thought.” Det lokala 
är inte enkelt och lätt att tyda medan det globala är komplext och svåranalyse-
rat, utan alla nivåer på den rumsliga skalan är av samma analytiska dignitet. 
Framförallt är det viktigt att inte isolera de olika skalnivåerna från varandra 
eftersom de är medskapare till varandra (Smith 2001, s. 19, 59). Massey, liksom 
Smith, visar på att forskning om globaliseringsprocesser inte endast behöver 
avse mätbara observationer av globaliseringen av kapital. I stället betonas de 
kritiska moment som globaliseringsforskning bär på, framförallt i form av en 
kritik av det moderna upplysningsprojektet: ”/…/ one of the most provoca-
tive and productive mobilisations of the term ’globalisation’ has been in its 
use, in particular by ’post-colonial’ theorists, in the re-telling of the classic 
story of modernity.” (Massey 1999, s. 10) Globalisering som ett kritiskt per-
spektiv på modernitet kan därför sägas bidra till ett ifrågasättande av den 
traditionella västerländska historieskrivningen. Här fokuserar Massey på att 
denna historieskrivning hittills prioriterat tid och tidsmässiga periodiseringar 
på bekostnad av rummets betydelse: ”/…/ time is the nodal point, the 
privileged signifier.” (Massey 1994, s. 257) Rum har setts som stängda och 
givna enheter i form av till exempel nationalstater. Platser, det vill säga speci-
fika materiella instanser av rummet, genererar enligt detta synsätt internt de 
egenskaper som gör dem unika i förhållande till andra platser. Detta sätt att 
förstå en plats överförs till ”kultur” och ”samhälle” och gör de sistnämnda 
identiska med en viss plats. Masseys sätt att analytiskt gestalta globaliserings-
processer, något jag skulle vilja benämna kritisk globaliseringsteori, är diskurs-
orienterat och alla begreppsliggöranden ses som led i utövandet av makt. 
Hennes perspektiv bidrar till att bryta fokuseringen på tid och på det national-
statliga rummet, för att i stället ge utrymme åt gestaltandet av platsens be-
tydelse, samt åt utforskandet av hur relationer mellan kultur och plats socialt 
skapas, upprätthålls och förändras. 
 
Den betoning av platsens betydelse som är kopplad till föreställningen om 
globalisering tar sig dock även andra uttryck. I den så kallade nyliberala 
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version av globaliseringsdiskursen, som bland andra McGuigan (2003, s. 3) 
identifierar och kritiserar, betraktas rummet som något som obundet och fritt 
flödar över gränser och dess genomslagskraft tenderar att tvinga in hela värl-
den i en enda normativ diskurs som utgår från en förutbestämd och oundvik-
lig utveckling. Det globala, i denna abstrakta och platslösa bemärkelse, kan 
enligt vissa urbanitetsforskare endast tämjas av storstäderna, och då endast av 
de största bland dessa. Enligt detta synsätt skulle globalisering av ekonomiskt 
kapital producera en ”urban hierarki”, där städer som New York, London och 
Tokyo bestämmer spelreglerna och den ekonomiska makten också är över-
ordnad alla andra former av makt (Sassen 1991; se även Florida 2005).  
 
Att betrakta globalisering som något som endast avser den ökade rörligheten 
av ekonomiskt kapital innebär att frånta den större delen av mänskligheten, 
utom en ytterst liten elit, alla möjligheter till maktutövning. Det är en verklig-
hetsrepresentation som snarare reproducerar än transformerar rådande makt-
förhållanden (jfr Massey 1994, s. 100; Smith 2001, s. 51). Samtidigt stämmer det 
att städer har spelat viktiga roller även med avseende på politisk och kulturell 
globalisering, då de ofta framställs som centra för politisk styrning samt pro-
duktion och konsumtion av kulturella uttryck (Nilsson 1999, s. 74). Kultur-
politiskt är staden Göteborg särskilt intressant i och med den specifika posi-
tion platsen tilldelas genom att vara Sveriges näst största stad. Denna position 
inverkar på hur staden uppfattar sig i relation till andra platser (Johannisson 
2003a). Genom att lokalisera globalisering till konkreta platser blir de hetero-
geniserande konsekvenserna av globaliseringsprocesser synliga, även om 
dessa konsekvenser existerar parallellt med de homogeniserande (jfr Skot-
Hansen 2003, s. 31ff.). I föregående avsnitt betonades att NPM bidrar till en 
homogenisering av politiska besluts- och förvaltningsmodeller i senmoderna 
demokratier samtidigt som tillämpningen av NPM tar sig unika uttryck i olika 
kontexter och därför även producerar heterogenitet. I denna avhandling tolkas 
globaliseringsprocesser på samma sätt; globalisering är något som sen-
moderna demokratier anser sig tvungna att relatera till, men olika platser 
relaterar till globalisering på olika sätt.  
 
Mot det som ovan beskrivits i termer av en nyliberal globaliseringsdiskurs, 
vilken reproducerar ett abstrakt och homogeniserande synsätt på hur rummet 
skapas och förmedlas, presenterar Massey följande alternativ till hur rum och 
plats teoretiskt kan begreppsliggöras: 
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This would imagine the spatial as the sphere of juxtaposition, or co-
existence, of distinct narratives, as the product of power-filled social 
relations; it would be a view of space which tries to emphasize both its so-
cial construction and its necessarily power-filled nature. Within that con-
text, ‘places’ may be imagined as particular articulations of these social 
relations, including local relations ‘within’ the place and those many 
connections which stretch way beyond it. And all of these embedded in 
complex, layered histories. This is place as open, porous, hybrid – this is 
place as meeting place /…/ where specificity (local uniqueness, a sense of 
place) derives not from some mythical internal roots nor from history as a 
relative isolation – now to be disrupted by globalisation – but precisely 
from the absolute particularity of the mixture of influences found together 
there. (Massey 1999, s. 21f., kursiv i orig.) 

 
Massey ser på rummet som en produkt av interaktion och då interaktion förut-
sätter olika röster består rummet av mångfald. Rummet är inte ett stängt, 
deterministiskt system eftersom det kräver social interaktion för sin existens 
och då social interaktion aldrig avslutas kan heller aldrig rummet bli fullstän-
digt (ibid., s. 27f.). Som den svenske medieforskaren Magnus Andersson (2006, 
s. 15f., s. 289) påpekar i sin avhandling om rumsliga perspektiv på medie-
användning, uppvisar Masseys relationella syn på platser tydliga paralleller 
med liknande, av postrukturalismen influerade, synsätt på identitet och 
språkanvändning. Platser äger lika lite som identitet eller ord objektiva eller 
essentiella betydelser (jfr Bergquist 2002). Denna avhandling syftar till att ge-
stalta Göteborg som en plats, det vill säga som en materiell instans av ett 
relationellt rum, som visserligen aldrig stått isolerad från influenser från andra 
platser, men där dessa influenser under 1990-talet tar sig vissa specifika ut-
tryck i stadens kulturpolitiska policyprocess.  
 
För denna avhandlings syfte är det intressant att notera, att de modeller för 
politisk styrning överlag och för kulturpolitik som ett uttryck för sådan styr-
ning, i varierande grad ger företräde åt det abstrakta och platslösa synsätt som 
både Massey och Smith kritiserar. Det humanistiska argumentationsschemat 
inom västerländsk kulturpolitik bygger på den ”goda konstens” universalitet, 
vilket gör att den specifika plats där det konstnärliga uttrycket äger rum 
underordnas ett konstnärligt rum. Om konstnärliga uttryck relateras till någon 
rumslig nivå är det till den nationella nivån, vilket Skot-Hansen (2003, s. 45) 
empiriskt exemplifierar i en studie av hur den danska staden Holstebro i sin 
kulturpolitik relaterar till globaliseringsprocesser. Samma konsekvens får den 
legal-byråkratiska styrningsmodellen, då urskiljandet och utformandet av 
politiska sakområden också förväntas ske enligt universella kriterier i enlighet 
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med en byråkratisk rationalitet. I en sådan modell betraktas de politiska sekto-
rerna som överordnade och oberoende av den specifika plats där de existerar. 
Det sociologiska respektive marknadsorienterade argumentationsschemat 
öppnar dock upp för platsens betydelse, om än av olika skäl. Inom ett socio-
logiskt argumentationsschema blir platsen viktig då de vardagsvärldar där 
människor tillbringar sina liv ses som avgörande för deras förhållningssätt till 
kulturella uttryck. Om det humanistiska argumentationsschemat ger uttryck 
för den homogenisering som ett universellt estetiskt kulturbegrepp bygger på, 
ger det sociologiska argumentationsschemat uttryck för den heterogenisering 
som blir konsekvensen av ett antropologiskt kulturbegrepp. Resultatet be-
höver dock inte bli en återgång från en nationell enhetskultur till ”lokala 
rötter”, utan i stället kan platser samspela med det Skot-Hansen (2003) be-
nämner ”globala kulturer”. Summan av dessa från varandra åtskilda kulturer 
blir ett samhälle kännetecknat av så kallad multikulturalism.  
 
Inom det marknadsorienterade argumentationsschemat blir plats ett konkur-
rensmedel i den kamp om uppmärksamhet som syftar till att skapa ekonomisk 
tillväxt. På samma sätt tillåter den professions- respektive nätverksorienterade 
styrningsmodellen att aktörer från olika sfärer ses som bidragande till policy-
processen, och gränserna mellan offentligt och privat luckras upp samtidigt 
som den plats aktören verkar på tilldelas en större roll. Som Skot-Hansen 
(2003) påpekar är det här inte mötet mellan olika kulturer som står i fokus, 
utan snarare de nya kulturella uttrycksformer som uppstår i dessa möten; 
platsen kännetecknas av en hybridisering som blir resultatet av den kulturella 
mångfald som uppstår i en glokal samtid. Med ”glokal” avses här en interaktion 
mellan ett lokalt respektive globalt perspektiv som inte går ”omvägen” via ett 
nationellt perspektiv (jfr Johannisson 2000). Det ökade intresse för kulturverk-
samheters betydelse för stadsutveckling och stadsomvandling [eng: urban re-
generation] som under 1990-talet växer sig allt starkare och som ofta beskrivs 
med termen kulturplanering [eng: cultural planning] (Stevenson 2004, s. 122), 
kan sägas vara förankrat i det antropologiska kulturbegrepp som bildar ut-
gångspunkt för både det sociologiska och det marknadsorienterade argumen-
tationsschemat och som också bygger på en parallell tillämpning av de båda.  

Sammanfattning 
De utsagor som presenteras i detta kapitel innebär en stängning av de betydel-
ser som tilldelas de bärande elementen – kultur(politik), (kultur)politik, stad – 
i min studie av den kulturpolitiska policyprocessen i Göteborgs stad. För att 
tydliggöra dessa betydelser och relationerna dem emellan ger jag en samman-
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fattande översikt i tablån nedan. Huvudsakligen utgår jag här från Dorte Skot-
Hansens (1999, 2003) kategoriseringar, vilka jag kompletterar och nyanserar 
med de utsagor som i övrigt presenteras. Även när det gäller den tidsmässiga 
periodiseringen utgår jag från Skot-Hansen och jag vill liksom Skot-Hansen 
(1999, s. 8) betona att periodiseringen inte innebär att det vid en viss tidpunkt 
sker en enkel och tydlig övergång från en argumentationslinje till en annan. I 
stället syftar periodiseringen till att åskådliggöra vilka betydelser som betonas 
mest under den aktuella perioden.  
 
 Kultur-

begrepp 
 

Argumentations-
schema 
 

Politisk 
styrningsmodell  
(Folkstyrelse- 
modellen + ) 

Rum/plats-
begrepp 

1960- 
och 
70-tal 

Estetiskt 
kulturbegrepp 
(konstarterna) 

Humanistiskt 
(mål: bildning) 

Legal-byråkratisk 
arkitektmodell 
(byråkratisk 
rationalitet) 
 

Nationella rum 
(homogenisering) 

1970- 
och 
80-tal 

Antropologiskt 
kulturbegrepp 
(gruppkulturer) 
 

Sociologiskt 
(mål: frigörelse) 

Legal-byråkratisk 
arkitektmodell 
(byråkratisk 
rationalitet) 

Lokala platser i 
relation till  
globala kulturer 
(heterogenisering) 
 

1980-
och 
90-tal 

Antropologiskt 
kulturbegrepp 
(individuella 
preferenser och 
livsstilar) 

Marknadsorienterat 
(mål: synlig-
görande) 

Professions- och 
nätverksorienterad 
mecenatmodell 
(professionell och 
resultatbaserad 
rationalitet) 

Glokala platser 
(hybridisering) 

 
Tablå 4: Sammanfattning av de betydelser som tilldelas kultur(politik), (kultur)politik 
och stad i utsagorna om kulturpolitik. 
 
Innehållet i den sammanfattande tablån följer med i den analys av kulturpoli-
tiska utsagor som följer i nästkommande fyra kapitel. Presentationen av det 
empiriska materialet görs i enlighet med den tematisering som introducerades 
i kapitel 3. Jag börjar således med det tema som behandlar utsagor som görs i 
relation till det policyproblem som rör kulturpolitikens organisation inom 
Göteborgs stad. 
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5 Kulturpolitisk organisation 1: Åtskillnader 
inom kommunen 
I detta kapitel behandlas de kulturpolitiska utsagor som skildrar argumenta-
tionen kring det policyproblem som gäller kulturpolitikens organisation inom 
ramarna för Göteborgs stad. Utsagorna ger således uttryck för olika förhållnings-
sätt till den kulturpolitiska ansvarsfördelningen mellan olika aktörer inom den 
kommunala organisationen. Avhandlingens material visar att utsagor om 
kulturpolitikens organisation inom Göteborgs stad under den studerade tids-
perioden framförallt relaterar till den kulturnämnd som inrättas år 1993. 
Denna kulturnämnd omorganiseras två gånger; 1995 omvandlas den till 
sektorsnämnd och 1997 till en nämnd med både samordnings- och verksam-
hetsansvar. Jag har byggt upp kapitlet med utgångspunkt i dessa tre faser i 
kulturnämndens historia och jag koncentrerar mig på de utsagor som ger ut-
tryck för olika lägesbeskrivningar, förslag till åtgärder samt målsättningar 
med dessa åtgärder i relation till kulturnämndens status i den kommunala 
organisationen. Jag inleder med att skildra två av de utgångspunkter som i 
utsagorna framställs som centrala i de lägesbeskrivningar som görs inför varje 
fas, nämligen Göteborgs stads första kulturpolitiska visionsdokument KUB 
69,21 samt stadsdelsnämndsreformen (SDN-reformen) 1990.  

KUB 69  
Som konstaterades i föregående kapitel utgör 1960-talet det decennium i den 
svenska kulturpolitikens historia då grunden till kulturpolitik som ett själv-
ständigt politiskt sakområde byggs upp. Denna grund växer delvis fram ur en 
omfattande offentlig debatt om kulturpolitiska frågeställningar (jfr Nilsson 
1970; Frenander 2005, s. 133ff.). Denna debatt bildar i hög utsträckning under-
lag för de kulturpolitiska riksdagsbesluten 1974. Även i Göteborg initieras 
frågan om en samlad kulturnämnd på 1960-talet, närmare bestämt i den ut-
redning av kulturområdet som Göteborgs kommun tillsätter i mars 1969 och 
som leder fram till att kommunfullmäktige år 1973 antar KUB 69. Den bered-

                                              
21 ”KUB 69” hänvisar till namnet på den beredning som ansvarade för utarbetandet av ett 
kulturpolitiskt visionsdokument för Göteborgs stad, nämligen ”Göteborgs kommunfull-
mäktiges beredning för utarbetande av ett samlat kulturprogram”. Beredningen tillsattes 
1969 och avgav sitt 68-sidiga betänkande Utgångspunkter och mål för ett samlat kommunalt kul-
turprogram för Göteborg år 1973. Då både beredningen och betänkandet har långa benäm-
ningar, har det blivit praxis att hänvisa till båda som ”KUB 69”. Jag kommer att följa denna 
praxis, men kommer att i det aktuella sammanhanget klargöra om det är beredningen eller 
betänkandet som avses genom att kursivera benämningen då jag hänvisar till betänkandet, 
medan jag inte gör detta då det är beredningen som avses. 
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ning som ansvarar för utredningen är parlamentariskt sammansatt, men själva 
utredningsarbetet genomförs av konstintendenten och konstkritikern Folke 
Edwards (Göteborgs kommun 1973, s. 1ff.). Härmed föregår således Göteborg 
tidsmässigt de kulturpolitiska besluten på statlig nivå. Samtidigt positionerar 
sig den kommunala beredningen tydligt i relation till de statliga tankegång-
arna genom att hänvisa till dem som utgångspunkt även för den kommunala 
kulturpolitiken, samt genom att bekräfta huvudinnehållet i de visioner som 
presenteras i den statliga kulturutredningens betänkande från 1972 (SOU 
1972:66; jfr Göteborgs kommun 1973, s. 1, 10ff.; Johannisson 2003b). KUB 69 
blir ett kulturpolitiskt styrdokument med lång giltighetstid och gäller fram till 
dess att Kulturpolitisk strategi – version 1.0 antas 1998. I kapitel 7 och 8 åter-
kommer jag till hur KUB 69 hanterar det policyproblem som rör kulturpoli-
tikens vision, för att i detta kapitel koncentrera mig på de lösningar KUB 69 
föreslår i relation till kulturpolitikens organisation. 
 
Enligt den lägesbeskrivning som återges i KUB 69, är Göteborgs kommun år 
1973 huvudman för fler kulturinstitutioner än någon annan kommun i landet. 
Programkommitté 1 inom kommunstyrelsen handlägger kultur-, utbildnings- 
och fritidsfrågor och förvaltningen är uppdelad på en rad institutionsbaserade 
nämnder och styrelser.22 Beredningen förespråkar att denna splittrade 
organisation ska åtgärdas genom inrättandet av en kulturnämnd. Med av-
seende på en sådan kulturnämnds organisation, diskuteras i betänkandet 
huruvida en central, en samordnande eller en kompletterande och med övriga 
nämnder sidoordnad kulturnämnd är det mest lämpliga alternativet. 
Beredningen väljer att förorda en samordnande kulturnämnd, det vill säga en 
modell där kulturnämnden har ett integrerande ansvar för kommunens 
kulturverksamhet och anslagsfördelning, men där de redan existerande 
nämnderna och styrelserna kvarstår som operativa enheter (Göteborgs 
kommun 1973, s. 53ff.). Beredningen anser att en samordnande kulturnämnd 
är bäst lämpad både för att underlätta genomförandet av ”/…/ ett av 
kommunfullmäktige fastställt program för kultursektorn i dess helhet” (Göte-
borgs kommun 1973, s. 57), samtidigt som övriga nämnder och styrelser ges en 
för verksamheten gynnsam frihet till att självständigt bedriva utvecklings-
arbete. 
                                              
22 Exempel, alltså inte en uttömmande lista, på sådana nämnder och styrelser är enligt KUB 
69 Biblioteksnämnden, Museistyrelsen, Styrelsen för Göteborgs teater- och konsertaktie-
bolag, Styrelsen för Göteborgs stadsteater, Styrelsen för Folkteatern, Kulturstipendienämn-
den, Konstnämnden, Nämnden för Charles Felix Lindbergs donationsfond och Arbetar-
institutet (Göteborgs kommun 1973, s. 53). 
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Även om KUB 69 förordar en samordnande kulturnämnd anser beredningen 
att frågan bör utredas ytterligare innan beslut fattas. Det som kom att be-
nämnas Kulturnämndsutredningen avrapporterade till kommunstyrelsen 
1976. Efter att i rapporten ha diskuterat de tre möjliga organisationsformer 
som presenteras i KUB 69, föreslår även denna rapport att kulturnämnden bör 
tilldelas en samordnande roll, men också att merparten av existerande nämnd-
ers ansvarsområden ska överföras till kulturnämnden. Den politiska majori-
teten i kommunstyrelsen anser dock att detta förslag medför en risk för ”byrå-
kratisering” inom området (KFH 1993:30, s. 9f.). Denna risk är också huvud-
skälet till att KUB 69 tidigare väljer att avvisa tanken på en central kultur-
nämnd, trots att en sådan antas representera den högsta graden av ”effektiv 
styrning” (Göteborgs kommun 1973, s. 56f.). Den integration av en mångfald 
nämnder och styrelser till en enda nämnd med en enda förvaltning som en 
central kulturnämnd inneburit, hade kanske närmast följt den byråkratiska 
rationalitet som präglar den legal-byråkratiska modell vilken genomsyrade 
kulturpolitikens etablering som politiskt sakområde. Både KUB 69 och 
kommunstyrelsen menar dock att den frihetsgrad de anser ska prägla nämnd-
er och institutionsstyrelser på kulturområdet väger tyngre än de effektivitets-
vinster som kan uppnås med en sådan integration.  
 
Därför beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att i stället in-
rätta en så kallad kulturpolitisk delegation inom kommunstyrelsen, vilket 
också genomförs. 1983 byter delegationen namn till kulturpolitisk lednings-
grupp, en instans som samverkar med den kulturstödsnämnd som inrättas 
1980 efter förslag av ovan nämnda Kulturnämndsutredning (KFH 1993:30, s. 
10). Även om den kulturpolitiska ledningsgruppen enligt dess sista 
ordförande Margita Björklund (fp) utgjorde en viktig plattform när det gällde 
att verka för inrättandet av en kulturnämnd, hade ledningsgruppen enligt 
Björklund låg status i relation till kommunledningens övriga instanser. Enligt 
Björklund var det ”[e]n ära att sitta där; man hade härligheten men inte 
makten” (intervju med Margita Björklund 2004-11-23). Den kulturpolitiska 
ledningsgruppen kan därför betraktas som ett sätt för kommunstyrelsen att 
bibehålla makten på det kulturpolitiska området. Att den ökade komplexitet i 
den kommunala organisationen på det kulturpolitiska området som en 
kulturnämnd skulle innebära medför en kränkning av ”Kulturens autonomi” 
(Blomgren & Blomgren 2002, s. 12) utgör här ett viktigt argument för att inte 
inrätta en kulturnämnd. 
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SDN‐reformen 
Under 1980-talet genomförs en omorganisation inom kommunen som får stora 
konsekvenser gällande frågan om kulturnämndens vara eller icke vara. Efter 
att sedan 1974 har experimenterat med olika lokala organ – kommundelsråd, 
distriktsnämnder och kommundelsnämnder – beslutar kommunfullmäktige 
1987 att införa 21 stadsdelsnämnder och därmed bryta upp den traditionella 
facknämndsbaserade organisationen i kommunen. Alla politiska partier utom 
moderaterna stödjer genom beslut i kommunfullmäktige SDN-reformen som 
genomförs 1990. Stadsdelsnämnderna tilldelas genom reformen ansvaret för 
grundskola, socialtjänst, fritid och kultur inom sina respektive geografiska 
territorier. Intressant nog finns ingen sammanfattande text om reformen god-
känd av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse, utan den enligt den 
svenske statsvetaren Jörgen Westerståhl mest ”auktoritativa sammanfatt-
ningen” finns i det undervisningsmaterial om reformen som går ut till alla in-
stanser i den kommunala organisationen. Här delas målsättningarna med 
reformen in i fyra grupper, där syftet är att öka graden av 1) demokrati och 
inflytande, 2) helhetssyn och samarbete, 3) decentralisering och lokala lösning-
ar samt 4) effektivitet och service. (Westerståhl 1995b, s. 9f.; jfr Johannisson 
2003b)  
 
Införandet av stadsdelsnämnder kan ses som ett led i en övergripande tendens 
mot ökad decentralisering av den svenska välfärdspolitiken. Redan 1979 (SFS 
1979:1167) tilldelas primärkommunerna rätten att införa lokala organ, vilket 
resulterade i försöksverksamhet med kommundelsnämnder på 1980-talet. 
Med detta sker en återgång till en lokal förankring, från att välfärdspolitiken 
varit kraftigt centraliserad under sitt mest intensiva uppbyggnadsskede på 
1960- och 70-talen (Premfors 2000; Premfors et al. 2003, s. 67). Användandet av 
stadsdelsnämnder som ett redskap för att förstärka den lokala nivån genom 
att öka medborgarnas demokratiska påverkansmöjligheter kan även ses som 
ett svar på den kritik för bristande medborgarperspektiv som under 1980-talet 
växte sig allt starkare i de skandinaviska länderna (Bogason 1996 s. 4f.). Denna 
kritik är delvis baserad i ett resonemang om att den tydligare inriktningen mot 
en professionsorienterad styrningsmodell inom offentlig sektor, där tjänste-
män av olika slag får allt större inflytande över politiska beslutsprocesser, an-
ses hämma medborgarnas möjligheter att påverka. Frågan är om målsättning-
arna med inrättandet av stadsdelsnämnder i Göteborgs stad uppnåddes; i en 
undersökning som 1995 genomförs om göteborgarnas inställning till reformen 
visar det sig att 50 % är negativt inställda (Westerståhl 1995a, s. 328ff.). När det 
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gäller reformens konsekvenser på det kulturpolitiska området kommer jag att 
visa att även aktörer inom Göteborgs stad uttrycker missnöje med reformen 
(jfr Onsér-Franzén 1999, s. 13ff.).  
 
I den utredningsrapport från stadskansliet som föregår beslutet om införande 
av stadsdelsnämnder, aktualiseras frågan om relationen mellan stadsdels-
nämnder och de facknämnder som dittills utgjort den grundläggande åtskill-
nadsprincipen i Göteborgs kommunala organisation. Här hänvisar stadskans-
liet till sin uppdragshandling, där det anges att stadsdelsnämnderna ska vara 
sidoordnade – och ej underordnade – de kommunala facknämnderna. Därför 
avvisar stadskansliet de synpunkter som framförs om att facknämnderna 
skulle agera ”/…/ specialiserade service- och konsultorgan för stadsdels-
nämnderna och dessutom som en resurs för kommunstyrelsen i policy- och 
andra övergripande frågor” (Stadskansliet 1986, s. 11). En sådan roll skulle 
nämligen enligt stadskansliet kräva, att merparten av den kompetens som 
krävs för att stadsdelsnämnderna ska kunna handha sina ansvarsområden så 
effektivt som möjligt i stället samlas hos facknämnderna. Detta skulle i sin tur 
medföra att facknämnderna får den överordnade position i relation till stads-
delsnämnderna som skulle undvikas. Härmed lyfter Stadskansliet fram den 
roll som fördelningen av expertis i den kommunala organisationen spelar för 
maktrelationerna mellan de olika instanserna; om en kulturnämnd införs, till 
vilken alltför mycket expertis samlas, riskerar detta att tilldela kulturnämnden 
för stor makt i relation till stadsdelsnämnderna.  
 
Införandet av stadsdelsnämnder bör dock enligt stadskansliet leda till en 
omorganisation av de facknämnder som berör stadsdelsnämndernas ansvars-
områden, en omorganisation som samtidigt ska bevara stadsdelsnämndernas 
auktoritet inom deras respektive geografiskt baserade revir. På kulturområdet 
finns det vid den aktuella tidpunkten ingen facknämnd och Stadskansliet för-
ordar inrättandet av vad som i enlighet med KUB 69:s klassifikation kan be-
traktas som en central kulturnämnd: 
 

Vid den fortsatta prövningen bör också beaktas att den nuvarande 
nämndstrukturen på kulturområdet, tillsammans med den politiska 
ledningsorganisationen i övrigt på detta område, är alltför splittrad för att 
vara ändamålsenlig efter ett införande av stadsdelsnämnder. Starka skäl 
talar för att, förutom biblioteksnämnden, också övriga nämnder inom 
kulturområdet avvecklas och att deras uppgifter, i den mån de skall full-
göras av nämnd vid sidan av stadsdelsnämnderna, överföres till en nyin-
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rättad kulturnämnd. Därvid bör också kulturpolitiska ledningsgruppen 
avvecklas. (Stadskansliet 1986, s. 12) 

 
Parallellt med att införandet av stadsdelsnämnder innebär en decentralisering 
av politisk och administrativ makt, föreslås det samtidigt enligt stadskansliet 
även medföra en centralisering av kulturpolitiskt ansvar till en facknämnd på 
kulturområdet. Här argumenterar således stadskansliet något emot sig självt 
vid en jämförelse med ovan anförda resonemang om hur expertis ska fördelas 
mellan facknämnder och stadsdelsnämnder. Samtidigt som en kulturnämnd 
inte får tilldelas för mycket expertis, framställs den som nödvändig för att den 
kulturpolitiska verksamheten ska fungera mer effektivt än tidigare. Detta 
argument återkommer i utredningsrapportens upprepade betoning av att 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige i högre utsträckning måste leda och 
samordna det som benämns program- och budgetarbete.  
 
Den centrala kulturnämnd som stadskansliet förordar ovan införs inte i sam-
band med SDN-reformen 1990. Remissvaren på utredningsrapporten, till-
sammans med motioner och skrivelser från fullmäktigeledamöter, leder dock 
till att nämnden för stadsbiblioteket införs. Denna nämnd tilldelas ansvaret för 
den gemensamma servicen gentemot länen och stadsdelsbiblioteken, medan 
stadsdelsnämnderna tilldelades ansvaret för filialbiblioteken i respektive 
stadsdel. I övrigt bibehålls organisationen på det kulturpolitiska området, 
även om kommunfullmäktige vill ha frågan om en nämnd med mer om-
fattande ansvar utredd. (KFH 1993:30, s. 10) Det är dock först i april 1992,23 
som stadskansliet skickar ut en PM som innehåller förslag till inrättandet av 
en kulturnämnd på remiss till kommunens nämnder, styrelser och bolag inom 
kulturområdet. För att gestalta den utgångspunkt remissvaren utgår ifrån, 
åskådliggörs den kulturpolitiska organisation som var förhanden 1992 i en 
figur nedan. Kommunens ekonomiska medelstilldelning till det kultur-
politiska området under den studerade tidsperioden 1991-1998 återfinns i 
bilaga 6. 

                                              
23 Kulturnämndsfrågan föranledde dock ett antal motioner under perioden mellan 1986 och 
1992. Under våren 1988 avlämnar både folkpartiet och vänsterpartiet motioner, men dessa 
remitteras endast till stadskansliet och behandlas inte i kommunfullmäktige. Våren 1992 av-
lämnar dock vänsterpartiets Per Hållén en motion som når fullmäktige, där han yrkar på 
”moratorium för nedskärningar på kulturområdet till dess frågan om en kulturnämnd är 
avgjord” (KFH 1992:146). Motionen avslås med hänvisning till att ett moratorium på ett enda 
sakområde är principiellt omöjligt, samt att kommunstyrelsens kulturpolitiska lednings-
grupp dagen innan fattat beslut om att förorda inrättandet av en kulturnämnd (KFP 1992-12-
10, Yttrande nr 11, § 27, s. 26f.). 
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Figur 2: Göteborgs stads kulturpolitiska organisation 1991-1993 (efter Göteborgs 
Stadskalender 1992). 
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Av 49 remissvar är 39 positiva till att inrätta en kulturnämnd. Sex instanser 
avstår antingen från att svara eller vill inte göra ett ställningstagande, medan 
tre instanser avvisar förslaget eller anser att ett samlat kulturpolitiskt ansvar 
bör ligga kvar hos kommunstyrelsen. I det följande redogör jag för de remiss-
yttranden som i sina lägesbeskrivningar tar fasta på det som framställs som en 
alltför splittrad organisation på det kulturpolitiska området – en situation som 
stadsdelsnämnderna anses ha bidragit till – och som av denna anledning vill 
inrätta en kulturnämnd i syfte att skapa en större tydlighet och stabilitet. 

Kulturnämnden som normaliseringsinstrument 
De elva nämnder och styrelser, som stadskansliet i sin redovisning av remiss-
svaren benämner ”kulturella”, tillstyrker samtliga förslaget att inrätta en 
kulturnämnd. Av museinämnden, kulturstödsnämnden, Göteborgs stadsteater 
AB samt Folkteatern hälsas en kulturnämnd positivt med argumentet att be-
hovet för samordning och resursutjämning ökat efter SDN-reformen. (KFH 
1993:30, s. 15ff.) Samtidigt är det egentligen endast en, nämligen nämnden för 
Charles Felix Lindbergs donationsfond, som tillstyrker förslaget i en odelat 
positiv anda. Övriga tillskriver inte en kulturnämnd enbart positiva konse-
kvenser, utan ser i den också ett hot om att makt kommer att överföras från 
den egna verksamheten till kulturnämnden. Dessa negativa konsekvenser ut-
reds enligt remissinstanserna inte tillräckligt i stadskansliets underlag. Av de 
instanser vars verksamheter föreslås uppgå i en kulturnämnd har kultur-
stödsnämnden och konstnämnden inget att invända, även om de anser att 
deras verksamhetsområden bör handhas i särskilda nämnder eller utskott in-
ordnade under kulturnämnden. De accepterar således den föreslagna kultur-
nämndens auktoritet, men vill samtidigt bibehålla en självständig status inom 
denna. Namnberedningen är den enda nämnd som direkt motsätter sig under-
ordning i relation till kulturnämnden. Beredningen anser att dess uppgående i 
en kulturnämnd skulle leda till en nedprioritering genom att beredningen inte 
längre skulle rikta sina förslag direkt till kommunfullmäktige. Även om den 
inte föreslås överföras till en kulturnämnd, ger nämnden för stadsbiblioteket, 
som bildades 1990 i samband med SDN-reformen, uttryck för samma inställ-
ning när den tillstyrker förslaget  
 

/…/ främst på grund av behovet av en samlad övergripande kultur-
politik. Biblioteksverksamheten bör ej inordnas direkt under en kultur-
nämnd. Biblioteksverksamheten fordrar den styrning som en särskild 
nämnd kan utöva. Det är därför viktigt att man prövar frågan om en sam-
lad biblioteksverksamhet. (Ibid., s. 16) 
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Nämnden för stadsbiblioteket menar, liksom namnberedningen, att en särskild 
nämnd medför ökad status i den kommunala organisationen och att 
verksamheterna därtill bedrivs på ett mer effektivt sätt. Nämnden för 
stadsbiblioteket antyder också att den ansvarsfördelning avseende stadens 
biblioteksverksamheter som blev resultatet av SDN-reformen borde utredas i 
syfte att bedöma huruvida all biblioteksverksamhet i staden ska ligga under 
en nämnd eller under flera. Biblioteksverksamheten utgör överlag ett tydligt 
exempel på den spänningsfyllda relationen mellan olika kommunala instanser 
som blev konsekvensen av SDN-reformen. I en av miljöpartisten Stefan 
Kristiansson orsakad interpellationsdebatt om det rådande inköpsstoppet vid 
Stadsbiblioteket år 1995 (KFH 1995:40), kommer denna konflikt till uttryck. I 
debatten, som kommer att kretsa mer kring vad som avses med ”god 
biblioteksservice” än inköpsstoppet, argumenterar vänsterpartisten Per Hållén 
för att stadsdelsbiblioteken bidrar till att skapa det stora utbud av 
biblioteksverksamheter som enligt honom är ett nödvändigt kriterium för en 
sådan service. För moderaten Johnny Magnusson är det i stället självklart att 
det är  
 

”/…/ bättre att prioritera bibliotek som har böcker, tidningar och tid-
skrifter som håller öppet stora delar av dagen, kanske långt in på kvällen 
och natten, än att prioritera bibliotek i varenda buske, som inte har råd att 
köpa böcker och som har stängt huvuddelen av dagen.” (KFP 1995-03-23, 
Yttrande nr 3, § 23, s. 21)  

 
Precis som Hållén påpekar under debatten kretsar dessa skilda argumenta-
tionslinjer kring en ”kulturideologisk fråga”: om det är kulturverksamheten i 
sig eller deltagandet i den som ska prioriteras, det vill säga om det är ett 
humanistiskt eller ett sociologiskt argumentationsschema som ska användas 
för att legitimera stadens kulturpolitik.  
 
De tre kommunala aktiebolag som vid den aktuella tidpunkten räknades till 
kulturområdet – Göteborgs konsert AB, Göteborgs musikteater AB och Göte-
borgs stadsteater AB – tillstyrker förslaget, även om de betonar att en kultur-
nämnds beslutsbefogenheter över bolagens verksamhet är juridiskt begrän-
sade. I stadskansliets remissunderlag betonas att de kommunala bolagen 
visserligen lyder under Aktiebolagslagen (SFS 1975:1385) men att kulturom-
rådets bolag intar en särställning då de i så hög utsträckning baserar sin verk-
samhet på kommunala bidrag. Därför föreslås kommunstyrelsen och 
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kommunfullmäktige få uppgiften att väga samman kulturpolitiska målsätt-
ningar och åtaganden som kommunen uppbär i egenskap av ägare till bo-
lagen. (KFH 1993:30, s. 14) Den ökande bolagiseringen av kommunala verk-
samheter kan ses som ett uttryck för en i den svenska offentliga organisationen 
övergripande tendens att hävda att konkurrensutsatt tjänsteproduktion bäst 
bedrivs i bolagsform eller genom att helt privatiseras (Premfors et al. 2003, s. 
106f., 293f.). Samtidigt har den kombination av offentlig och privat verksamhet 
som bolagen utgör medfört problem avseende vilken instans som egentligen 
har beslutanderätt över verksamheten: kommunfullmäktige i egenskap av 
demokratiskt valda representanter med medföljande ansvar för kommunala 
verksamheter eller kommunen i egenskap av huvudsakliga aktieägare i ett 
bolag (jfr Bohlin 2003, s. 61ff.). Principiellt är det fråga om olika typer av upp-
drag, som utförs i relation till medborgare respektive kunder. Bolagiserings-
problematiken återkommer i samband med utformningen av en kulturnämnd 
under hela den studerade tidsperioden. Privat ägande ses inte bara som den 
enda utvägen i hårda ekonomiska tider, utan konkurrensutsättning och mark-
nadsanpassning föredras principiellt framför offentligt ägande. Detta utgör ett 
uttryck för en tydligare inriktning mot New Public Management (NPM), det 
vill säga att offentliga verksamheter bör bedrivas i enlighet med privata verk-
samheters regeluppsättning. 
 
De femton instanser, som av stadskansliet benämns ”övriga nämnder”, 
tillstyrker samtliga förslaget om att inrätta en kulturnämnd. I dessa remissvar, 
till exempel från Stiftelsen Kulturhuset Blå Stället och Samordningsgruppen 
för barnkulturveckan, betonas återigen att SDN-reformen ställer krav på sam-
ordning från centralt håll. En viktig skiljelinje mellan dessa femton instanser är 
de motiv man använder för att tillstyrka förslaget om en kulturnämnd. De 
instanser som explicit ansvarar för kulturverksamheter betonar behovet av en 
samlad kulturpolitik för staden, där en sådan kulturpolitik som bör ha som sin 
främsta målsättning att höja kulturområdets status. De aktuella instanserna 
använder här ett sektorsbaserat och estetiskt kulturbegrepp som ett redskap 
för att inom ramen för ett humanistiskt argumentationsschema, präglat av en 
professionsorienterad styrningsmodell, argumentera för kulturverksamheters 
”egenvärde”. Enligt samma argumentationslinje ställs institutionsverksamhet 
mot institutionsoberoende verksamhet i Teatercentrum Västs remissvar, som 
visserligen tillstyrker förslaget om en kulturnämnd men som samtidigt identi-
fierar kulturnämnden med en risk för ”centralisering och byråkratisering” som 
hotar de ”fria gruppernas” intressen (KFH 1993:30, s. 25f.). Samtidigt som po-
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litisk reglering av den ”fria” konstnärliga verksamheten framställs som ett hot, 
vill Teatercentrum Väst vara representerade i utskotten till en kulturnämnd. 
Genom den tillämpning av armslängdsprincipen inom ramen för en 
professionsorienterad modell som en sådan representation skulle innebära, 
antas en högre grad av kontroll över den ”frihet” man är mån om att värna 
kunna bibehållas. 
 
I avhandlingens material bygger således kulturverksamheters ”egenvärde” på 
att dessa verksamheter tydligt skiljs från andra typer av verksamheter, en åsikt 
som även fritidsnämnden kan sägas ge uttryck för i sin positiva inställning till 
inrättandet av en kulturnämnd, då en sådan antas upprätthålla och tydliggöra 
åtskillnaden mellan kultur- respektive fritidsverksamheter. Behovet av en 
sådan åtskillnad påtalas även i remissunderlaget (KFH 1993:30, s. 12, 24). An-
ledningen till varför denna åtskillnad är viktig formuleras inte explicit, men 
det är rimligt att anta att företrädare för olika sakfrågor inom den kommunala 
organisationen återigen befarar att en nämndsammanslagning skulle medföra 
en risk för osynliggörande av de egna sakfrågorna. Odlandet av kroppen 
(naturen) bör därmed skiljas från odlandet av själen (kulturen), en argumen-
tationslinje som även kommer till uttryck i Botaniska Trädgårdens styrelses 
vilja att ligga kvar under fritidsnämnden. En bibehållen demarkationslinje 
mellan kultur- respektive fritidsnämnd är något som i svenska kommuner, 
som under 1990-talet utnyttjar den större frihetsgrad i nämndorganisation som 
den reviderade kommunallagen (SFS 1991:900) öppnar upp för, särskilt 
kommer till uttryck i de tre storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och 
Malmö. I övriga kommuner märks under decenniet en mycket kraftig ökning 
av sammanslagningar till gemensamma kultur- och fritidsnämnder (Svenska 
kommunförbundet 2003, s. 11, 16ff.).24 
 
Om ”övriga nämnder” med explicit inriktning mot kulturverksamheter an-
vänder sig av en professionsorienterad modell inom ramen för ett humanis-
tiskt argumentationsschema, använder ”övriga nämnder” med näringslivs-
inriktning kulturens förmodade effekter för ekonomisk tillväxt som motiv för 

                                              
24 Enligt Svenska kommunförbundet (2003) hade 70 kommuner år 1995 separata kultur- 
respektive fritidsnämnder. Samma år hade 150 kommuner sammanslagna kultur- och fritids-
nämnder, att jämföra med 23 kommuner 1989. Under slutet av 1990-talet och början av 2000-
talet sker en ytterligare minskning av antalet separata kultur- respektive fritidsnämnder, 
men också en minskning av antalet sammanslagna kultur- och fritidsnämnder. I stället 
sammanfogas i ökad utsträckning kultur- och fritidsverksamheter med utbildningsfrågor 
eller så inordnas de under kommunstyrelsen. 
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att bifalla förslaget om att inrätta en kulturnämnd. Kommunens marknads-
föringsbolag Göteborg & Co AB menar att en kulturnämnd skulle främja 
stadens näringslivspolitiska ambitioner: 
 

Kulturen har betydelse som ett av flera medel för att uppnå bolagets mål. 
Kultur och turism har ett klart samband. Även övrigt resande kan också 
påverkas positivt genom ett lämpligt avpassat kulturutbud. Hittills syns 
speciella turistiska aspekter inte ha haft någon påtaglig inverkan på 
kulturpolitiken. Kulturen har också alltmer framhållits som ett icke 
obetydligt inslag i konkurrensen om företagsetableringar och som ett 
medel för att knyta företag och organisationer fastare till ett område. (KFH 
1993:30, s. 24f.) 

 
Göteborg & Co tar här hjälp av ett marknadsorienterat argumentationsschema 
när det betonar kulturverksamheters betydelse för stadens attraktivitet och de 
lyfter, till skillnad från det som ovan benämns ”kulturella nämnder och styrel-
ser”, fram platsens betydelse i en diskussion om kulturpolitikens organisation. 
Genom att knyta viss kulturverksamhet till platsen Göteborg kan denna verk-
samhet användas som redskap för att uppnå tillväxtpolitiska mål. Även den 
utomkommunala organisationen Västsvenska Handelskammaren ger uttryck 
för denna argumentationslinje då den ställer sig positiv till en samordnande 
kulturnämnd eftersom den antas främja ”kulturintressena” som tillhör de 
”stimulerande inslag” som ”/…/ bidrar till att utveckla förutsättningarna för 
ett expansivt näringsliv” (ibid., s. 25). Handelskammaren förespråkar också att 
näringslivet bör finnas representerat i den föreslagna kulturnämndens utskott 
och ger därmed uttryck för den marknads- och nätverksorienterade styr-
ningsmodell där samarbete över den traditionella gränsen mellan offentlig och 
privat sektor förespråkas.  
 
Ett marknadsorienterat argumentationsschema är heller inte frånvarande, om 
än inte dominant, i kommunstyrelsens utsagor i frågan. I remissunderlaget 
konstaterar till exempel kommunstyrelsen att ”[e]n kulturnämnd skulle också 
ha den viktiga uppgiften att delta i ledningen och utvecklingen av Göteborgs-
samhället i fråga om att t.ex. utveckla kulturen som en positiv faktor för män-
niskor och näringsliv i kommunen”. Detta samtidigt som kulturen ”/…/ 
bygger på tankarnas och känslornas frihet” (KFH 1993:30, s. 12). Denna till 
synes paradoxala kombination – av att både se kulturverksamheterna som in-
strument för att uppnå mål bortom kulturverksamheter i sig och som full-
komligt autonoma och ”fria” i relation till både politisk och marknadsbaserad 
reglering – är ett uttryck för en parallell tillämpning av det humanistiska 
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argumentationsschemat i kombination med antingen ett sociologiskt eller ett 
marknadsorienterat. Denna dubbelhetens teknik har i västerländska välfärds-
stater praktiserats ända sedan kulturpolitikens etablering på 1970-talet. Be-
hovet, som uttrycks både av representanter för den politiska regleringen av 
kulturverksamheter samt för kulturverksamheterna, av att dessa verksamheter 
måste vara autonoma för att kunna utövas står i uppenbar konflikt med all 
form av politisk reglering. Som jag argumenterat för tidigare, kan politisk re-
glering aldrig undvika att vara instrumentell. Den avgörande frågan gäller i 
stället vilken uppsättning målsättningar som formuleras för denna instru-
mentalitet. Det är uppenbart att de målsättningar som målas upp av de instan-
ser som ställer sig positiva till inrättandet av en kulturnämnd är divergerande 
sinsemellan, men också i relation till de målsättningar som formuleras av de 
remissinstanser som avstyrker eller är starkt skeptiska till en kulturnämnd. 
Där den positivt inställda gruppen av aktörer framställer en kulturnämnd som 
ett normaliseringsinstrument, det vill säga ett redskap för att – utifrån aktörer-
nas respektive målsättningar – anpassa den kulturpolitiska organisationen till 
övrig kommunal organisation, ser den negativt inställda gruppen av aktörer i 
stället kulturnämnden som ett potentiellt hot mot den egna verksamheten. Det 
är åt den sistnämnda gruppen jag ägnar mig i det följande. 

Kulturnämnden som hot 
De remissinstanser som är mest negativa till inrättandet av en kulturnämnd är, 
inte oväntat, stadsdelsnämnderna. Det är bland dessa som de tre avstyrkande 
remissinstanserna återfinns, där SDN Lärjedalen som en av dessa anser att 
införandet av en kulturnämnd strider mot SDN-reformen:  
 

Syftet med SDN-reformen var att stärka demokrati, öka det lokala infly-
tandet samt ge möjligheter till lokala lösningar och samverkansformer. 
Det förutsätter att SDN förfogar över både medel och beslutanderätt. /---/ 
Det är viktigt att SDN själva får styra och utveckla kulturverksamheten.  
/---/ I tider av ekonomisk åtstramning finns en tendens till revirtänkande 
med röster för ökad centralisering och ’öronmärkning’ av resurser. (KFH 
1993:30, s. 19) 

 
SDN Lärjedalen ser i en kulturnämnd ett hot om att makt kommer att över-
föras från Stadsdelsnämnderna till en kulturnämnd, det vill säga kulturom-
rådets fackbaserade revir framställs som ett hot mot stadsdelsnämndernas 
geografiskt baserade revir.  
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Av de tretton stadsdelsnämnder som bifaller förslaget om att inrätta en kultur-
nämnd är det egentligen bara SDN Kortedala som är odelat positiv och ser en 
kulturnämnd som en beställarnämnd och övriga nämnder som utförar-
nämnder. Detta är en modell som SDN Linnéstaden, som också tillhör dem 
som bifaller förslaget, tydligt vänder sig emot. Anledningen till avstånds-
tagandet formuleras inte explicit, men troligtvis är det tendensen till att lik-
ställa offentlig verksamhet med privat verksamhet som SDN Linnéstaden 
finner stötande. En bärande princip i NPM anses vara ”[e]n förändring från 
långsiktiga och föga specificerade kontrakt till kortsiktiga och avsevärt mer 
specificerade kontrakt i den offentliga verksamheten” (Boston enl. Premfors et 
al. 2003, s. 325). Beställar-utförarmodellen kan ses som ett exempel på denna 
sistnämnda princip och SDN Linnéstaden kan således säga ge uttryck för en 
oro, som avser ett ökat inslag av NPM. Som den svenske statsvetaren Stig 
Montin (1995, s. 27) påpekar är beställar-utförarmodellen på ett sätt hänförbar 
till en legal-byråkratisk styrningsmodell, då den betonar betydelsen av en 
gränsdragning mellan politik och produktion av tjänster. Samtidigt skiljer den 
sig från den legal-byråkratiska modellen i det att produktionsledet inte i första 
hand avser den offentliga förvaltningen, utan samtliga offentliga eller privata 
instanser som står för själva produktionen. Det är av denna anledning som jag 
anser att beställar-utförarmodellen ändå är mest hänförbar till en 
nätverksorienterads styrningsmodells inslag av NPM. 
 
Övriga elva tillstyrkande stadsdelsnämnder markerar med emfas att en sam-
ordnande kulturnämnd inte får inkräkta på stadsdelnämndernas ansvarsom-
råden, samt att remissunderlaget alltför bristfälligt behandlar just relationen 
mellan en kulturnämnd och stadsdelsnämnderna. Flera gör också en 
markering genom att konstatera att frågan om en central kulturnämnd 
egentligen inte berör stadsdelsnämnderna, eller som SDN Backa formulerar 
det: ”För det lokala kulturarbetet syns en kulturnämnd ha ringa betydelse.” 
(KFH 1993:30, s. 23) Att kulturpolitik på det som av stadsdelsnämnderna 
framställs som stadens ”centrala nivå” inte skulle fungera utan den ”lokala 
verksamheten” tydliggörs också av flera stadsdelsnämnder, där till exempel 
SDN Majorna menar att ”[b]asen för kulturlivet skapas ute i stadsdelarna. 
Utan detta skulle centrumkulturen stå sig slätt” (ibid., s. 21). SDN Backa och 
SDN Majorna tillämpar här ett sociologiskt argumentationsschema, där 
grunden för medborgarnas aktiva deltagande i kulturverksamheter anses 
ligga i deras lokala vardagsmiljöer. Argumentationen spetsas till ytterligare 
genom att inte bara betona den lokalt förankrade kulturverksamhetens 
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betydelse, utan därtill placera denna i en motsatsposition till det SDN Majorna 
benämner ”centrumkultur”. Även om denna term inte definieras explicit, 
framkommer det implicit att definitionen bygger på en identifikation av 
”centrumkultur” med det estetiska kulturbegrepp som utgör grunden för det 
humanistiska argumentationsschemat.25  
 
Bifallet till att inrätta en kulturnämnd är således något halvhjärtat från stads-
delsnämndernas sida och baseras tydligare på ställningstagandet att en sådan 
kulturnämnd inte berör stadsdelsnämndernas verksamheter än att den skulle 
bidra till och gagna de sistnämnda. Stadsdelsnämndernas kritiska utsagor 
visar också på de komplikationer som i kommunala organisationer kan uppstå 
när den reviderade kommunallagstiftningen bryter upp det gängse systemet 
med fackbaserade nämnder och öppnar för införandet av till exempel geo-
grafiskt baserade nämnder. Då det legal-byråkratiskt grundade systemet med 
facknämnder fortfarande är det dominerande, finns en tendens att tilldela 
sådana nämnder en högre status än de geografiskt baserade. Detta trots att 
den föreslagna kulturnämnden formellt är sidoordnad, och inte överordnad, 
stadsdelsnämnderna. Denna utveckling varnade också stadskansliet för i sin 
utredningsrapport om SDN-reformen 1986. Stadsdelsnämnderna ser i en 
kulturnämnd ett hot om att den politiskt-administrativa makt som SDN-
reformen syftade att till att decentralisera förs tillbaka till stadens centrum, i 
både geografisk och diskursiv bemärkelse. Stadsdelsnämndernas farhågor 
påverkar dock inte kommunfullmäktige. Fullmäktige tar i stället fasta på den i 
huvudsak positiva inställning som framkommit under remissbehandlingen 
och fattar i februari 1993 (KFP 1993-02-25, § 7) beslut om att inrätta den första 
kulturnämnden i Göteborg. 

En kulturnämnd inrättas 
I sitt förslag till beslut i kommunfullmäktige om att inrätta en kulturnämnd 
uttrycker sig kommunstyrelsen på följande vis: 
 

Den [kulturnämnden] ger kultursektorn en högre status och större styrka i 
den kommunala organisationen. Den underlättar kultursektorns sam-
verkan med andra delar av den kommunala verksamheten. Den ger utom-

                                              
25 Diskussionen om ”centrumkultur” dyker även upp i fullmäktigedebatten om den motion 
av Per Hållén om ett moratorium på kulturområdet (KFH 1992:146) som berörs i fotnot 23 
ovan. Här anklagas vänsterpartiet Hållén av moderaten Arne Österberg för att identifiera 
”institutionskultur” med ”fin kultur” och ”förortskultur” med ”dålig kultur”. Hållén avvisar 
denna kritik genom att hävda tillämpningen av ett icke-hierarkiskt kulturbegrepp. 
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stående organisationer och enskild [sic!] en kontaktpunkt i kommunen i 
frågor som rör kulturpolitik och resurser till kulturen. (KFH 1993:30, s. 13, 
kursiv i orig.) 

 
Att en självständig och samlad nämnd på det kulturpolitiska området för-
väntas ge kulturverksamheterna högre status är ett antagande som följer den 
legal-byråkratiska styrningsmodellen. Den rädsla för ”byråkratisering” – det 
vill säga den alltför nära relation mellan kulturen och politiskt-administrativ 
organisation som antas hämma kulturen – som på 1970-talet användes som 
argument för att inte inrätta en kulturnämnd, får på 1990-talet stå tillbaka för 
argumentet att den kommunalt understödda kultursektorn bör organiseras på 
samma sätt som andra samhällssektorer för att kunna styras på ett optimalt 
sätt. 
 
Från och med den 1 mars 1993 avvecklas kulturstödsnämnden, konst-
nämnden, Styrelsen för Arbetarinstitutet, nämnden för Charles Felix Lind-
bergs donationsfond samt kommunstyrelsens kulturpolitiska ledningsgrupp 
och deras ansvarsområden uppgår i den nya kulturnämnden. Till kultur-
nämnden förs också namnberedningen, det vill säga beredningens avvisande 
av detta förslag i dess remissyttrande beaktas inte (ibid., s. 1). Kommunfull-
mäktige beslutar också om ett reglemente för kulturnämnden, där första para-
grafen lyder: 
 

1§ Göteborgs kulturnämnd har det övergripande ansvaret för utformning 
av stadens kulturpolitiska mål samt för fördelning av de ekonomiska re-
surser kommunfullmäktige ställer till kulturnämndens förfogande. (Ibid., 
s. 8) 

 
Enligt fullmäktigebeslutet bör vidare nämndens första huvuduppgift bli att 
utarbeta ”/…/ ett förslag till kulturprogram för kultursektorn”, en uppgift 
som också återfinns i reglementets andra paragraf (ibid., s. 4, 8). Det är alltså 
här som en nybildad kulturnämnd tilldelas det formella ansvaret för att for-
mulera ett nytt kulturpolitiskt visionsdokument och de två policyproblem som 
behandlas i avhandlingen knyts empiriskt samman i en gemensam 
policyprocess. Därtill ska nämnden, utöver det ansvar som överförs från de 
nämnder och styrelser som nämns ovan, ha ekonomiskt samordningsansvar 
för nämnden för stadsbiblioteket, Göteborgs Musikteater AB, Göteborgs 
Konsert AB, Göteborgs Stadsteater AB och museinämnden, samt ansvara för 
bidragsgivningen till bland annat Folkteatern. Nämnden ska också lämna 
anvisningar för program- och budgetarbete i kulturverksamheterna, utarbeta 
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budgetförslag för dessa verksamheter till kommunfullmäktige, samt följa upp 
hur resurserna används. Nämnden ska vidare fullgöra uppdrag från kommun-
fullmäktige och kommunstyrelse, samt ”/…/ verka för ett regionalt, nationellt 
och internationellt samarbete inom kulturområdet” (KFH 1993:30., s. 8). 
Folkpartisten Margita Björklund går från ordförandeskapet i den avvecklade 
kulturpolitiska ledningsgruppen till det första ordförandeskapet i kultur-
nämnden, medan socialdemokraten Jörgen Linder blir vice ordförande. Till 
nämnden fogas en förvaltning som nämnden själv äger rätten att utforma. I 
maj 1993 blir Christina Hjorth chef för kulturnämndens nyinrättade kansli 
(KNP 1993-05-05, § 2), en position som hon, med vissa uppehåll, innehade 
fram till augusti 2004 då hon i stället tillträdde en nyinrättad tjänst som kultur-
utvecklingschef. 
 
Av kommunfullmäktiges beslutsunderlag framgår att det som verkar har or-
sakat konflikter i beredningen i kommunstyrelsen rör dels frågan om vilka 
verksamheter som ska inordnas under en kulturnämnd, dels frågan om per-
sonsamband mellan olika kommunala nämnder och styrelser (KFH 1993:30, s. 
1, 26f.). Med avseende på den första frågan är det företrädare för vänster-
partiet och socialdemokraterna som inte vill att Arbetarinstitutet ska inordnas 
under kulturnämnden,26 men deras förslag röstas ned. Konflikten avseende 
frågan om personsamband, det vill säga om en och samma person kan sitta i 
flera nämnder och styrelser samtidigt, grundas i den jävsproblematik person-
samband kan ge upphov till (jfr Bohlin 2003, s. 199ff). Denna jävsproblematik 
bottnar återigen i huruvida kommunala nämnder ska organiseras enligt en 
beställar-utförarmodell eller enligt en modell där de politiska nämnderna 
också har verksamhetsansvar (jfr Bogason 1996; Montin 1995, s. 24ff.). NPM-
principen om att offentlig verksamhet ska utformas enligt en nätverksoriente-
rad modell, där nämnderna blir självständiga beställarenheter som verkställer 
beslut genom upphandling av tjänster, står här mot den legal-byråkratiska 
modellens betoning av den politiska ledningens auktoritet avseende offentlig 
verksamhet. I frågan om personsamband eller inte fattar kommunstyrelsen 
beslut om att det inte får råda mellan kulturnämnden och övriga nämnder i 
Göteborgs kommunala organisation och det är också detta som blir kommun-
fullmäktiges beslut. Nedan åskådliggörs den kulturpolitiska organisation som 
                                              
26 I förstone skulle vänsterpartiets och socialdemokraternas reservation kunna tänkas ha sin 
bakgrund i att Arbetarinstitutet, på grund av sin benämning, tenderar att förknippas med 
arbetarrörelsens historia. Christina Hjorth (telefonsamtal 2005-12-14) uppmärksammade mig 
dock på att Göteborgs Arbetarinstitut ursprungligen var ett initiativ taget av Göteborgslibe-
ralerna. 
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blev resultatet av detta beslut i sin helhet och som gäller under perioden 1993-
1995.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3: Göteborgs stads kulturpolitiska organisation 1993-1995 (efter Stadskansliet, 
dnr 1994:1293, s. 2). 
 
Enligt ovanstående figur har kulturnämnden ansvar för Arbetarinstitutet, 
Charles Felix Lindbergs Donationsfond, namnberedningen samt konstbered-
ningen, vilken bereder ärenden som rör stadens inköp av offentlig konst. Där-
till har den genom stipendieberedningen ansvar för det som brukar benämnas 
”det fria kulturlivet”, då denna beredning handhar ärenden som gäller sti-
pendier till enskilda konstnärer och konstnärligt utövande i projektform. ”Det 
fria kulturlivet” är en beteckning som nyttjas flitigt i den kulturpolitiska be-
rättigandegemenskapen, men som sällan definieras explicit. Implicit brukar 
beteckningen avse konstnärlig och kulturell verksamhet som inte har en 
offentlig huvudman, men som i regel är beroende av offentliga bidrag för sin 
existens. Benämningen är intressant då den implicit antyder att verksamhet 
som har en offentlig huvudman är ”ofri”, det vill säga benämningen emanerar 
ur det humanistiska argumentationsschemat. Därutöver har kulturnämnden 
samordningsansvar gentemot de övriga nämnder och bolag som lyder direkt 
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under kommunledningen. Vad detta samordningsansvar egentligen består i är 
dock något oklart, och slutresultatet blir därför att kulturnämnden framförallt 
är sidoordnad i relation till övriga nämnder. 
 
Det bör även noteras att de institutionsbaserade verksamheter – till exempel 
Stadsteatern, Konserthuset och Operan – som utgör basen för Göteborgs stads 
långsiktiga åtaganden på kulturområdet ligger bortom kulturnämndens kon-
troll. Kulturnämnden kan därför karaktäriseras som en ”restnämnd”, eller 
”kompletterande kulturnämnd” för att använda KUB 69:s benämning, inrättad 
för att de verksamheter som inte har någon tydlig huvudman ska få en sådan. 
Den vision av kulturnämnden som en ledande aktör på det kulturpolitiska 
området som lanserades med nämndens inrättande 1993 anses av social-
demokraterna inte kunna förverkligas i denna organisation. En revision av 
kulturnämnden inleds därför parallellt med att det första förslaget till ett nytt 
kulturpolitiskt visionsdokument avlämnas från kulturnämnd till kommun-
styrelse. Båda dessa händelser är nära sammankopplade med det majoritets-
skifte från borgerligt till socialdemokratiskt styre med stöd av vänsterpartiet 
och miljöpartiet som blev konsekvensen av kommunvalet 1994. 1994 tar social-
demokraterna initiativ till att ombilda kulturnämnden till en sektorsnämnd, 
vilket blir ämnet för nästa avsnitt. 

Kulturnämnden – en sektorsnämnd? 
 

Vi socialdemokrater anser det nödvändigt att ta steget fullt ut och göra 
kulturnämnden till en renodlad sektorsnämnd med totalt och odelat an-
svar för såväl inriktning som ekonomi. Först då blir kulturnämnden den 
politiska förstärkning av kulturområdet som avsågs när beslutet fattades. 
Övriga kulturnämnder och bolag skall finnas kvar och utses av kommun-
fullmäktige som hittills. Däremot kommer kommunbidraget att ersättas av 
en intäkt från kulturnämnden som baseras på det kulturpolitiska ’upp-
draget’ från nämnden. (Stadskansliet, dnr 1994:1293, bilaga 1, s. 2) 

 
Ovanstående fastslår socialdemokraterna i sitt budgetförslag för 1995 till 
kommunfullmäktige. De är således inte tillfreds med kulturnämnden av 1993 
års beslut, utan vill tydliggöra nämndens position i den kommunala 
organisationen ytterligare. Inom kommunstyrelsen arbetar man med det man 
benämner ”målstyrt förändringsarbete”, där inrättandet av sektorsnämnder 
ses som ett led i denna riktning. Överlag kan en under den studerade tids-
perioden ökad inriktning mot mål- och resultatstyrning på bekostnad av det 
som framställs som byråkratiska procedurer noteras. I en sådan av NPM inspi-
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rerad styrningsmodell ses en ökad integration av ansvar på det kulturpolitiska 
området till en reviderad kulturnämnd som något positivt. I oktober 1994 av-
lämnar stadskansliet ett tjänsteutlåtande som behandlar frågan om kultur-
nämnden som sektorsnämnd. Inledningsvis konstaterar stadskansliet att 
kulturnämndens roll är otydlig i relation till såväl kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige som övriga nämnder och bolag inom området. Kultur-
nämnden anses således inte fungera som kulturpolitisk åtskillnadsmaskin, det 
vill säga det är oklart vad kulturnämnden egentligen åtskiljer från vad. 
 
Två faktorer problematiserar enligt stadskansliet kulturnämndens omvandling 
till sektorsnämnd. Den första gäller olämpligheten av att tillämpa den 
beställar-utförarmodell som SDN Kortedala förespråkar och SDN Linnéstaden 
avråder från 1993. Samma inställning som den sistnämnda uppvisar 
stadskansliet, då kulturområdet inte anses lämpat för en renodlad beställar-
modell där kulturnämnden skulle upphandla uppdrag på en marknad med fri 
konkurrens. ”Ett brett utbud är snarare ett kännetecken på en väl fungerande 
kulturpolitik” (Stadskansliet, dnr 1994:1293, s. 1), konstateras i stadskansliets 
tjänsteutlåtande, även om kansliet också betonar att en sektorsnämnd inte 
behöver vara liktydigt med en beställarnämnd (ibid., s. 5). Stadskansliet är 
således enigt med SDN Linnéstaden i dess argumentation för att en beställar-
utförarmodell riskerar att göra stadens kulturpolitik alltför efterfrågestyrd, det 
vill säga alltför förankrad i ett marknadsorienterat argumentationsschema. 
Den andra faktorn som försvårar omvandlingen av kulturnämnden till en 
sektorsnämnd är enligt stadskansliet att nämnden inte kan få fullt 
sektorsansvar så länge stadsdelsnämnderna är både verksamhets- och 
kostnadsansvariga för kulturverksamheter inom sina geografiskt baserade 
revir. Stadskansliet tar här fasta på att kulturnämnden formellt är en sido- och 
inte överordnad nämnd i relation till Stadsdelsnämnderna.  
 
Stadskansliets förslag bygger på två alternativ till organisation av kultur-
nämnden som sektorsnämnd, där stadskansliet förordar det första.27 Detta 
innebär en kulturnämnd med heltäckande ekonomiskt ansvar, där varje 
nämnd och bolag under kulturnämndens jurisdiktion utarbetar budgetförslag 
och riktar dessa till kulturnämnden som gör en prioritering utifrån över-

                                              
27 Stadskansliet (1994) har blickat över kommun- och nationsgränserna i utarbetandet av sitt 
förslag och jämfört den kulturpolitiska organisationen i Göteborg med dem i Stockholm, 
Uppsala och Oslo. Inga slutsatser dras dock från dessa jämförelser, och det är oklart hur de 
påverkat tjänsteutlåtandets förslag. 
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gripande kulturpolitiska målsättningar. Denna samlade anslagsframställan 
ligger därefter till grund för kommunfullmäktiges beslut om kultursektorns 
budget, där det också är fullmäktige som beslutar om de övergripande kultur-
politiska målsättningarna samt hur dessa ska följas upp. Kommunbidragen 
från kommunfullmäktige fördelas därefter till nämnder och bolag av kultur-
nämnden, som också kan styra hur stor andel av nämndernas och bolagens 
intäkter som ska utgöras av avgifter, även om det samtidigt är upp till de sist-
nämnda att besluta om deras storlek. Stadskansliet är medvetet om att detta 
förslag kan tolkas negativt av de nämnder och bolag som skulle sortera under 
den reviderade kulturnämnden, i bemärkelsen att de får minskat inflytande 
över den egna verksamheten. Stadskansliet försöker här tydliggöra sin stånd-
punkt på följande sätt: 
 

Detta förslag avser inte att påverka respektive nämnds konstnärliga och 
administrativa ansvar för verksamheten. Kulturnämnden måste dock, som 
ansvarig för kulturområdet, tillförsäkras kunskap om förutsättningar och 
möjligheter att utveckla respektive verksamheter. (Stadskansliet, dnr 
1994:1293, s. 8)  

 
För att skänka tyngd åt argumentet att kulturnämnden inte kommer att in-
kräkta på övriga nämnders ”konstnärliga och administrativa ansvar” föreslår 
stadskansliet att statliga bidrag ska gå fortsatt direkt till de verksamheter som 
bidragen avser. Detta förslag kan dock inte betraktas som en kompromiss från 
Stadskansliets sida, då det är ett krav från den statliga nivån att statliga bidrag 
ska gå direkt till de verksamheter som erhållit bidragen (Statens Kulturråd 
1997, s. 35).  
 
Stadskansliet förordar således en kulturnämnd av en mer styrande karaktär än 
tidigare, det de själva benämner ”/…/ en renodlad nämnd med ett över-
gripande ansvar för kultursektorn” (Stadskansliet, dnr 1994:1293, s. 8). Det 
som skiljer det andra från det första förslaget till kulturnämndens utformning 
är att nämnden för stadsbiblioteket samt museinämnden i det andra förslaget 
skulle uppgå i kulturnämnden och att den sistnämnda alltså skulle tilldelas 
även verksamhetsansvar. Stadskansliet avvisar detta alternativ då 
”[n]ämndens roll som kulturpolitisk företrädare riskerar att komma i konflikt 
med rollen som kulturproducent” (ibid., s. 2). Det är således enligt stadskans-
liet önskvärt att kulturnämnden står i en oberoende ställning gentemot verk-
samheterna inom den sektor nämnden ska handha, då risken annars är att 
nämnden gynnar de egna verksamheterna på bekostnad av det breda utbud 
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stadskansliet anser ska känneteckna det kulturpolitiska området. I november 
1995 fattar kommunfullmäktige beslutet att omvandla kulturnämnden till en 
sektorsnämnd enligt stadskansliets första förslag (KFP 1995-11-16, § 6; 1995-11-
23, § 2). I det budgetförslag från socialdemokraterna för 1996 som ligger till 
grund för beslutet sägs uttryckligen att ”[f]rån och med 1996 fungerar kultur-
nämnden som sektorsnämnd” (KFH 1995:301, s. 89). 

Debatt i fullmäktige 
Att döma av fullmäktigedebattens yttrandeprotokoll väcker dock beslutet att 
inrätta Kulturnämnden som en sektorsnämnd ett relativt kraftigt ifråga-
sättande från företrädare för den borgerliga oppositionen, samtliga också leda-
möter i den sittande kulturnämnden. Fleur Palmé (m) betonar att både Aktie-
bolagslagen (SFS 1975:1385) och Kommunallagen (SFS 1991:900) anger att 
beslut angående aktiebolag inte kan delegeras från kommunfullmäktige till en 
facknämnd, vilket medför att flera av Göteborgs kulturinstitutioner som be-
drivs i aktiebolagsform med kommunen som huvudägare inte kan ha kultur-
nämnden som ansvarig huvudman. Även Margita Björklund (fp), vice ord-
förande i den sittande kulturnämnden, menar att socialdemokraterna i och 
med sitt beslut om att inrätta kulturnämnden som sektorsnämnd begår ”en 
olaglig handling” (KFP 1995-11-16, Yttrande nr 9, § 6, s. 97, 101). På denna 
anklagelse ger Kerstin Alnebratt (s), den sittande kulturnämndens ordförande, 
följande svar: 
 

Jag vet inte om det är en fråga om ordval, men detta med sektorsnämnd 
verkar svårt. Vad kulturnämnden i år enligt beslut i fullmäktige för ett år 
sedan har gjort är att ta ansvar för inriktning och prioritering av kultur-
området. Vi har gjort det inom ramen för det nuvarande reglementet och 
den nuvarande huvudmannastrukturen. Eftersom lagen inte medger att 
anslaget till ett bolag delegeras till en facknämnd, kommer dessa att fast-
ställas av fullmäktige idag. Det viktiga för oss har varit, att kulturfrågorna 
förtjänar att i sin helhet behandlas och ansvaras för av en nämnd. Det har 
vi försökt genomföra i år. (Ibid., s. 100) 

 
Efter denna utsaga känns kulturnämndens status som sektorsnämnd fort-
farande något oklar. Därtill utmanar Alnebratt stadsdelsnämnderna genom att 
gestalta kulturnämnden som den nämnd som ansvarar för ”kulturfrågor” i 
”sin helhet”. På en direkt fråga från Fleur Palmé (m) om huruvida det stäm-
mer att ”/…/ kulturnämnden under 1996 inte kommer att vara en sektors-
nämnd i ordets juridiska mening” (KFP 1995-11-26, Yttrande nr 9, § 6, s. 101), 
svarar Kerstin Alnebratt: 
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/…/ om ni [Fleur Palmé och Margita Björklund] säger att ni har vunnit 
och att det inte gick att genomföra sektorsnämnder, så är det OK för mig. 
Vad jag är intresserad av är att diskutera inriktning och prioriteringar i 
kulturpolitiken. (KFP 1995-11-26, Yttrande nr 9, § 6, s. 103) 

 
Alnebratts svar får väl närmast tolkas som att kulturnämnden aldrig varit och 
aldrig kommer att bli någon sektorsnämnd, även om kommunfullmäktige 
fattat beslut om att så ska vara fallet. Trots att hon ”erkänner förlusten” av att 
inte kunna inrätta kulturnämnden som en sektorsnämnd, kritiserar Alnebratt 
implicit Palmé och Björklund för att intressera sig mer för formalia i 
kommunala organisationsfrågor än för kulturpolitikens innehåll. 
 
Då Alnebratt och Björklund utgör den sittande kulturnämndens presidium, 
kan konflikten i fullmäktige kring sektorsnämndsfrågan antas ha präglat sam-
arbetsklimatet i presidiet. Att konflikter förekom tillstås också av Alnebratt 
(intervju 2004-12-14), men av dessa konflikter märks inget i kulturnämndens 
protokoll. Nämndens position i förhållande till övriga nämnder och styrelser i 
kommunen diskuteras visserligen (KNP 1994-06-01, § 150; 1994-06-22, § 159; 
1994-08-10, § 193), men antingen bordläggs ärendet eller så hänvisas till 
beslutsunderlaget för arbetande kulturnämnd. I januari 1995 informerar 
förvaltningschef Christina Hjorth om ”/…/ en utredning om sektorsnämnd 
inom kultursektorn och att samordningsmöjligheter inom densamma har 
inletts” (KNP 1995-01-25, § 7). Den debatt i kommunfullmäktige som återgavs 
ovan visar dock att det är oklart huruvida en sådan sektorsnämnd verkligen 
inrättades. I samband med budgetbeslut i kommunfullmäktige för år 1998 ger 
fullmäktige stadskansliet i uppdrag att utreda frågan om en ny organisation 
av kulturnämnden. Behovet av en ny organisation aktualiseras inte minst av 
bildandet av först ett Västra Götalands län 1998 och därefter Västra 
Götalandsregionen 1999, frågor som jag kommer att behandla i nästa kapitel. 
Kommande avsnitt handlar i stället om hur kulturnämnden 1998 får den 
organisation den idag fortfarande har. 

En kulturnämnd med både samordnings‐ och 
verksamhetsansvar 
Som bakgrund till sitt beslut år 1997 (KFP 1997-10-09, § 12) om att inrätta en 
reviderad kulturnämnd anger kommunfullmäktige följande skäl: 
 

1995 fattade kommunfullmäktige beslut om att kulturnämnden skulle 
fungera som rektorsnämnd [sic!] för hela kultursektorn. Den rollen har 
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idag försvunnit, då kulturbolagen sedan 1996 ingår i koncernbolagen och 
det numera är kommunfullmäktige som beslutar om kulturpolitiska mål 
och resursfördelning till kulturbolagen. (KFH 1997:151, s. 3) 

 
Här konstateras alltså att kulturnämnden inte kan fortsätta vara den sektors-
nämnd den kanske egentligen aldrig varit. stadskansliet är denna gång ganska 
fåordiga i det tjänsteutlåtande som ligger till grund för kommunstyrelsens 
förslag till beslut i kommunfullmäktige om att inrätta en reviderad kultur-
nämnd och man går närmast direkt över till förslag till beslut. Detta förslag 
innebär att dåvarande kulturnämnden, museinämnden samt nämnden för 
stadsbiblioteket avvecklas den 31 december 1997 och att de två sistnämnda 
nämndernas verksamhet uppgår i en nybildad kulturnämnd den förste januari 
1998. Beslutet i fullmäktige omfattar också en revidering av kulturnämndens 
reglemente, där stycket om kulturnämndens ekonomiska samordningsansvar i 
enlighet med stadskansliets tjänsteutlåtande föreslås utgå. Vidare konstateras 
att det kan 
 

/…/ från kommunalrättslig synvinkel ifrågasättas om det gällande regle-
mentet som enligt ordalydelsen i § 1 ger kulturnämnden ’det över-
gripande ansvaret för utformningen av stadens kulturpolitiska mål’ ger 
nämnden alltför långtgående befogenhet gentemot kommunfullmäktige. 
Därför har det nya reglementet utformats så att det ankommer på kultur-
nämnden att avge förslag på utformning av mål och riktlinjer för den 
samlade kulturverksamheten i Göteborg. (KFH 1997:151, s. 6, mina 
kursiv.) 

 
Utarbetandet av förslag till mål och inriktning för stadens kulturpolitik ska 
därtill utarbetas i samarbete med ”/…/ kulturinstitutioner, organisationer, 
kulturarbetare, bolag, nämnder m fl /…/” (ibid., s. 8). Det är uppenbart att 
kulturnämnden av stadskansliet anses ha fått alltför långtgående beslutsbefo-
genheter på det kulturpolitiska området. Genom att fråntas både ansvaret för 
övergripande utformning samt ekonomiskt samordningsansvar fråntas kultur-
nämnden makt över det kulturpolitiska argumentationsföreträdet. Samtidigt 
tillförs kulturnämnden verksamhetsansvar, vilket 1994 års tjänsteutlåtande 
från stadskansliet avrådde ifrån, då museinämnden och nämnden för stads-
biblioteket uppgår i kulturnämnden. Nämnden för stadsbiblioteket hade dit-
tills handhaft stadsbiblioteket, sjukhusbiblioteken, biblioteksverksamhet på 
sjukhemmen, bokbussarna samt länsbibliotek för Göteborgs och Bohus län. 
Dessa uppgifter övertas nu av kulturnämnden, medan stadsdelsnämnderna 
fortsatt handhar stadsdels- och regionbiblioteken (KFH 1997:151, s. 10). När 
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kommunfullmäktige 1997 fattar beslut om en reviderad kulturnämnd får 
nämnden den organisation som illustreras i nedanstående figur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Göteborgs stads kulturpolitiska organisation 1998. 

Sammanfattning 
I detta kapitel presenteras utsagor om kulturpolitikens organisation inom 
Göteborgs stad. Utsagor om den samordnande kulturnämnd som inrättas 1993 
står i fokus där de lägesbeskrivningar som utgör utgångspunkt för de argu-
ment som framförs i hög utsträckning hämtas från KUB 69, Göteborgs första 
kulturpolitiska visionsdokument som antogs av kommunfullmäktige 1973. 
KUB 69 ger uttryck för en strävan att anpassa den kulturpolitiska organisatio-
nen till en legal-byråkratisk arkitektmodell och från denna utgångspunkt ut-
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gör en kulturnämnd ett viktigt led i denna anpassning. De aktörer, vilka fram-
förallt utgör företrädare för kulturverksamheter samt företrädare för nämnder 
och styrelser med ett explicit ansvar för kulturverksamheter, argumenterar 
således för kulturnämndens inrättande genom att använda denna som ett 
normaliseringsinstrument. Även näringslivsinriktade aktörer använder kultur-
nämnden som ett sådant instrument, men då med argument som förankras i 
en nätverksorienterad styrningsmodell där kulturpolitikens organisation ska 
bidra till att främja stadens ekonomiska tillväxt.  
 
En nätverksorienterad styrningsmodell kan också sägas genomsyra den SDN-
reform, som genomförs 1990 och som med sin territoriebaserade indelning 
bryter med den tidigare facknämndsbaserade kommunala organisationen. I 
argumentationen om kulturpolitikens organisation framstår SDN-reformen 
som en lika viktig utgångspunkt i lägesbeskrivningarna som KUB 69. Till 
skillnad från det sektorsbaserade synsätt som genomsyrar den legal-
byråkratiska modellen, bygger SDN-reformen på att kulturpolitik inte ska åt-
skiljas från övrig verksamhet utan i stället bör integreras i en lokalt baserad 
politik som utgår från medborgarnas vardagsvärldar. Från denna utgångs-
punkt argumenterar stadsdelsnämnderna mot inrättandet av en kulturnämnd, 
med hänvisning till att nämnden skulle motverka den lokalförankrade kultur-
politik som SDN-reformen syftade till att uppnå.  
 
De aktörer som argumenterar för en kulturnämnd går segrande ur förhand-
lingen, även om initiativet till att ytterligare formalisera kulturnämnden 
genom att omvandla den till en sektorsnämnd 1995 får betraktas som miss-
lyckat. Trots att kulturnämnden enligt beslut i fullmäktige benämns sektors-
nämnd mellan åren 1995-1996, är det oklart om benämningen är giltig i juri-
disk bemärkelse. Den bolagisering av kommunal verksamhet, som inom den 
kulturpolitiska organisationen leder till att tre av Göteborgs största kultur-
institutioner omvandlas till aktiebolag, tycks i kombination med SDN-refor-
men omöjliggöra själva existensen av sektorsnämnder. 1997 revideras kultur-
nämnden ännu en gång, och går från att vara enbart samordnande till att ha 
både samordnings- och verksamhetsansvar. Denna förändring upprör fram-
förallt de nämnder vars verksamheter kommer att uppgå i kulturnämnden. 
Samtidigt medför förändringen att kulturnämnden fråntas ansvar för både 
ekonomisk samordning och beslutsrätt avseende riktlinjer – det vill säga 
visioner – för den kulturpolitiska verksamheten. Under den studerade tids-
perioden går således den kulturpolitiska organisationen i Göteborgs stad från 
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att inte ha någon explicit åtskillnadsmaskin i form av en kulturnämnd till att 
inrätta en relativt kraftfull sådan. Slutresultatet blir dock att denna åtskillnads-
maskin får återlämna de viktigaste styrningsredskapen i kommunfullmäktiges 
och kommunstyrelsens ägo.  
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6 Kulturpolitisk organisation 2: Urskiljandet av 
en lokal nivå 
I föregående kapitel skildrades utsagor om den kulturpolitiska organisationen 
inom Göteborgs stad. I detta kapitel fortsätter jag att behandla det policy-
problem som rör kulturpolitikens organisation, men jag koncentrerar mig på 
kulturpolitiska utsagor som skildrar hur Göteborgs stad relaterar till kultur-
politiska utsagor på övriga politiska nivåer. Utsagorna som presenteras är fram-
förallt uttryck för hur Göteborgs stad positionerar sig i relation till kultur-
politiska utsagor på regional, statlig och internationell nivå och därmed eta-
blerar en lokal kulturpolitisk identitet. Jag presenterar även utsagor som ger 
uttryck för de sistnämnda nivåernas inställning till de frågor som behandlas, 
men det är Göteborgs respons på dessa utsagor som prioriteras. I fokus står 
utsagor som argumenterar för olika lägesbeskrivningar avseende den kultur-
politiska ansvarsfördelningen mellan olika politiska nivåer, samt de förslag till 
åtgärder som formuleras utifrån de olika målsättningar som styr utsagorna på 
respektive nivå. Jag har valt att koncentrera mig på utsagor som relaterar till 
fyra händelser som inträffar under 1990-talet och som är relaterade till den 
regionala, statliga respektive internationella nivån: tillkomsten av Västra 
Götalandsregionen, utarbetandet av ett för Göteborg, Malmö och Umeå 
gemensamt strategidokument, den statliga Kulturutredningen, samt Sveriges 
inträde i EU. I detta kapitel bortser jag från de interna maktrelationerna och 
potentiella konflikterna mellan olika aktörer inom Göteborgs kulturpolitiska 
organisation, för att i stället studera hur Göteborgs stad relaterar till övriga 
politiska nivåer. På detta sätt vill jag synliggöra hur Göteborgs stad urskiljer 
sig som lokal kulturpolitisk aktör genom att särskilja sig från övriga nivåer, 
samt vilka aktörer som framställs som hot respektive allierade i denna 
differentieringsprocess. Jag börjar med Västra Götalandsregionen. 

En ny kulturpolitisk aktör: Västra Götalandsregionen 
I föregående kapitel presenteras bland annat den revidering av kultur-
nämnden som kommunfullmäktige fattar beslut om 1997. Folkpartiets 
representanter i kulturnämnden riktar då kritik mot det de framställer som ett 
tidsmässigt alltför forcerat genomdrivande av en reviderad kulturnämnd. En 
viktig anledning till att folkpartiet hösten 1997 vill vänta är följande:  
 

Det pågår dessutom en diskussion om hur den regionala kulturen skall 
organiseras i Västra Götalands län. Ett förslag väntas vara klart i december 
1997. Det är också av den anledningen angeläget att avvakta till dess att 
huvudmannaskap och finansiering av länsbibliotek och de stora museerna 
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som Röhsska, konstmuseet, sjöfartsmuseet och stadsmuseet är klarlagda. 
(Yttrande lagt till KNP 1997-09-09, § 128) 

 
Folkpartiets representanter ser alltså de pågående ombildningarna på regional 
nivå som viktiga att beakta i ombildningar på den lokala nivån och det är 
första gången under den studerade tidsperioden som detta samband lyfts 
fram. Detta trots att vägen fram till ett Västra Götalands län påbörjas redan 
1992 i och med tillsättandet av den statliga, parlamentariska Regionbered-
ningen. I de av en borgerlig regering utarbetade direktiven för beredningen 
(Dir. 1992:86) argumenteras för att den dåvarande ansvarsfördelningen mellan 
stat, landsting och kommuner inte fungerar tillfredsställande vare sig i demo-
kratisk eller ekonomisk bemärkelse, och inte heller mot bakgrund av den 
ökande internationaliseringen av den svenska politiska organisationen. Be-
redningen ges därför i uppdrag att utreda möjligheterna att förändra den 
rådande organisationen i syfte att skapa svenska regioner som kännetecknas 
av en ”hållbar tillväxt”. Här tillmäts den demokratiska förankringen stor be-
tydelse, men möjligheten att minska de offentliga utgifterna framställs som en 
hierarkiskt överordnad målsättning. De målsättningar som återges i direktiven 
är överlag tydligt förankrade i New Public Management (NPM), där 
gränsöverskridandet mellan offentlig och privat verksamhet samt kostnads-
effektivitet utgör tongivande inslag. 
 
I Regionberedningens slutbetänkande, som avlämnas 1995, behandlas inte 
kulturområdet särskilt utförligt även om kulturens möjligheter att utgöra en 
viktig lokal och regional utvecklingsfaktor poängteras och det antas att ”[e]tt 
rikt kulturliv bidrar starkt till en förbättring av medborgarnas livskvalitet, 
främjar deras kreativitet och fyller därmed en viktig identitetsskapande funk-
tion” (SOU 1995:27, s. 341). Kultur som utvecklingsfaktor och som identitets-
markör går dock utöver ”/…/ att kulturen också har ett självständigt konst-
närligt värde” (ibid., s. 342). Regionberedningen vill således grunda kultur-
politik i ett humanistiskt argumentationsschema, där kultur besitter ett 
”konstnärligt värde” som överskrider den politiska styrningen av detta värde. 
Dock bygger argumentationen även på explicita tillämpningar av både det 
sociologiska respektive det marknadsorienterade argumentationsschemat. 
Detta i termer av att kulturens ”identitetsskapande” funktion respektive kul-
turens betydelse som ”utvecklingsfaktor” betonas. Återigen tillämpas således 
den dubbelhetens teknik som åskådliggjordes i föregående kapitel och som inne-
bär att ”Kulturens autonomi” ska främjas parallellt med att kultur ska använ-
das som redskap i sociala och/eller ekonomiska utvecklingsprojekt. I Region-
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beredningens betänkande utgör dock kulturpolitik inte något centralt inslag, 
utan är endast ett av många redskap för att inom ramen för en marknads-
orienterad välfärdspolitik skapa i första hand ekonomiskt bärkraftiga regioner 
i Sverige. 
 
De socialdemokratiska propositioner (1996/97:36; 1996/97:108), som Region-
beredningens betänkande bildar underlag för, resulterar i att riksdagen fattar 
beslut om att Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län från och 
med den 1 januari 1998 ska bilda ett gemensamt Västra Götalands län (Rskr 
1996/97:228). Riksdagen fattar också beslut om att på försök pröva en ändrad 
regional ansvarsfördelning i Kalmar, Gotlands och Skåne län under perioden 
1997-2002. Från och med den 1 januari 1999 ska försöksverksamheten även 
genomföras i Västra Götalands län. I försökslänen föreslås regionala själv-
styrelseorgan – som i Västra Götalands län avser landstinget – överta det 
regionala utvecklingsansvar som avser ”länets långsiktiga utveckling” samt 
ansvaret för regional transportinfrastruktur från länsstyrelserna. Därtill ska de 
regionala självstyrelseorganen överta ansvaret för tillväxtavtalen med 
regeringen. På det kulturpolitiska området ska dessutom försöksverksam-
heterna i Kalmar, Gotland och Skåne ”/…/ från Statens kulturråd överta be-
fogenheten att besluta om fördelningen av statsbidrag till regionala kultur-
institutioner enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen” /…/ (SFS 
1996:1414, § 2). Nämnda regioner tilldelas alltså rätten att på försök fördela de 
statliga anslagen till de regionala kulturinstitutionerna, även om regeringen 
fortsatt behåller makten över att besluta vilka kulturinstitutioner som ska be-
dömas vara ”regionala kulturinstitutioner” (Statens kulturråd 2000, s. 8).  
 
Västra Götalandsregionen, som blev namnet på det regionala självstyrelse-
organ som trädde i kraft den 1 januari 1999, omfattades inte av detta försök 
med vad som i den kulturpolitiska berättigandegemenskapen kommit att 
benämnas ”kulturpåse”, utan i stället träffas ett unikt samarbetsavtal mellan 
Statens kulturråd och regionen.28 Den politiska decentralisering som region-
bildningarna får ses som ett uttryck för fullföljs således inte på ett enhetligt 
sätt på det kulturpolitiska området. Även om den statliga nivån inte helt vill 
avsäga sig makten över den statliga anslagstilldelningen, måste regionbild-
ningarna erkännas som en banbrytande förändring av den svenska politiskt-

                                              
28 Detta samarbetsavtal behandlas inte i avhandlingen då det faller utanför den studerade 
tidsperioden. För en presentation och analys av Västra Götalandsregionens kulturpolitik 
hänvisas till Veronica Trépagnys forskning (jfr t.ex. Trépagny 2003). 
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administrativa organisationen i riktning mot en mer nätverksorienterad 
styrningsmodell. Denna förändring kommer även att få stora konsekvenser för 
den kulturpolitiska organisationen i Göteborgs stad. Därför är det intresse-
väckande att regionfrågan behandlas sparsamt i stadens kulturnämnd, även 
om representanter för både nämnden och förvaltningen ingick i den regionala 
styrgrupp som skulle behandla regionbildningens konsekvenser på det kultur-
politiska området. 
 
De tre ordförandena i kulturnämnden under den undersökta tidsperioden 
framställer samtliga regionen som ett problematiskt inslag snarare än som en 
spännande samarbetspartner. Under regionens tillkomstprocess deltog som 
sagt företrädare för kulturnämnden i förhandlingar om vad som skulle vara 
regionens kontra kommunens ansvar på det kulturpolitiska området, samt hur 
man skulle hantera gränssnittet mellan de olika politiska instanserna. Dessa 
förhandlingar rörde dock enligt kulturnämndsordförandena inte kultur-
politiska målsättningar lika mycket som den ekonomiska ansvarsfördelningen. 
Margita Björklund (fp), kulturnämndens ordförande 1993-1994, säger följande 
om förhandlingarna: 
 

Det förekom inte några kulturpolitiska diskussioner av någon högre 
dignitet i samband med detta. Utan allting kommer alltid tillbaka till 
hårda fakta, vilket innebär: hur mycket pengar lämnar vi in i skatter, hur 
mycket verksamhet tar regionen över, hur stor är diskrepansen där? Och 
hur mycket mer verksamhet kan man möjligtvis lägga in för att minska 
diskrepansen [skratt]. (Intervju med Margita Björklund 2004-11-23)  

 
Även Vivi-Ann Nilsson (s), som vid intervjutillfället 2004 var ordförande i 
Göteborgs Kulturnämnd samt ledamot i Västra Götalandsregionens kultur-
nämnd, svarar på frågan om hon upplever samarbetet med regionen som 
smärtfritt att det till stora delar blivit det, men att ansvarsfördelningen fort-
farande är problematisk. Som ett resultat av förhandlingsprocesserna har flera 
av Göteborgs stads stora, bolagiserade kulturinstitutioner – såsom Göteborgs-
Operan, Stadsteatern och Göteborgssymfonikerna – övergått till att ha regio-
nen som huvudman. De för avhandlingen intervjuade politikerna uttrycker en 
viss skepsis till att regionen kan hantera detta ansvar, vilket får bedömas mot 
bakgrund av att kulturnämnden i Göteborg förlorat argumentationsföreträdet 
till regionen avseende det som betraktas som bärande institutioner på det 
kulturpolitiska området.  
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Även i kommunfullmäktige behandlas regionfrågan relativt sparsamt. En 
motion av folkpartiets Lars Himmelmann om en ”idémässa för att utveckla 
den västsvenska regionen” bifalls i juni 1993 av kommunfullmäktige (KFP 
1993-06-17, § 20). Motionen har av stadskansliet skickats på remiss till närings-
livssekretariatet, kommunstyrelsens särskilda enhet för näringslivsfrågor, vars 
politiskt tillsatta styrelse är näringspolitiska delegationen.29 Närings-
livssekretariatet stödjer Himmelmanns förslag med hänvisning till följande 
resonemang: 
 

Näringslivssekretariatet upplever att diskussionen om den västsvenska 
regionens utveckling har ökat. Insikten om den regionala identiteten och 
styrkan har utvecklats påtagligt sedan arbetet påbörjades med en översyn 
av den nuvarande länsindelningen. (KFH 1993:145, s. 2) 

 
Här kopplar näringslivssekretariatet framväxten av en regional identitet till 
Regionberedningens arbete på den statliga nivån; den regionala identiteten 
framställs således som ett resultat av en från statligt håll initierad regionali-
sering, snarare än en från regionen initierad regionalism (Malmström 1998, s. 
50ff.; jfr Trépagny 2003, s. 68f.). I vare sig motionen eller i näringslivssekretari-
atets remissyttrande nämns kulturverksamheters roll i det regionala identi-
tetsbygget, men som jag kommer att visa aktualiseras kulturpolitikens roll i 
både lokalt och regionalt identitetsbygge i andra sammanhang under den 
undersökta tidsperioden. 
 
Sammanfattningsvis visar tillkomsten av Västra Götalandsregionen på för-
skjutningar i den kulturpolitiska ansvarsfördelningen, där kommunens 
näringspolitiska aktörer är positiva till dessa förskjutningar, medan de kultur-
politiska aktörerna intar en mer skeptisk inställning. Avseende näringslivs-
frågor ses regionbildningen som en förstärkning av den kommunala makt-
positionen, medan den avseende kulturpolitiska frågor ses som en försvag-

                                              
29 Efter kommunalvalet 1994 utökades Näringspolitiska delegationens mandat genom att 
politiska representanter från både Göteborgs stad och Göteborgsregionens kommunalför-
bund hädanefter ingick i delegationen. Näringspolitiska delegationen är näringslivssekreta-
riatets styrelse, och sekretariatets huvuduppgift består i att det ”/…/ representerar Göte-
borgsregionens kommuner i näringslivsfrågor och bidrar till att skapa förutsättningar för 
fortsatt utveckling och expansion” (Göteborgs Stadskalender 1996, s. 31). I denna huvud-
uppgift ingår att på olika sätt stödja och marknadsföra befintligt näringsliv i regionen samt 
bidra till att initiera nya näringsverksamheter i ett omvärldsperspektiv som omfattar den 
svenska kontexten, men kanske framförallt en internationell omvärld i form av ”/…/ be-
tydelsefulla regioner i andra länder” (ibid.). Under den studerade tidsperioden formuleras 
således den Näringspolitiska delegationens uppdrag alltmer i regionala termer. 
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ning. Detta kan tolkas i ljuset av att det är den statliga och lokala nivån som 
fram till det aktuella tillfället tagit det största ekonomiska ansvaret på det 
kulturpolitiska området, och därmed också kunnat ta sig större friheter av-
seende kulturpolitikens utformning, medan landstingen stått i bakgrunden. 
En förstärkt regional nivå hotar att rubba denna maktbalans. Ett regionalt per-
spektiv används dock av Göteborgs stad också som ett redskap i positiv be-
märkelse. I början av 1990-talet uppstår ett politiskt manöverutrymme för 
Göteborgs stad. Detta manöverutrymme skapas delvis av att Regionbered-
ningen öppnar upp för förändringar avseende ansvarsfördelningen mellan 
olika politiska nivåer, men också av att en statlig parlamentarisk Kulturutred-
ning tillsätts 1993 och bidrar till att ifrågasätta den existerande kulturpolitiska 
organisationen. Tillsammans med två andra aktörer som företräder den lokala 
nivån – Malmö stad och Umeå kommun – utnyttjar Göteborgs stad detta 
manöverutrymme till att producera ett kulturpolitiskt argumentationsinlägg 
som ger uttryck för ett annat förhållningssätt än Regionberedningens till 
regionaliseringsfrågor. I detta inlägg formuleras inte regionalisering i termer 
av ekonomisk effektivisering och förbättrad demokratisk förankring av den 
statliga politiken, utan i termer av regionalism och ”periferiernas” uppror mot 
”centrum”. Jag övergår nu till att skildra detta inlägg. 

”Sverige behöver fler kulturella centra” 
Under ovanstående rubrik publiceras i maj 1994 en gemensam skrivelse från 
kulturnämnderna i Göteborgs stad, Malmö stad och Umeå kommun som 
explicit riktar sig till den pågående statliga Kulturutredningen. I skrivelsen 
framställs den kraftiga koncentrationen av kulturinstitutioner, kulturutövare 
och offentliga medel till Stockholm inte bara som ett hot mot den konstnärliga 
utvecklingen och den svenska kulturpolitikens förnyelse och fortsatta existens, 
utan som ett hot mot Sveriges ”positiva samhällsutveckling” i stort. I en sådan 
utveckling, baserad på tillväxt och full sysselsättning i en ”kunskapsbaserad 
ekonomi”, har kultur och framförallt fler ”kulturella centra” än Stockholm en 
central roll att spela: 
 

Enligt vår mening är kulturområdet en viktig utvecklingsfrämjande kraft, 
och utvecklingen av den kulturella infrastrukturen och kompetensen bör 
ha hög prioritet. Liksom inom övriga utvecklingsområden bör insatserna 
ha sin grund i en politik för allmän regionutveckling. En positiv samhälls-
utveckling innebär likvärdiga livsvillkor i hela landet. Vi är övertygade 
om att detta mål bäst uppnås genom en rollfördelning mellan dynamiska 
centra. För en kunskapsbaserad samhällsutveckling krävs en förtätning av 
befolkning och kompetens och ett stort inslag av forskning, FoU-verksam-
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het och kunskapsintensiv produktion. Här har också kulturen sin givna 
roll som drivkraft i utvecklingen. (Göteborgs stad, Malmö stad & Umeå 
kommun 1994, s. 2, kursiv i orig.) 

 
Staden Göteborgs styrkor framställs i skrivelsen vara dess institutioner, festi-
valer och andra stora evenemang, även om institutionsoberoende teater-
grupper och barnkulturverksamhet också nämns (ibid., s. 10ff.). Biblioteks-
verksamhet – som i andra sammanhang utpekas som ”kärnan” i den kommu-
nala kulturverksamheten – nämns inte i någon större utsträckning, inte heller 
kulturarv. Det är de så kallade skapande verksamheterna – och inte de förmed-
lande – som står i fokus och ett estetiskt kulturbegrepp tillämpas inom ramarna 
för framförallt ett marknadsorienterat argumentationsschema. 
 
Inspiration till skrivelsen hämtas bland annat från den utvärdering av svensk 
statlig kulturpolitik som Europarådet genomförde under slutet av 1980-talet.30 
Den brittiske kulturpolitikforskaren John Myerscough ledde den expertgrupp 
som genomförde utredningen, vars slutrapport är en av inspirationskällorna 
till städernas resonemang om behovet av fler kulturella centra (jfr Nilsson 
1999, s. 395ff.; Johannisson 2003a). Tiden för utbyggnad och expansion inom 
svensk kulturpolitik är över, menar både städerna31 och expertutvärderingen. I 
stället ska genomförda åtgärder kartläggas, utvärderas och koncentreras. Kon-
centrationen till enbart Stockholm bör dock brytas och nya centra ska bilda 
motvikter till huvudstadens privilegierade maktposition på det kulturpolitiska 
området (Myerscough 1990, s. 59, 88, 148f.). Med avseende på den ökade grad 
av regional finansiering som expertutvärderingen också föreslår är man dock 
lite mer undflyende i städernas skrivelse och menar att staten måste öka sin 
andel, medan ”/…/ den regionala basen behöver breddas, och man bör söka 
                                              
30 Utvärderingen ingår i de så kallade länderexaminationer som Europarådet sedan 1986 an-
svarar för på begäran av respektive medlemslands regering. Hittills har 26 länders kultur-
politik utvärderats. Processen består i att medlemsstaten först avlämnar en nationell kultur-
politisk lägesrapport som därefter granskas av en av Europarådet tillsatt expertgrupp. Efter 
sin granskning, som också inkluderar besök i det aktuella medlemslandet, avlämnar expert-
gruppen i sin tur en rapport med slutsatser och rekommendationer. I granskningen av 
svensk statlig kulturpolitik utarbetade det dåvarande Utbildningsdepartementet i samarbete 
med Statens kulturråd den nationella rapporten 1990 (Statens kulturråd & Utbildnings-
departementet 1990) och expertgruppens rapport är den som jag hänvisar till i brödtexten 
(Myerscough 1990). 
31 I en skrivelse av detta slag hade det kanske varit rimligt att använda beteckningen 
”kommuner” för skrivelsens avsändare. Dock används i skrivelsen genomgående beteck-
ningen ”städer” och då jag väljer att se detta som en aktiv markering för att tydligare positio-
nera Göteborg som stad – framförallt i relation till Stockholm – kommer även jag att använda 
denna beteckning när jag hänvisar till skrivelsen. 
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många och olika finansieringskällor i syfte att skapa vidare ekonomiska ramar 
och öka kulturens oberoende som samhällskraft” (Göteborgs stad, Malmö stad 
& Umeå kommun 1994, s. 8). Blandad finansiering, det vill säga partnerskap 
mellan offentlig och privat sektor, framställs som en lösning som skulle öka 
”Kulturens autonomi” (Blomgren & Blomgren 2002, s. 12). I enlighet med ett 
marknadsorienterat argumentationsschema, där New Public Management ut-
gör ett viktigt inslag, är inte offentlig finansiering nödvändigtvis en bättre 
garant för denna autonomi än privat sådan. 
 
De tankegångar som städerna med hänvisning till Myerscoughs expertut-
värdering presenterar ligger väl i linje med den Storstadsutredning som av-
lämnade sitt slutbetänkande Storstadsliv: Rika möjligheter – hårda villkor år 1990 
(SOU 1990:36; jfr Johannisson 2003a). Denna utredning skulle enligt direktiven 
lämna förslag på hur levnadsvillkoren i de svenska storstäderna – Stockholm, 
Göteborg och Malmö – kunde förbättras. I direktiven reproduceras den stora 
betydelse för samhällsutvecklingen som i Sverige tillmäts storstäder och som 
också präglar Göteborgs stads sätt att framställa sig själv som aktör på det 
kulturpolitiska området. Enligt utredningsdirektiven är storstäderna viktiga 
då ”/…/ där utvecklas ofta idéer och företeelser som sprids till landet som 
helhet” (SOU 1990:36, s. 301). När storstädernas roll i samhällsutvecklingen 
diskuteras är det framförallt deras betydelse för ekonomisk tillväxt som står i 
fokus. Utgångspunkten är de problem med övergången från ett industri-
baserat till ett tjänstebaserat produktionssystem som storstadsregioner över 
hela nordvästra Europa upplevt sedan 1970-talet (ibid., s. 9ff.). Storstads-
regioner framställs som ”tillväxtkorridorer” som måste bevaka sina positioner 
i en alltmer globaliserad konkurrensmiljö, inte bara för att bevaka sina egna 
intressen utan även för att säkra hela nationens ekonomiska bärkraft. Stor-
stadsutredningens betänkande ger uttryck för en betoning av de lokala miljö-
ernas betydelse för att nationen Sverige ska utvecklas i en positiv riktning i 
samhällsekonomisk bemärkelse. Det är inte längre enbart den statliga nivån 
som kan agera för att uppnå den nationella välfärdspolitikens målsättningar. 
 
I Storstadsutredningens betänkande – liksom i Regionberedningens betän-
kande – lyfts inte kulturverksamheters roll i denna kamp om uppmärksamhet 
fram särskilt mycket, men de framställs som viktiga med avseende på stor-
städernas dragningskraft på både potentiella medborgare och potentiell 
näringsverksamhet: ”Kvalitéerna i den byggda miljön och det kulturella livet 
har en avgörande betydelse för människors uppfattning om städernas attrak-
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tivitet” och ”[e]n god miljö med ren luft, rent vatten, välhållna parker och 
grönområden, kulturutbud osv. är värden som i ökande utsträckning värde-
sätts även av näringslivet” (SOU 1990:36, s.112, 128). Att kulturverksamheter 
kan vara en viktig – men sällan avgörande – faktor när människor eller 
näringsverksamheter överväger en specifik lokalisering är något som bekräftas 
av viss forskning på området (jfr t.ex. Wikhall 2003). Utredningens resone-
mang om kreativitetsfrämjande tillväxtkorridorer – det vill säga större territo-
rier än vad stadsgränserna anger – och om att kultur kan spela en viss roll i att 
skapa dessa kreativa miljöer är något som reproduceras i Göteborgs, Malmös 
och Umeås argumentation för fler kulturella centra. Skriften inleds med orden: 
”Sverige behöver utveckling och förändring – inom många områden. Kultur är 
en av drivkrafterna i förändringen”, samt med konstaterandet att 
”[r]esonemanget utgår från den roll de tre städerna spelar, men det är natur-
ligtvis ett region- eller landsdelsperspektiv som ger tyngd åt diskussionen” 
(Göteborg stad, Malmö stad & Umeå kommun 1994, s. 1). Här är således det 
regionala perspektivet något som används som ett redskap i positiv bemär-
kelse i argumentationen, där behovet av särskilda satsningar på de tre 
städerna egentligen avser att gynna de regioner där städerna är geografiskt 
placerade. Här framställs alltså inte regionen som det hot som gestaltas i inter-
vjuerna med de olika innehavarna av Kulturnämndens ordförandepost under 
den studerade tidsperioden. 
 
Enligt Margita Björklund (fp), sittande kulturnämndsordförande när skriften 
utarbetas, är samarbetet mellan de tre städerna helt beroende av att specifika 
folkpartistiska politiker samt specifika tjänstemän vid ett specifikt tillfälle 
sammanstrålar och kan enas om att driva en gemensam linje mot det de upp-
lever som en negativ stockholmsdominans. Även om det är folkpartister som 
initierar samarbetet upplever Björklund att de fick gott stöd också av social-
demokratiska kulturpolitiker på respektive ort. Eftersom samarbetet är så 
personanknutet är det dock sårbart och dör enligt Björklund ganska snabbt ut 
då de drivande personerna inte längre innehar nyckelposter som kommunal-
råd eller ordförande i kulturnämnden. Enligt Kerstin Alnebratt (s) (e-post 
2005-12-11), som efterträder Björklund som ordförande i kulturnämnden 
under perioden 1995-1996, fortskrider dock ett relativt intensivt samarbete 
med både Malmö och Umeå, samt även Stockholm. Detta samarbete omfattar 
också en fruktbar dialog med dåvarande kulturminister Margot Wallström (s), 
där ett viktigt resultat av denna dialog enligt Alnebratt blir placeringen av 
Världskulturmuseet i Göteborg.  
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Denna myndighet, som från och med 1 januari 1999 formellt benämns Statens 
museer för Världskultur, omfattar verksamheten vid det tidigare Etnografiska 
museet i Göteborg (numera Världskulturmuseet) samt verksamheterna vid 
Folkens museum-Etnografiska, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i 
Stockholm (SFS 1998:1714). Myndigheten är ett resultat av ett av de mer om-
debatterade förslagen i regeringens kulturpolitiska proposition 1996/97:3, där 
debatten främst kom att fokusera på stockholmsmuseernas eventuella fysiska 
flytt till Göteborg. I det följande kommer jag att tillfälligt bryta den krono-
logiska framställningen för att skildra två debatter i Göteborgs kommunfull-
mäktige som under den aktuella tidsperioden specifikt behandlar Världs-
kulturmuseet utifrån Göteborgs stads perspektiv och därmed kommunen i 
relation till den statliga nivån.  
 
I mars 1997, några månader efter det att regeringens kulturpolitiska proposi-
tion antas i riksdagen, avlämnar folkpartiets Arne Pineus en interpellation till 
kommunalrådet Solveig Lindström (s) om Världskulturmuseets placering, där 
han fokuserar på hur ”göteborgarnas” och de kommunala museernas in-
tressen och behov kommer att tillgodoses i bedömningen av var i staden det 
nya museet ska placeras (KFH 1997:67, s. 1). I den interpellationsdebatt som i 
maj samma år genomförs i kommunfullmäktige tillbakavisar Pineus inter-
pellationssvaret från Lindström, där den sistnämnda betonar att ett ensidigt 
fokus på ”göteborgarnas” behov inte är lämpligt i bedömningen av en statlig 
myndighets placering, utan att det är nationella intressen som ska tillvaratas 
(ibid., s. 2). Pineus menar att det förtroende Göteborg tilldelats av riksdagen 
innebär att staden kommer att få hantera uppdraget utan inblandning (KFP 
1997-05-15, Yttrande nr 5, § 17, s. 42). Lindström kan dock sägas få medhåll av 
Alvar Persson (c), då Persson menar att ”[d]et är viktigt att påpeka att detta är 
ett nationellt projekt, även om platsen för en gångs skull är Göteborg” (ibid., s. 
43).  
 
Spänningen mellan den lokala respektive statliga nivåns perspektiv kommer 
även på andra sätt till uttryck i debatten. Vänsterpartiets Per Hållén anser till 
exempel att han blivit mycket kyligt bemött då han kontaktat en tjänsteman i 
den vid tillfället pågående statliga utredningen om Världskulturmuseet, 
vilken ”/…/ sade sig inte ha tid att prata med Göteborgspolitiker” (ibid.). 
Hållén antyder härmed att aktörer på den statliga nivån anser att projektet är 
och bör vara statligt styrt, vilket i och för sig är rimligt då det är fråga om en 
utlokalisering av en statlig myndighet och inte en decentralisering av besluts-
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makt från statlig till lokal nivå (jfr Mangset 1997, s. 37; Irjala & Eikås 1996, s. 
10). Samtidigt som utsagorna under interpellationsdebatten ger uttryck för en 
stolthet över att museimyndigheten ska placeras i Göteborg, framkommer att 
relationen mellan företrädare för den lokala respektive statliga nivån inte är 
konfliktfri. Världskulturmuseets geografiska placering ger upphov till ännu en 
interpellationsdebatt i Göteborgs kommunfullmäktige. I denna debatt, som 
äger rum i maj 1997, kritiserar kulturnämndens vice ordförande Margita 
Björklund (fp) Kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson för att ha or-
sakat den lokaliseringsdiskussion som föranlett den aktuella interpellationen 
(KFH 1997:67). Johansson ska i en artikel i Göteborgs-Posten ha formulerat sig i 
termer av att han ”/…/ påstår sig veta var museet ska ligga /…/” (KFP 1997-
05-15, Yttrande nr 5, § 17, s. 42). Johansson tillbakavisar denna anklagelse med 
följande svar: 
 

Det är rätt att vi [kommunstyrelsen] får lägga oss i kulturen, men bara vid 
ett enda tillfälle. Det är när det har gjorts slut på alla pengarna. I övrigt 
vågar vi i kommunstyrelsen inte tassa i närheten av den. (Ibid., s. 47) 

 
Johanssons utsaga kan här sägas anspela på att den ”Kulturens autonomi” 
som förfäktas inom det humanistiska argumentationsschemat omöjliggör en 
dialog med den politiska organisationen. Johanssons syn på relationen mellan 
kultur och politik är en fråga som jag återkommer till i de kapitel som be-
handlar kulturpolitiskt visionsarbete.  
 
För att återvända till 1994 och skriften ”Sverige behöver fler kulturella centra”, 
uppvaktar de tre städerna tillsammans dåvarande kulturminister Birgit 
Friggebo (fp), Kulturutredningens ordförande Ingemar Mundebo (fp), Riks-
dagens kulturutskotts presidium, riksdagsmän, samt Statens kulturråd om 
behovet av fler regionala centra utanför Stockholm (KNP 1994-05-11, § 112). I 
juni 1994 följer Margita Björklund upp besöket med en debattartikel i 
Göteborgs-Posten, där hon grundar sin argumentation i den europeiska expert-
utvärdering som diskuteras ovan, samt i statistik framtagen av ”de regionala 
huvudmännen i Skåne” som visar att ”/…/ varje Stockholmare får fem gånger 
mer i statliga kulturpengar än en göteborgare eller en skåning” (Göteborgs-
Posten 1994-06-12, s. 5). I syfte att ”/…/ öka kulturlivets tillgänglighet, höja 
kvaliteten och öka flexibiliteten i kulturinstitutionerna” (Göteborgs-Posten 1994-
06-12, s. 5), argumenterar Björklund för att etablera Göteborg, Malmö och 
Umeå som kulturella centra utöver Stockholm. I denna artikel skriver 
Björklund också att hon är ”ganska hoppfull” med avseende på att denna 
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vision kan realiseras efter uppvaktningen i Stockholm. Kulturutredningen, 
som städerna huvudsakligen riktade sig till med sin skrivelse, ställer sig dock i 
sitt slutbetänkande kallsinnig till förslaget om att satsa extra statliga resurser 
på ett urval regionala centra utanför Stockholm (SOU 1995: 84, s. 338), medan 
Regionberedningen (SOU 1995:27, s. 343) är försiktigt positiv.32 
Kulturutredningens negativa inställning ligger i linje med de argument som 
Kulturutredningen som representant för den statliga kulturpolitiken överlag 
ger uttryck för i det slutbetänkande jag hänvisat till ett antal gånger. Jag 
övergår nu till att skildra Göteborgs stads respons på detta betänkande. 

Kulturutredningen 
Den statliga parlamentariska Kulturutredningen tillsätts i början av 1993 av 
den dåvarande borgerliga regeringens kulturminister Birgit Friggebo. Ut-
redningens uppdrag blir omfattande då den dels ska utvärdera svensk 
kulturpolitik med utgångspunkt i 1974 års målsättningar,33 dels ska avlämna 
förslag på hur samtida och framtida utmaningar kan hanteras. I det 
sistnämnda uppdraget ingår att formulera förslag till eventuellt förändrade 
kulturpolitiska målsättningar samt att precisera det statliga ansvaret på det 
kulturpolitiska området (Dir. 1993:24). Efter regeringsskiftet 1994 får utred-
ningen tilläggsdirektiv (Dir. 1994:146), där den nya socialdemokratiska 
regeringen, representerad av kulturminister Margot Wallström, bland annat 
ger utredningen det ytterligare uppdraget att utarbeta ett förslag till en 
bibliotekslag. Wallström byter också ut utredningens ordförande, vilket inne-
bär att folkpartisten Ingemar Mundebo ersätts med socialdemokraten Gerd 
Engman. En viktig skillnad mellan den utredning som bildar underlag för 
1974 års kulturpolitiska riksdagsbeslut är att där 1960-talets utredning i 
princip består av professionsföreträdare, består 1990-talets utredning av poli-

                                              
32 Möjligtvis kan riksdagens beslut (Rskr 1993/94:399) om att låta en del av de avskaffade 
löntagarfonderna uppgå i den nybildade Stiftelsen framtidens kultur delvis ses som ett svar 
på det missnöje med den geografiska snedfördelningen av statliga medel på det kulturpoli-
tiska området som de tre städerna ger uttryck för. I stiftelsens stadgar anges att stiftelsen ska 
fördela sina medel ”[i] syfte att främja ett vitalt kulturliv i Sverige som helhet såväl som på 
enskilda orter /…/.” (Bilaga till regeringsbeslut 1994-06-23, nr 65) Några specialsatsningar 
för att med statliga medel bidra till etableringen av nya regionala centra på det kulturpoli-
tiska området är det dock knappast fråga om. 
33 Kulturutredningens utvärdering av den dittills förda kulturpolitiken resulterade i ett sär-
skilt delbetänkande: Tjugo års kulturpolitik 1974-1994: En rapport från kulturutredningen (SOU 
1995:85). Då ingen hänvisning görs till detta betänkande i de handlingar som ingår i av-
handlingens material har jag avstått från att ytterligare behandla det.  
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tiskt tillsatta ledamöter.34 Utredningen avlämnar sitt slutbetänkande Kultur-
politikens inriktning (SOU 1995:84) i augusti 1995.  
 
Som redan påpekats, uppvaktar representanter för Göteborg stad tillsammans 
med representanter för Malmö stad och Umeå kommun Kulturutredningen i 
Stockholm senvåren 1994 och utredningen besöker också Göteborg redan i 
september 1993 (KNP 1993-08-18, § 17). Margita Björklund (fp) var redan 
innan Kulturnämnden bildades involverad i de delutredningar som föregick 
huvudutredningen, då i egenskap av ordförande både i den Kulturpolitiska 
ledningsgruppen och i museinämnden. 1993-1994, det vill säga de år Kultur-
utredningen arbetade, var hon kulturnämndens ordförande. Hon minns 
särskilt arbetet med den Museiutredning som Birgit Friggebo tillsatte (Ku 
1993:05) som något positivt och givande och hon säger sig vara mycket nöjd 
med utredningens betänkande Minne och bildning (SOU 1994:41). Björklunds 
ordförandeskap i den museinämnd som utformade Göteborgs stads remissvar 
på detta betänkande har säkert bidragit till att remissvaret (Stadskansliet, dnr 
1994:874, bilaga 3) också är i högsta grad positivt. Även Teaterutredningens 
betänkande Teaterns roller (SOU 1994:52) röner uppskattning i Göteborg, säkert 
för att utredningen bland annat föreslår att regionala centra för dans och 
musikteater ska utvecklas i Malmö, Umeå och Göteborg, där Unga Atalante 
framställs som ett ”embryo” till ett sådant centrum och Backa Teater föreslås 
tilldelas ett nationellt uppdrag inom barnteaterområdet. Den gemensamma 
skrivelsen från Göteborg, Malmö och Umeå verkar således få visst genomslag 
i Teaterutredningens betänkande. I det remissvar på utredningen som kultur-
förvaltningen utarbetar för kulturnämndens räkning, understöds dessa förslag 
som kulturnämnden menar ligger i linje med samhällsutvecklingen: 
 

Utvecklingen i Sverige förskjuts från en centraliserad stat till starka 
regioner. Då är det också naturligt att resurserna fördelas på annat sätt än 
idag. Vikten av regionala centra framhölls också särskilt i den länder-
examination som Europarådet gjorde för några år sen av den svenska 
kulturpolitiken. /---/ I det här sammanhanget avses regioner som är 
större än den regionala indelning vi idag har på länsnivå som kan bestå av 
flera län, typ en västsvensk region. (Stadskansliet, dnr 1994:874, bilaga 2:5)  

 
Här hänvisas således återigen till den expertutvärdering av Europarådet som 
utgör ett tydligt fundament även för Sverige behöver fler kulturella centra. 

                                              
34 För en utmärkt översikt och analys av både 1960-talets och 1990-talets statliga kulturut-
redningar, se Blomgren & Blomgren (2002) samt Frenander (2005). 
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Återigen är Göteborgs stad dock noga med att påpeka att en regionalisering 
på det kulturpolitiska området kräver ökade ekonomiska bidrag från den stat-
liga nivån. Kommunstyrelsen fogar ett särskilt yttrande till remissvaret där 
den tydliggör att Teaterutredningens förslag hälsas positivt, men att 
kommunen inte kan ta på sig de extra kostnader som genomförandet av för-
slaget skulle innebära. (Stadskansliet, dnr 1994:874, bilaga 3) Den statliga 
nivån framställs här i första hand som en ekonomisk inkomstkälla och inte 
som den samarbetspartner Teaterutredningens betänkande lyfter fram (SOU 
1994:52, s. 15). I Teaterutredningens anda efterlyser Karin Backman – utredare 
på dåvarande Landstingsförbundet – i ett särskilt yttrande lagt till ut-
redningen (SOU 1994:52, s. 264), förverkligandet av den långtgående regionali-
sering av det kulturpolitiska ansvaret som 1960-talets statliga kulturutredning 
föreslog i sitt betänkande Ny kulturpolitik (SOU 1972:66). Backmans förslag till 
ett samlat statligt bidragsbelopp till landstingens kulturverksamhet kan be-
traktas som en föregångare till den ”kulturpåsemodell” som kom att prövas 
genom regionförsöken i Skåne, Kalmar och på Gotland. Som tidigare nämnts 
omfattades inte Västra Götalandsregionen av dessa försök, men detta var 
enligt Kerstin Alnebratt (s), kulturnämndens ordförande 1995-1996, inte på 
grund av en ovilja från statligt håll. I stället var det Göteborgs stad och Västra 
Götalandsregionen som aktivt valde bort ”kulturpåsen”: 
 

Vi hade många diskussioner om kulturpåse eller inte. /---/ Å ena sidan 
tyckte jag att kulturpåse var den principiellt riktiga hållningen. Å andra 
sidan fanns det bristande ansvar den statliga kulturpolitiken tog för stora 
institutioner ute i landet. /---/ Oron fanns att det var lättare att skära i en 
kulturpåse än att ta pengarna från Operan, Konserthuset eller Stads-
teatern. Vi ville ha ett fortsatt tydligt samband mellan våra institutioner 
och den statliga kulturpolitiken. (Intervju med Kerstin Alnebratt, 2004-12-
14)  

 
Intressant nog intar här Alnebratt, Göteborgs stad och Västra Götalands-
regionen samma ståndpunkt till ”kulturpåsemodellen” som den statliga 
nivåns tyngsta aktör – förutom Kulturdepartementet – inom den kultur-
politiska berättigandegemenskapen, nämligen Statens kulturråd. Några år 
tidigare, 1992, överlämnas för kännedom ett remissyttrande av Statens kultur-
råd till den kulturpolitiska ledningsgruppen i Göteborgs kommunstyrelse. 
Kulturrådets yttrande gäller den Kommunalekonomiska kommitténs be-
tänkande Kommunal ekonomi i samhällsekonomisk balans (SOU 1991:98). I be-
tänkandet föreslås statsbidragen till regionala och lokala kulturinstitutioner 
överföras till ett generellt statligt utjämningsbidrag till kommuner och lands-
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ting, det vill säga det är en föregångare till den regionala ”kulturpåsen” som 
kommer till uttryck. Kulturrådet avvisar betänkandets förslag på följande 
grunder: 
 

Effekten av förslagen skulle i praktiken bli en fundamentalt förändrad an-
svarsfördelning på kulturområdet. Statlig kulturpolitik skulle bli be-
gränsad till ansvar för några kulturinstitutioner i Stockholm, stöd till en-
skilda konstnärer och vissa konstformer. Det i lagar och förordningar 
grundade nationella ansvar, som staten har inte bara för områden som 
skola, högskola, forskning, socialtjänst, sjukvård utan också för medie-
politiken, skulle inte längre få någon motsvarighet på kulturområdet. 
Utredningsförslaget är för kulturområdet inte främst en fråga om ändrade 
finansieringsformer utan om ändrat ansvar. Skall ett nationellt ansvar bi-
behållas leder det fram till den lagstiftning som statsmakterna hittills med 
stor bestämdhet avvisat. (Statens kulturråd 1992, s. 1, mina kursiv.) 

 
Enligt Statens kulturråd utgör statsbidragen det viktigaste styrmedlet på det 
kulturpolitiska sakområdet. I övrigt kännetecknas området enligt Kulturrådet 
av de allmänna målformuleringar som riksdagen fattade beslut om 1974 (se 
bilaga 4), samt på en avsaknad av lagstiftning. Målens allmänna karaktär är 
enligt Kulturrådet resultatet av att de dels ska tjäna som målsättningar för den 
statliga kulturpolitiken, dels vara vägledande i landstingens och kommuner-
nas utarbetande av egna kulturpolitiska mål. Om statsbidragen överförs till ett 
generellt stödsystem krävs enligt Kulturrådet ”/…/ en kulturlag av något 
slag, vilket, åtminstone hittills, inte förordats från något håll” (Statens kultur-
råd 1992, s. 10). Kulturrådets resonemang förutsätter att en övergripande stat-
lig styrning på det kulturpolitiska området är önskvärd med hänvisning till att 
”/…/ behovet av kulturverksamhet för landet som helhet är något annat och 
mer än resultatet av beslut fattade på kommunal nivå” (ibid., s. 6). Kulturrådet 
motsätter sig en decentralisering på grundval av det rådet framställer som väl-
färdspolitiska motiv. Enligt den legal-byråkratiska modell inom vars ramar 
Kulturrådet här argumenterar ses den statliga nivån som den yttersta garanten 
för en kulturpolitik med ett nationellt perspektiv. Det ”nationella ansvar” som 
i kulturpolitiken måste tas i beaktande identifierar således Kulturrådet med 
den statliga nivåns möjligheter till styrning på området. Statliga bidrag till 
kulturverksamheter i kommuner och landsting ska inte betraktas som stöd till 
kommunala verksamheter – som den Kommunalekonomiska kommittén före-
språkar – utan som stöd till ”självständiga kulturinstitutioner” (Statens kultur-
råd 1992, s. 3, 8). Statsbidragen ska således utdelas efter principer inom det 
humanistiska argumentationsschema där konstnärliga och kulturella verk-



 

 118 

samheter ska särskiljas från den politiska organisationen och bedömas utifrån 
kriterier som är autonoma i förhållande till denna organisation. Och det är den 
statliga nivån som enligt Kulturrådet bör stå för utformandet av både dessa 
kriterier och utvärderingsinstrument för att se till att de uppfylls. 
 
För att återvända till Kulturutredningen, så menar Björklund (intervju 2004-
11-23) att den socialdemokratiska regeringens beslut att utvidga utrednings-
uppdraget till hela kultursektorn står i motsättning till den tidigare borgerliga 
regeringens beslut att fokusera på ett delområde i taget. Av min intervju fram-
går inte huruvida Björklund menar att beslutet om en övergripande kultur-
utredning var ett resultat av att den nya regeringen var socialdemokratisk, det 
vill säga grundat i partiideologiska skillnader, eller om beslutet snarast ska ses 
som ett led i att markera själva regeringsskiftet. Samtidigt framgår det vid 
närmare läsning av den borgerliga respektive den socialdemokratiska 
regeringens kommittédirektiv att uppdraget i båda fallen formuleras i termer 
av att Kulturutredningen ska göra en övergripande utvärdering av svensk 
kulturpolitik sedan 1974, samt ange principiella riktlinjer för kulturpolitikens 
fortsatta utveckling. Detta utgör också avsiktsförklaringen i de riksdagsbeslut 
(Rskr 1991/92:204) som ligger till grund för tillsättandet av utredningen. Där-
till skriver den folkpartistiska kulturministern Birgit Friggebo uttryckligen om 
behovet av att skapa ”kulturella centrum” utanför Stockholm (Dir. 1993:24), 
vilket sannolikt är ett viktigt incitament till att folkpartistiska kommunal-
politiker i Göteborg, Malmö och Umeå inleder det samarbete som beskrivs 
ovan. I den socialdemokratiska regeringens tilläggsdirektiv används inte 
termen ”kulturella centrum” och man förespråkar en tydligare formulering av 
Kulturutredningens uppdrag avseende frågan om ansvarsfördelning mellan 
olika politiska nivåer. Här uttrycks uppdraget i termer av att ”[d]et är rimligt 
att pröva om statens direkta ekonomiska engagemang i de regionala kultur-
institutionerna på sikt kan avvecklas” (Dir. 1994:146). Det är mot bakgrund av 
dessa utsagor som den statliga bidragsgivningen på försök börjar prövas i 
form av ”kulturpåsar” i Skåne, Kalmar och på Gotland samt i ett specialavtal 
med Västra Götalandsregionen.  
 
En annan viktig skillnad mellan de borgerliga och socialdemokratiska 
kommittédirektiven är från Göteborgs – och övriga svenska kommuners – 
perspektiv tilläggsdirektivet om att utredningen skulle avlämna förslag till en 
bibliotekslag. När Kulturutredningens slutbetänkande remissbehandlas i 
Göteborg visar det sig att av de 20 remissinstanser som avlämnar yttranden, är 
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det endast fyra stadsdelsnämnder samt nämnden för stadsbiblioteket som 
explicit tillstyrker utredningens förslag till lagstiftning på biblioteksområdet 
(Stadskansliet, dnr 1995:1058, bilagor 2:2, 5:2). I det yttrande som kommun-
styrelsen lägger till det samlade remissyttrande för Göteborgs stad som kultur-
nämnden utformar, avstyrks förslaget till bibliotekslag (ibid., tjänsteutlåtande 
1996-01-30), med hänvisning till att en sådan lag utgör ett hot mot det 
kommunala självstyret. Därtill anses den föreslagna lagstiftningen sakna reella 
konsekvenser. Att en bibliotekslag som saknar sanktionsmöjligheter inte skulle 
innebära en förbättrad ekonomisk säkerhet för de kommunala folkbiblioteken 
är också den huvudsakliga förevändningen när kommunfullmäktige några år 
tidigare beslutar avslå Per Hålléns (v) motion om lagskydd på 
biblioteksområdet (KFH 1992:92). Kommunfullmäktiges dåvarande vice 
ordförande Jörgen Linder (s) sammanfattar fullmäktiges negativa inställning 
till en bibliotekslag med hänvisning till att den ”/…/ är vad gamle ordförande 
Mao brukade säga, en papperstiger” (KFP 1993-06-17, Yttrande nr 6, § 18, s. 
35). Att Hållén grundar sin argumentation för en bibliotekslag i uttalanden av 
inflytelserika kulturpolitiska aktörer som Statens kulturråd, Sveriges författar-
förbund, Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB) samt Unesco hjälper 
inte. 
 
Hållén och nämnda aktörer får dock gehör efter skiftet till en socialdemo-
kratisk regering 1994 och 1996 antar riksdagen den bibliotekslag (SFS 
1996:1596) som Kulturutredningen föreslår. I denna lag fastställs att kommu-
nerna är ansvariga för folk- och skolbiblioteksverksamheten samt att varje 
kommun skall ha ett folkbibliotek och att ”lämpligt fördelade” skolbibliotek 
ska finnas inom grundskolan och gymnasieskolan. Därtill får lån av litteratur 
på folkbibliotek inte beläggas med avgift. Även den regionala nivån omfattas 
av regleringen då landstingen är ansvariga för de länsbibliotek som ska finnas 
i varje län. Den statliga nivån ska å sin sida ansvara för de länsbaserade låne-
centralerna, de högskolebibliotek som inte har landstingskommunal huvud-
man, samt för övrig biblioteksverksamhet som genom särskilda bestämmelser 
ålagts den statliga nivån. Genom Bibliotekslagen blir den ansvarsfördelning 
mellan lokal, regional och statlig nivå som sedan 1974 byggt på frivilliga 
åtaganden från kommunernas och landstingens sida obligatorisk på 
biblioteksområdet. De kulturpolitiska målsättningar som ingår i samma riks-
dagsbeslut går dessutom från att vara statliga till att bli nationella. Som Sven 
Nilsson påpekar betyder ”statlig” att ”/…/ staten är ensam huvudman för, 
ägare eller huvudfinansiär av en verksamhet”, medan ”nationell” avser att 
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”/…/ en verksamhet har knytning till hela riket” (Nilsson 1999, s. 421, kursiv i 
orig.). Härmed markerar således riksdagen att de kulturpolitiska mål-
sättningarna inte enbart omfattar statlig verksamhet, utan även lokal och 
regional. I följande avsnitt redogör jag för hur kulturnämndens remissvar på 
Kulturutredningens slutbetänkande på många sätt ger uttryck för en reaktion 
mot denna förskjutning. 

Decentralisering, internationalisering, kommersialisering 
Göteborgs stads remissyttrande över Kulturutredningens slutbetänkande, 
vilket utformas av kulturnämnden, inleds med en skarp kritik av det yttrandet 
framställer som utredningens bristande behandling av centrala samhälleliga 
förändringsprocesser. Som exempel på sådana processer nämns ”/…/ den 
ökande internationaliseringen, konsekvenser av EU-medlemskapet, det 
mångkulturella Sverige, tendensen till ökad segregering i samhället, 
kulturindustrins möjliga expansion, betydelsen av en ökande kulturturism och 
en ny regionindelning” (Stadskansliet, dnr 1995:1058, bilaga 3, s. 1, fetstil i 
orig.). Det kan konstateras att med tanke på att det i Kulturutredningens 
direktiv betonas att ”EG-aspekter” och ”regionalpolitiska konsekvenser” 
särskilt ska beaktas i utredningen (Dir. 1993:24), är det anmärkningsvärt att 
utredningen endast ägnar 9 sidor av totalt 688 åt att diskutera dessa aspekter 
(SOU 1995:84, s. 131ff.). Det som står på dessa få sidor har närmast karaktären 
av en deskriptiv skiss över hur internationaliseringen tar sig uttryck på det 
kulturpolitiska området. I allmänna termer relateras internationalisering till 
regionalisering och utredningen konstaterar att ”[i] takt med en ökad 
internationalisering och att det regionala perspektivet växer sig starkare 
kommer /…/ samarbete mellan regioner i skilda länder att öka” (ibid., s. 135). 
 
Enligt kulturnämndens yttrande över Kulturutredningens betänkande hänger 
processer inom EU, som tenderar att minska nationalstaternas betydelse till 
förmån för regionala strukturer, nära samman med den regionalisering som i 
Sverige bland annat tar sig uttryck i Regionberedningens slutbetänkande 
(Stadskansliet, dnr 1995:1058, bilaga 3, s. 2f.). Liksom Kulturutredningen 
menar kulturnämnden att internationaliseringsprocesser hänger nära samman 
med decentraliseringsprocesser och att de samverkar till att skapa ett samhälle 
präglat av ett ökat utbyte över nationalstatliga gränser, ”/…/ där staten har 
en perifer roll, eller ingen roll alls” (ibid., s. 5). Det är därför enligt kultur-
nämnden uppseendeväckande att Kulturutredningen endast ägnar en halv 
sida åt Regionberedningens betänkande, samt att den inte diskuterar möjlig-
heten att tillgängliggöra statliga medel på regional nivå för att främja inter-
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nationellt utbyte. Här återkommer den gemensamma skrivelsen från Göte-
borg, Malmö och Umeå i argumentationen för fler kulturella centra utanför 
Stockholm och Kulturnämnden saknar också en särskild behandling av stor-
städernas situation på det kulturpolitiska området (ibid., s. 13). Margita 
Björklund minns besvikelsen över det hon uppfattade som en brist på ny-
tänkande i Kulturutredningens slutbetänkande: 
 

/… / tiden har gått förbi detta med att man på statlig nivå ska ha ett pro-
gram som alla ska lyda /…/. [Kommunerna] är så starka nu och det har 
även tillkommit regioner. Kommunerna har egna internationella kontakter 
och vi driver en enorm kulturverksamhet. Då blir det nästan lite övermaga 
att de tror ’däruppe’ … Jag tycker inte att de [Kulturutredningen] presen-
terade något nytänkande överhuvudtaget, det var nästan samma sak de 
tog upp igen! (Intervju med Margita Björklund 2004-11-23) 

 
Björklund anser således att Kulturutredningen brister i sin omvärldsanalys 
och därför inte tillräckligt uppmärksammar de förskjutningar i ansvarsför-
delningen mellan de politiska nivåerna som enligt Björklund innebär att de 
lokala och regionala nivåerna – i samarbete med internationella miljöer – får 
ökad makt på den statliga nivåns bekostnad. Från detta perspektiv skildrar 
inte Kulturutredningen på ett adekvat sätt en politisk organisation som inom 
ramarna för en nätverksorienterad modell alltmer karaktäriseras av ”multi-
level governance” (Sannerstedt 2001, s. 44). I stället är utredningsbetänkandet 
utformat inom ramarna för en legal-byråkratisk modell där den statliga nivån 
framställs som centrum.  
 
Kritiken mot Kulturutredningens brist på behandling av decentraliserings- och 
internationaliseringsperspektiv återkommer i kulturnämndens behandling av 
utredningens förslag till reviderade statliga kulturpolitiska målsättningar. 
Överlag anser kulturnämnden att Kulturutredningens förslag till mål för det 
som nu benämns nationell i stället för statlig kulturpolitik är för allmänt 
hållna, en kritik som riktas redan mot de åtta målsättningar som riksdagen 
beslutade om 1974 (Rskr 1974:248). Dock innebär Kulturutredningens målför-
slag enligt kulturnämnden en ytterligare försämring. I 1974 års målsättningar 
ingick målet att ”främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktio-
ner inom kulturområdet”. Denna målsättning har i 1990-talets Kulturutred-
ning omvandlats till ett medel (SOU 1995:84, s. 90f.), och målsättningen återin-
förs inte heller i efterföljande propositionsberedning, utskottsbehandling eller 
riksdagsbeslut (se bilaga 4). I kulturnämndens yttrande uttrycks en oro för att 
borttagandet av målsättningen ska ses som ytterligare ett uttryck för utred-
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ningens ”/…/ tendenser till en ökad statlig styrning, bland annat genom en 
kraftig förstärkning av Kulturrådets roll” (Stadskansliet, dnr 1995:1058, bilaga 
3, s. 4). Kulturnämnden hyser alltså här en motsatt åsikt gentemot den som 
Kulturrådet presenterade i sitt yttrande över det kommunalekonomiska be-
tänkandet 1992. Göteborgs stad positionerar inte den statliga nivån som en 
garant för kvalitet hos offentligt subventionerade kulturverksamheter på lokal 
nivå. Dessa verksamheter ska i stället styras på den nivå där de bedrivs och 
Kulturrådet framställs i yttrandet som en aktör som vill byta decentralisering 
av statligt ansvar mot utlokalisering av detsamma. 
 
Kulturnämnden återkommer i detta sammanhang till sin skrivelse om behovet 
av fler kulturella centra utöver Stockholm och menar att inrättandet av sådana 
skulle vara ett tecken på hur ett återinfört decentraliseringsmål kunde 
realiseras. Som jag konstaterade ovan fick Göteborgs stad inget gehör för detta 
förslag, även om de kommande uppluckringarna av det statliga bidrags-
systemet till regionala kulturverksamheter kan ses som ett alternativt försök 
till åtgärd. Av de tilläggsdirektiv, som återgavs ovan och som en social-
demokratisk regering avger till Kulturutredningen, framgår närmast att 
regeringen vill minska den statliga nivåns utlokalisering av statligt engage-
mang i termer av bidrag till en regional infrastruktur på det kulturpolitiska 
området. Implicit antyds i stället en decentralisering – i politisk men kanske 
framförallt i ekonomisk bemärkelse – av det statliga kulturpolitiska ansvaret 
till mer självständiga regioner och kommuner. Regeringen får här stöd i ett 
yttrande av riksdagens Kulturutskott (1991/92:KrU7y) som avlämnas över 
samma kommunalekonomiska betänkande som Statens kulturråd reagerar så 
negativt på. Visserligen avstyrker Kulturutskottet, liksom Kulturrådet, be-
tänkandets förslag om ett schabloniserat bidrag till regional kulturverksamhet. 
Men där Kulturrådet argumenterar för en fortsatt statlig styrning med hän-
visning till kvalitetsmässiga kriterier, är Kulturutskottet enigt med den social-
demokratiska regeringen om att den statliga nivåns engagemang kan minska 
då en regional infrastruktur anses fullföljd. 
 
Ytterligare en omdebatterad målsättning för den statliga kulturpolitiken är att 
den ska ”motverka kommersialismens negativa verkningar på kulturområ-
det”. Denna målsättning vill Kulturutredningen ta bort men Göteborgs kul-
turnämnd ha kvar. Regering och Kulturutskott återinför också målsättningen,  
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om än i en något reviderad form.35 Här väljer kulturnämnden att reproducera 
synsättet att kommersiellt producerad kulturverksamhet utgör ett hot mot 
offentligt subventionerad kulturverksamhet, en inte ovanlig ståndpunkt i den 
kulturpolitiska berättigandegemenskapen (jfr Stenström 2005). Att framställa 
kulturpolitik som en utpost för offentligt subventionerade kulturverksamheter 
så att de inte ”besmittas” av ”marknaden” ter sig som ett tydligt skifte från 
den marknadsorienterade argumentation som användes som redskap i 
”Sverige behöver fler kulturella centra”. Möjligtvis bidrar majoritetsskiftet från 
borgerlig till socialdemokratisk majoritet i kommunfullmäktige till detta skifte. 
Då dubbelhetens teknik – det vill säga att som i detta fall samtidigt hävda det 
konstnärliga rummets autonomi i relation till det ekonomiska rummet och att 
konstnärliga verksamheter ska omsättas i ekonomisk vinst –ständigt 
återkommer i de kulturpolitiska utsagorna, ter det sig dock som en mer rimlig 
tolkning att det här inte är fråga om partipolitiska skillnader utan snarare en i 
Göteborgs stads kulturpolitiska argumentation inbyggd parallellitet. 
 
Även 1974 års mål om att kulturpolitiken ”skall främja ett utbyte av erfaren-
heter och idéer inom kulturområdet över språk- och nationsgränserna” har på 
1990-talet omvandlats till ett medel. Detta är återigen något som kulturnämn-
den beklagar, särskilt då de decentraliseringstendenser kulturnämnden vill 
understödja antas bygga på en ökad internationalisering där lokala platser 
interagerar med andra lokala platser över nationalstatliga gränser. Detta är en 
något annorlunda betydelse än den Statens kulturråd tilldelar internationalise-
ring. I det yttrande över det kommunalekonomiska betänkandet som diskute-
rades ovan, använder Kulturrådet ett internationellt perspektiv som redskap 
för att reproducera den nationalstatliga nivåns auktoritet. De försvagningar av 
den statliga nivån, som en alltför långtgående decentralisering av kulturpoli-
tiskt ansvar antas medföra, riskerar att fjärma Sverige från den statliga kultur-
politik som förs i med Sverige jämförbara länder (Statens kulturråd 1992, s. 5). 
Därtill är det enligt Kulturrådet viktigt att den statliga kulturpolitiken inte till-

                                              
35 I 1974 års version (Rskr 1974:248) är målformuleringen: ”Kulturpolitiken skall motverka 
kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet.”  I regeringens prop. 1996/97:3 
Kulturpolitik (s. 27) föreslås målformuleringen bli att ”motverka kommersialismens negativa 
verkningar och främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet”, medan den 
formulering som riksdagen fattar beslut om (Rskr 1996/97:129) stämmer överens med för-
slaget i Kulturutskottets betänkande 1996/97:KrU1, Kulturpolitik, m.m. (s. 41): ”att främja 
kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersia-
lismens negativa verkningar.” I sin helhet återfinns de kulturpolitiska mål som riksdagen 
fattar beslut om 1974 respektive 1996 i bilaga 4. För en analys av målsättningarna se t.ex. 
Blomgren & Blomgren (2002); Frenander (2005); Harding (2005); Johannisson (1999). 
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delas en alltför begränsad roll, då det ökade europeiska samarbetet medför att 
det ”/…/ blir mer angeläget än någonsin att hävda den svenska kulturella 
särarten som vårt bidrag till den europeiska mångfalden” (ibid., s. 2).  
 
Kulturrådet bygger här på argument som både betonar gemensamma drag 
mellan olika europeiska länder och dessa länders respektive särdrag. Kultur-
politik i Sverige ska värna om ”det svenska” för att kunna jämställas med 
kulturpolitik förd i ”med Sverige jämförbara länder”. Kulturrådet framställer 
den statliga nivån som den främsta garanten – och kanske representanten – för 
”det svenska” på det kulturpolitiska området. Därtill ger Kulturrådet implicit 
uttryck för den variant av Herders antropologiska kulturbegrepp som betonar 
de aspekter som förenar ett folk inom ett specifikt geografiskt territorium; det 
är dessa förenande drag som utgör ”det svenska” som antas bilda grund för 
både den föreställda gemenskap som nationalstaten Sverige bygger på och 
grund för det som skiljer denna gemenskap från andra.36 Internationaliserings-
målet återinförs i den fortsatta behandlingen av Kulturutredningens slut-
betänkande och i de av riksdagen beslutade målsättningarna ingår att kultur-
politik ska ”främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika 
kulturer inom landet”(se bilaga 4). Detta kan väl närmast betraktas som en 
kompromiss mellan den lokala respektive statliga nivåns perspektiv på frågan. 
Jag övergår nu till att skildra de aspekter av internationaliseringen som 
Sveriges inträde i EU framställs medföra för Göteborgs stad. 

Ännu en ny aktör: EU  
Under den undersökta tidsperioden förekommer EG/EU som debattämne i 
kommunfullmäktige, även om dessa debatter mer sällan diskuterar kultur-
politiska konsekvenser av ett eventuellt svenskt medlemskap. En gradvis 
alltmer positiv inställning till medlemskap kan skönjas i dessa debatter. I ett 
svar på en interpellation ställd av Birgitta Rang (v) år 1991 gällande 
konsekvenserna för Göteborgs kommun av en anpassning till EG, inleder 
kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson (s) med att konstatera att: 

 
I Sverige har EG-frågor hittills främst diskuterats utifrån statens, närings-
livets och de fackliga organisationernas perspektiv. Huvuddelen av ar-

                                              
36 I direktiven till Regionberedningen hänvisas till den enmansutredning (Dir. 1991:31; C 
1991:09) som ägnar sig åt att kartlägga den dåvarande regionala organisationen av offentlig 
verksamhet och som betonar att ”[a]ntalet regioner bör enligt utredaren vara färre än idag 
men inte så få att nationalstatens suveränitet utmanas” (Dir. 1992:86). Även regeringen ger 
således uttryck för inställningen att en ökad regionalisering är önskvärd, men att den inte får 
ske på bekostnad av nationalstatens hierarkiskt överordnade maktposition. 
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betet för en EG-anpassning sker på nationell nivå, framförallt genom den 
förändring av svensk lagstiftning som pågår. (KFP 1991-09-05, Yttrande nr 
7, § 4, s. 1) 

 
Av denna anledning är Johansson osäker på hur kommunerna kommer att på-
verkas av ett eventuellt medlemskap, även om han tror att det är områdena 
näringsliv, arbetsmarknad och utbildning som kommer att påverkas mest. 
Enligt Johansson har det därför inte heller genomförts några anpassningar till 
EG i Göteborg ännu, även om Göteborg tillsammans med ett antal andra väst-
svenska kommuner börjat undersöka ”/…/ vilka åtgärder vi kan och bör 
vidta för att möta framtidens Europa som en stark och attraktiv region” (ibid., 
s. 3). Johansson betonar vidare att SDN-reformen ligger väl i linje med en 
framtida EG-anpassning. Samtidigt vill han lyfta fram betydelsen av att det 
lokala självstyret inte får hotas av denna anpassning, där han finner stöd för 
sin argumentation i Europarådets konvention från 1988: The European Charter 
of Local Self Government (Europarådet 1988). Huruvida det stämmer att 
Göteborgs kommun inte redan vidtagit åtgärder för att påverka processen 
fram till ett eventuellt medlemskap i EG/EU kan diskuteras; i april 1991 
tilldelas Kommunstyrelsen uppdraget av Kommunfullmäktige att utarbeta ett 
förslag till ett ”EG-kontor” i Bryssel som ska samordna kommunens kontakter 
med EG (KFP 1991-04-25, § 9), enligt förslag i en motion av folkpartiets Lars 
Nordström (KFH 1991:85). Och i november samma år anslås av 
Kommunfullmäktige 600.000-1.100.000 kronor till inrättandet av en ”väst-
svensk EG-representation i Bryssel” (KFP 1991-11-07, § 19).37 1993 är också 
West Sweden, en ideell förening för Västsveriges kommuner som drivs av en 
politiskt tillsatt styrelse, etablerad i Bryssel. 
 
1995, när Sverige blivit medlem i EU, dyker ytterligare en av Europarådets 
konventioner upp i en interpellation ställd av Bengt Mollstedt (m) till 

                                              
37 Vänsterpartiet och miljöpartiet – båda med nej till EG som punkt i respektive partiprogram 
– reserverar sig  mot detta beslut. Beslutet överklagas också till Kammarrätten, som avslår 
besväret i januari 1993 (KFP 1993-01-28, § 23). Vänsterpartiets Roger Andréasson är några år 
senare också missnöjd med att Kommunfullmäktige enligt honom identifierar EU i första 
hand med ett ekonomiskt – i stället för politiskt – projekt. Andréassons missnöje luftas i en 
debatt som följer på en motion av Ture Jakobsson (kds) som yrkar på en vitbok om EU-
medlemskapets konsekvenser för Göteborgs stad (KFH 1995:170). Motionen avslås med hän-
visning till att Näringslivssekretariatet och West Sweden kommer att utarbeta uppföljnings-
rutiner (KFP 1995-06-21, § 12). Det är detta beslut som Andréasson tolkar som ett över-
förande av EU till en framförallt ekonomiskt betingad dagordning. 
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kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson (s), nämligen The European 
Urban Charter (Europarådet 1992). Mollstedt vill veta hur Göteborgs stad ar-
betar i relation till denna konvention, vilken enligt Johansson fortfarande är 
under utarbetande både i kommunalkongressen och inom EU. Johansson fort-
sätter med att konstatera att konventionen ”/…/ kan sägas stå för en euro-
peisk gemensam värdestruktur” (KFH 1995:29, s. 2), men att den inte kan ut-
göra ett utvärderingsinstrument i någon enkel bemärkelse: 
 

Målsättningarna är allmänt formulerade och att mäta uppfyllelse och få en 
’varudeklaration’ låter sig inte göras. Städer är komplexa organisationer 
och ständigt föränderliga. Den här typen av normer måste dessutom ses 
utifrån den kommunala självstyrelsens perspektiv. Med den inter-
nationalisering vi ser och efter det vägvalsbeslut som folkomröstningen 
om EU innebar måste vi öka våra strävanden att arbeta mer omvärlds-
orienterat och se hur vårt arbete inom olika samhällsområden förhåller sig 
till motsvarande arbete i andra städer. Vi behöver se vilka sidor vi har som 
är starka resp svaga och hur vi positionerar oss. (Ibid.) 

 
Här lyfter Johansson fram profilering som något nödvändigt i en alltmer glo-
baliserad konkurrensmiljö. I detta profileringsarbete är det inte den statliga 
nivån utan andra städer i Europa som ska utgöra de viktigaste referens-
punkterna. Ett ökat internationellt nätverkssamarbete lyfts även av kultur-
nämnden fram som ett led i att synliggöra Göteborg som en attraktiv stad att 
leva i, något som blir allt mer avgörande för stadens ekonomiska framtid då 
internationaliseringsprocesser bidrar till att de lokala miljöerna delvis kon-
kurrerar med varandra. Kultur kan från detta perspektiv utgöra ett viktigt 
konkurrensmedel. Detta är ett synsätt som ifrågasätts redan 1991 i den debatt 
som jag refererar till ovan och som avser Birgitta Rangs (v) interpellation om 
konsekvenser av ett medlemskap i EG/EU. Maria Hinnersson, också vänster-
partist, höjer då följande varnande finger för att göra konst och kultur till 
”varor på en marknad”: 
 

EG-kulturen domineras av stora transnationella företag. Om vi skall in i 
det, är risken att vi får ett ännu större utbud av våldsglorifierande böcker, 
filmer och video och stereotyp underhållningsmusik. Det har vi redan 
alldeles för mycket av. (KFP 1991-09-25, Yttrande nr 7, § 4, s. 12) 
 

Hinnersson är orolig över den kulturpolitiska diskussion som dittills förts 
inom EG, som hon menar fokuserar alltför mycket på ”eliten” och på 
”forskning”. Att man vidare negligerar folkbibliotekens centrala roll ser 
Hinnersson som ytterligare ett uttryck för en kulturpolitik som hon tycker 
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påminner om moderaternas i Göteborg. På detta reagerar moderaternas Bengt 
Mollstedt med att han tycker att Europa karaktäriseras av just mångfald och 
han argumenterar för ”/…/ att det finns ingen folkbildning och folkrörelse 
som kan existera utan tillgång till kvalificerad forskning och kvalificerad 
universitetsverksamhet” (KFP 1991-09-25, Yttrande nr 7, § 4, s. 12). Detta är ett 
av de få tillfällen då partipolitiska skillnader avseende kulturpolitiska priorite-
ringar explicit kommer till uttryck i kommunfullmäktiges yttrandeprotokoll. 
Hinnersson identifierar EG med kommersiell kulturverksamhet och trans-
nationella företag, något som från ett vänsterpartistiskt perspektiv tolkas som 
negativa fenomen. Från ett moderat perspektiv kan en sådan beskrivning 
närmast ses som en del av den marknadsekonomiska inriktning partiet för-
fäktar. Samtidigt som Hinnersson ser EG som främjare av en utslätad 
masskultur menar hon att EG främjar en prioritering av elitskikten i samhället. 
Mollstedt ger inte uttryck för att det skulle finnas någon motsättning mellan 
”folk” och ”elit”, utan argumenterar snarare för att stödjandet av ”eliten” är en 
förutsättning för ”folkets” positiva utveckling.  
 
Att kulturverksamheters internationalisering i avhandlingens material alltmer 
sätts i relation till ekonomisk utveckling råder det ingen tvekan om. Kultur-
nämnden ägnar sig dock även åt internationella samarbeten som mer foku-
serar på målsättningar förankrade i ett humanistiskt respektive sociologiskt 
argumentationsschema. Här utgör samarbetet med andra städer ett centralt 
inslag och kulturnämndens protokoll under den undersökta perioden visar på 
att särskilt samarbetena med vänorterna Århus och Oslo är relativt intensiva. 
År 1996 är Köpenhamn europeisk kulturhuvudstad.38 I januari 1995 tackar 
kulturnämnden ja till en inbjudan från Köpenhamn-kulturby -96 om att delta i 
ArtGENDA 96, ett samarbete inom bildkonstområdet med fokus på ”Young 
Artists around the Baltic Sea” (KNP 1995-01-25, § 13). Under åren 1995, 1996 
och 1997 besöker representanter för kulturnämnden därför flitigt Köpenhamn. 
Hösten 1996 kommer därtill Robert Palmer, ansvarig för Glasgow kultur-
huvudstad 1990, på besök till Kulturnämnden. Glasgow brukar ofta lyftas 

                                              
38 Det som då benämndes ”The European City of Culture” lanserades 1985 av grekiska 
Melina Mercouri i dåvarande EG:s Ministerråd. Avsikten med titeln var, och är fortfarande, 
att föra Europas medborgare närmare varandra. Förutom att kunna skylta med titeln 
”Europas kulturhuvudstad”, tilldelas den utvalda staden ett särskilt bidrag från Europeiska 
kommissionen. Sedan 1999 har utnämningsförfarandet ändrats och varje medlemsstat 
kommer att i tur och ordning få möjlighet att uppbära titeln, i stället för den öppna kon-
kurrens som tidigare rådde. Titeln ändrades också detta år till ”The European Capital of 
Culture” (Europeiska kommissionen 2005). 
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fram som ett exempel på en stad som använt Kulturhuvudstadsåret som häv-
stång i omvandlingen från en traditionell industristad på nedgång till en kun-
skaps- och kulturintensiv stad på uppgång (jfr Jörnmark 2005, s. 9). Kultur-
nämnden finns även representerad i Thessaloniki när staden är kulturhuvud-
stad 1997 och den samarbetar med Stockholm när sistnämnda stad är kultur-
huvudstad 1998. Dock var utnämnandet av Stockholm som kulturhuvudstad 
enligt Christina Hjorth samtidigt en viktig anledning till att Göteborg inleder 
det samarbete med Umeå och Malmö som refereras till ovan och som resul-
terar i skrivelsen Sverige behöver fler kulturella centra. Enligt Hjorth skötte 
Stockholm lobbyarbetet för att bli kulturhuvudstad i skymundan. En inbjudan 
om att få konkurrera om att bli nominerad borde i stället gått ut till alla 
svenska städer, såsom enligt Hjorth skedde i Storbritannien och Norge (inter-
vju med Christina Hjorth 2003-10-10).  
 
Enligt kulturnämndens informatör Nils Tengdahl, som inte själv är inblandad 
i samarbetet mellan Göteborg, Malmö och Umeå, känns dock skriften som 
samarbetet resulterar i snart ganska inaktuell avseende internationella frågor: 
”/…/ det var ganska mycket innan EU, så det kändes som den var lite över-
spelad.” (Intervju med Nils Tengdahl 2003-10-27) Mer i linje med en EU-
anpassning är kanske EUROCITIES, som kulturnämnden via kommunstyrel-
sen får en förfrågan om att ingå medlemskap i hösten 1994 och som nämnden 
också beslutar tacka ja till (KNP 1994-10-26, § 250). I det interpellationssvar 
från Göran Johanssson (s) som diskuteras ovan, lyfter han också fram detta 
medlemskaps betydelse (KFH 1995:29, s. 2). EUROCITIES är en lobbyorgani-
sation som företräder europeiska (större) städers intressen gentemot EU:s 
olika institutioner: Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och 
Ministerrådet. EUROCITIES vill därtill främja transnationella samarbeten 
mellan medlemsstäderna och underlätta erhållandet av EU-finansiering till 
sådana samarbeten, samt 
 

/…/ foster a networking spirit amongst Europe’s large cities: whilst 
having different cultural, socio-economic and political realities they share 
common challenges and solutions. We encourage our members to ex-
change their expertise, and to be proactive in shaping national and EU 
policy. (EUROCITIES 2004) 
 

Organisationens mål ligger därmed väl i linje med den lokala politiska nivåns 
strävan efter ökat politiskt inflytande inom EU, där möjligheterna till på-
verkan inte i första hand går via den statliga nivån. EU:s storstäder måste då 
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snarare identifiera sig med varandra än med den nationalstat inom vars 
gränser de är placerade geografiskt. EUROCITIES utgör en konkret möjlighet 
för kulturnämnden att skapa sig en mer inflytelserik position i en politisk 
organisation som enligt nämnden kännetecknas av en ”multilevel 
governance” som inte enbart är kopplad till EU: 
 

Oavsett om Sverige blir medlem i EU eller ej måste också Göteborg aktivt 
delta i det samarbete som pågår. Det är ett kunskaps- och erfarenhets-
utbyte som är viktigt om vi vill följa med i den utveckling som pågår på 
kulturområdet. En tydlig tendens är en inriktning på kultursamarbete 
istället för kulturexport. /---/ En stor del av det europeiska samarbetet 
bedrivs mellan städer och regioner. Nationalstaterna minskar i betydelse. 
För att inte splittra de insatser som görs är det en fördel om samarbetet in-
riktas mot ett begränsat antal samarbetspartners. (KN dnr 1994:24, del 1, s. 
21) 

 
Detta är en utsaga som ligger väl i linje med EUROCITIES målsättningar. Ut-
sagan är hämtad från det första förslag till kulturpolitiskt visionsdokument – 
Göteborgskultur i frontlinjen – som Kulturnämnden överlämnar till Kommun-
styrelsen i augusti 1994. Efter att ha sammanfattat vad som framkommit i före-
liggande kapitel, övergår jag i nästa kapitel till det policyproblem som rör just 
kulturpolitiskt visionsarbete. 

Sammanfattning 
I detta kapitel presenterar jag utsagor som skildrar hur Göteborgs stad som 
lokal kulturpolitisk aktör positionerar sig i relation till utsagor av kultur-
politiska aktörer på regional, statlig och internationell nivå. Utsagorna relate-
rar framförallt till tre kritiska händelser: tillkomsten av Västra Götalands-
regionen 1992-1999, revideringen av den statliga kulturpolitiken 1993-1996, 
samt Sveriges inträde i EU 1995. Av företrädare för Göteborgs stad framställs 
Västra Götalandsregionen mer som ett hinder än en tillgång. Samtidigt an-
vänds ett regionalt perspektiv, i samarbete med Malmö och Umeå kommuner, 
som ett positivt redskap i argumentationen för att minska koncentrationen av 
statliga ekonomiska resurser till Stockholm.  
 
Överlag ger utsagorna av Göteborgs stad uttryck för en besvikelse över den 
statliga kulturpolitiken, där förväntade förändringar i form av ökad de-
centralisering och nytänkande inte anses infrias. Utsagorna av statliga kultur-
politiska aktörer utgör också argument som syftar till att bekräfta den statliga 
nivån som kulturpolitikens yttersta kvalitetsgarant. Om Västra Götalands-
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regionen framställs som ett hinder för Göteborgs stad att åstadkomma en 
kulturpolitisk lägesbeskrivning som tilldelar lokala aktörer en mer central roll, 
framställs medlemskapet i EU som en stor tillgång i denna strävan. EU för-
väntas underlätta en ökad interaktion mellan olika lokala aktörer, som till-
sammans kan utmana den statliga nivåns privilegierade maktposition. Där 
utsagor från statliga kulturpolitiska aktörer emanerar från ett humanistiskt 
argumentationsschema förankrat i en legal-byråkratisk styrningsmodell, ger 
utsagorna från Göteborgs stad snarare uttryck för den dubbelhetens teknik som 
består i att tillämpa ett humanistiskt argumentationsschema parallellt med ett 
sociologiskt respektive marknadsorienterat inom ramen för en nätverks-
orienterad styrningsmodell.  
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7 Kulturpolitisk vision 1: Från program till 
program 
I följande två kapitel behandlar jag de kulturpolitiska utsagor som ger uttryck 
för olika argument avseende det policyproblem som rör kulturpolitikens 
vision i Göteborg. Där kapitel 5 och 6 behandlar den styrning som kommer till 
uttryck genom politiskt-administrativ organisation på den lokala nivån och i 
relation till övriga politiska nivåer, rör kommande kapitel den styrning som 
kommer till uttryck i gestaltandet av det värde – kultur – som den politiskt-
administrativa organisationen syftar till att förmedla. Argumentationen kring 
kulturpolitikens vision kretsar därför framförallt kring hur detta värde ska de-
finieras och fördelas, samt vilka målsättningar som ska uppnås genom att 
definiera och fördela värdet på specifika sätt. Utsagorna som presenteras är 
levererade av aktörer inom Göteborgs kommunala organisation och relaterar 
samtliga till utarbetandet av ett nytt kulturpolitiskt visionsdokument för Göte-
borgs stad. Vägen fram till detta dokument inleds med det budgetbeslut i 
kommunfullmäktige år 1991 som anger att en kulturnämnd på sikt ska inrättas 
och att en ”/…/ ny samlad syn på kulturpolitiken i Göteborg” (KFP 1991-12-
12, § 2) ska utarbetas. I avhandlingen utgörs vägens slut av kommunfullmäk-
tiges beslut i januari 1998 om att anta Kulturpolitisk strategi – version 1.0 (KFP 
1998-01-29, § 5). Vägen betraktas som indelad i två faser, där skiljelinjen 
mellan de båda går vid kommunvalet 1994 och det majoritetsskifte från 
borgerligt till socialdemokratiskt styre med stöd av miljöpartiet och vänster-
partiet som blir resultatet av detta val.  
 
I detta kapitel skildras den första fasen mellan 1993 och 1995, då kulturnämn-
den utarbetar ett första förslag till nytt kulturpolitiskt visionsdokument be-
titlat Göteborgskultur i frontlinjen: Förslag till nytt kulturpolitiskt program. Detta 
förslag når dock aldrig längre än till den nytillträdda socialdemokratiska 
kommunstyrelse, som våren 1995 (KSP 1995-04-04) väljer att återremittera för-
slaget till kulturnämnden för omarbetning. I huvudsak är kapitlet uppbyggt 
kring kulturnämndens förslag där jag framförallt fokuserar på följande under-
teman: Kulturnämndens arbetssätt, relationen mellan kulturpolitiskt visions-
dokument och budgetprocess, relationen mellan politiker, tjänstemän och pro-
fessionsföreträdare, samt den reproduktionen respektive den transformation 
av kulturpolitiska målsättningar som förslaget innebär. Jag inleder kapitlet i 
bakvänd kronologisk ordning, genom att skildra den debatt i kommunfull-
mäktige som uppstår i anslutning till kommunstyrelsens beslut att åter-
remittera kulturnämndens första förslag.  
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Oro i fullmäktige över bristande resultat 
 

KUB-69 har legat till grund för kulturpolitiken i Göteborg sedan 1974. 
Trots att tiden förändrat förutsättningar och omvärld har programmet 
kunnat fungera som en inriktning för kulturpolitiken. Fler och fler röster 
har dock höjts för att programmet behöver ses över. Den nybildade kultur-
nämnden fick detta uppdrag. Kulturnämnden valde att hantera frågan 
med stor skyndsamhet. Stora och viktiga frågor vinner ofta på att få ta lite 
mer tid i anspråk. (KFH 1995:43, s. 2) 

 
Med ovanstående ord inleder kommunalrådet Kerstin Alnebratt (s), kultur-
nämndens ordförande 1995-1996, sitt svar på Mikael Romanus (fp) inter-
pellation i mars 1995. Romanus efterfrågar i denna interpellation en remiss-
behandling av kulturnämndens förslag till kulturpolitiskt visionsdokument, 
något som Alnebratt avvisar med hänvisning till att förslaget i stället kommer 
att återremitteras till kulturnämnden. Anledningarna till återremissen sägs 
vara att kommunstyrelsen i förslaget saknar behandling av Stadsdelnämnder-
nas ansvar på kulturområdet, ekonomiska konsekvenser samt ”/…/ kulturen 
som lokaliseringsfaktor för annan verksamhet, kulturturism och kultur-
industri” (ibid.). Vidare anser sig därför inte Alnebratt kunna svara Romanus 
på när ett förslag till ett nytt kulturpolitiskt visionsdokument kommer att be-
handlas i kommunfullmäktige, utan väljer att betona att KUB 69 gäller tills 
dess att ett nytt program antas. Huruvida kommunstyrelsens bordläggning 
innebär att en ny inriktning för kulturpolitiken i Göteborgs stad ska utformas 
utgör Romanus sista fråga, på vilken Alnebratt svarar att socialdemokraterna 
vill göra kulturpolitik till ett mer högprioriterat sakområde. Hon avslutar sitt 
interpellationssvar med den kanske viktigaste anledningen till återremissen, 
nämligen att ”[d]en nya majoriteten tar sig /…/ friheten att sätta sin prägel på 
det förslag till kulturpolitiskt program som så småningom ska ut på bred 
remiss” (ibid.).  
 
Frågan om huruvida ett nytt kulturpolitiskt visionsdokument utarbetats 
fortare om inte ett majoritetsskifte i kommunfullmäktige inträffat är omöjlig 
att svara på, men det framstår som en rimlig tolkning att så skulle varit fallet. 
Detta åskådliggörs inte minst i den debatt i kommunfullmäktige som följer på 
Romanus interpellation, där det är relationen mellan socialdemokraterna och 
övriga partier i fullmäktige som hamnar i fokus, snarare än innehållet i ett nytt 
kulturpolitiskt visionsdokument. Jag fortsätter med att skildra denna debatt. 
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Tid till eftertanke eller hårdhänt styrning? 
Folkpartiets Mikael Romanus är inte nöjd med Kerstin Alnebratts inter-
pellationssvar och ifrågasätter att återremissen till kulturnämnden skulle leda 
till en mer genomtänkt debatt om det kulturpolitiska visionsdokumentets 
innehåll och i förlängningen till att kulturpolitik skulle bli ett mer hög-
prioriterat sakområde. Tvärtom menar han att kommunstyrelsens förfarande 
är ett uttryck för en alltför kraftfull styrning som kommer att få negativa 
konsekvenser för den offentliga debatten om kulturverksamheter i Göteborg: 
 

Göteborgs kulturliv står faktiskt och väntar på att få vara med i denna 
remissomgång och påverka kulturutbudet och kulturdebatten. Det är inte 
minst viktigt nu att debatten blir fri och öppen, när det skall läggas fram 
budgetförslag. Jag kan bara konstatera att ditt [Alnebratts] svar visar att ni 
[socialdemokraterna] vill avföra kulturen från debatten. Ni vågar inte ha 
en fri och bred kulturdebatt. Svaret är svagt och tyder på att ni vill manöv-
rera undan och ingenting annat. (KFP 1995-03-23, Yttrande nr 3, § 19, s. 10) 

 
Alnebratt bemöter Romanus inlägg med argumentet att han tilldelar 
kommunala remissrundor alltför stor betydelse för en öppen kulturdebatt 
(ibid., s. 12). Alnebratt ger här uttryck för en svag tilltro till den kommunala 
organisationens betydelse för det offentliga samtalet om kulturpolitik, i det att 
hon gör en tydlig åtskillnad mellan en bred, offentlig berättigandegemenskap 
och en kulturpolitisk berättigandegemenskap som är snävt avgränsad till den 
politiskt-administrativa organisationen. Moderaternas Fleur Palmé, däremot, 
stödjer Romanus tolkning och tillägger att fördröjningen avseende ett nytt 
kulturpolitiskt visionsdokument står i motsats till det forcerade genom-
drivandet av en sektorsnämnd på kulturområdet (ibid., s. 11). Palmés argu-
ment följs upp av moderaternas Elisabet Rothenberg. Rothenberg är skarp i 
sina inlägg, där hon framställer återremissen av det kulturpolitiska visions-
dokumentet som ett uttryck för socialdemokraternas, och närmare bestämt 
kommunstyrelsens ordförande Göran Johanssons (s), styrningsmetoder: 
 

Man kan inte tolka ditt [Alnebratts] hårdhänta sätt att distansera det 
kulturpolitiska programmet annorlunda än att du inte har förtroende för 
de socialdemokrater som satt med och jobbade med programmet. Jag be-
griper inte heller hur du kan tro att vi kan nå någon som helst enighet 
över partigränserna om ett nytt kulturpolitiskt program, som staden och 
kulturlivet i Göteborg så väl behöver, med de bulldozermetoder du före-
träder. Det är uppenbarligen så att du är Görans flicka i det här samman-
hanget, och du skall klampa fram med mindre varsamma händer för att 
omdana kulturlivet så att det passar i de ekonomiska ramarna. Vi månde 
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fasa för den kulturpolitik som kommer att bedrivas under de fyra när-
maste åren. (KFP 1995-03-23, Yttrande nr 3, § 19, s. 13f.) 

 
Rothenberg exemplifierar det hon framställer som socialdemokraternas 
”hårdhänta” styrningsmetoder med den omvandling av kulturnämnden till en 
sektorsnämnd som jag skildrar i kapitel 5. Göran Johansson avvisar Rothen-
bergs anklagelser som en ”mytbildning” grundad i besvikelsen över de 
borgerliga partiernas valförlust, vilket föranleder en längre diskussion (ibid., s. 
14f.). Debatten avslutas med att Kerstin Alnebratt, utpekad som ”Görans 
flicka”, antyder att det är kommunen som organisation som inte är van vid 
effektivt beslutsfattande: 
 

Det är möjligt att jag dundrar in i bästa Göran Johansson-stil. Det är 
kanske så när man är ny. Man kommer från ett ställe där man är van att 
göra saker hela tiden och är inte riktigt van vid den kommunala appara-
ten, där man kanske måste tassa lite mer. (Ibid., s. 16) 

 
Här tillstår Alnebratt att Göran Johanssons styrningsmetoder är kraftfulla, 
men hon omdefinierar detta till något positivt. Där Rothenberg med be-
nämningen ”Görans flicka” kan sägas anspela på en genusrelaterad diskussion 
om kvinnlig underordning i en av Johansson styrd patriarkal maktstruktur, 
hänvisar Alnebratt i stället till att Johanssons handlingsinriktade styrnings-
metoder upplevs som problematiska i en trögstyrd politiskt-administrativ 
organisation.39 I detta sammanhang tydliggörs också att det i denna fråga inte 
på något enkelt vis är ett ”högerblock” som står mot ett ”vänsterblock” i 
kommunfullmäktige. Även vänsterpartiets Per Hållén argumenterar för att 
beslutet att införa en sektorsnämnd på kulturområdet försvårat utarbetandet 
av ett nytt kulturpolitiskt visionsdokument. Miljöpartiets Claes Roxbergh på-
pekar att miljöpartiet visserligen är för en sektorsnämnd, men ställer frågan 
om hur sektorsnämnden relaterar till ett kulturpolitiskt visionsdokument. 
Denna fråga får dock aldrig något svar i föreliggande debatt. Enligt Vivi-Ann 
Nilsson (s) (intervju 2004-11-08) görs inte heller någon koppling mellan vision 
och nämndorganisation när kulturnämnden revideras och får verksamhetsan-
svar 1997. Organisation respektive vision verkar således behandlas som två 
separata policyproblem, trots att de som tidigare påpekats formellt knutits 

                                              
39 Dessa utsagor skulle lämpat sig utmärkt för en genusperspektiviserad analys av den 
kommunala organisationen (jfr t.ex. Bengtsson 2003; Johansson 2000) på det kulturpolitiska 
området i Göteborg. Tyvärr har jag vare sig haft tidsmässig eller utrymmesmässig möjlighet 
att genomföra en sådan analys. 
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samman i reglementet för kulturnämnden. I den fortsatta interpellations-
debatten aktualiseras bland annat denna bristande koppling mellan organisa-
tion och vision.  

Kulturpolitiskt eller ekonomiskt styrdokument? 
 

Den debatt som förs nu och som återgetts under den senaste tiden i t ex 
Göteborgs-Posten på grund av rykten som spridits om stora ned-
skärningar på kulturområdet, den har blivit som den är för att det inte 
finns något kulturpolitiskt program framme. Hade det funnits ett väl 
genomdebatterat och genomlyst kulturprogram där stora delar av Göte-
borgs kulturarbetare och även allmänheten hade varit med, hade det 
funnits en styrsel i debatten som gjort att man kunnat känna sig något så 
när säker på vad som skulle hända. Idag gör man inte det. Vi verkar i ett 
kulturpolitiskt vakuum idag därför att det inte finns ett genomarbetat 
program. (KFP 1995-03-23, Yttrande nr 3, § 19, s. 13) 

 
Med ovanstående utsaga understödjer Per Hållén (v) Mikael Romanus (fp) 
kritik av det som av dem båda uppfattas som senfärdighet avseende utarbe-
tande av ett nytt kulturpolitiskt visionsdokument. Precis som moderaternas 
Elisabeth Rothenberg säger de sig vara oroade över att socialdemokraternas 
högsta prioritering verkar vara kommunens pressade ekonomiska situation, i 
stället för långsiktigt kulturpolitiskt visionsarbete. Hållén, Romanus och 
Rothenberg förenas över partigränserna i sin argumentation för att det kultur-
politiska visionsdokumentets syfte går utöver de mer kortsiktiga priorite-
ringar som kan utläsas ur budgetbeslut. Detta synsätt ifrågasätts dock av 
kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson (s). Han ställer frågan om ett 
nytt kulturpolitiskt visionsdokument kommer att bli ett ”/…/ program som 
bara innehåller text” (ibid., s. 14), eller om det också kommer att innehålla 
ekonomiska avvägningar utifrån redovisade kostnader. Johansson förespråkar 
det sistnämnda med hänvisning till följande: 
 

Vi behöver ett kulturpolitiskt program eftersom ekonomin är som den är. 
Om du inte prissätter i programmet ger det inget besked./---/ Vi har 50 
program i kommunen som det inte finns några kronor till. Det betyder 
som regel ingenting, för verkligheten tar över. (Ibid., s. 14) 

 
Här får han i viss mån stöd av moderaternas Fleur Palmé, som även om hon 
inte vill ”sätta prislappar” på kulturen ändå medger att programmet bör an-
tyda vilka verksamheter som kommunfullmäktige ska prioritera, då även i 
ekonomiskt hänseende. Per Hållén (v) stödjer också i viss mån resonemanget 
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då han försöker förtydliga hur det programförslag, som är bordlagt i 
kommunstyrelsen och vars innehåll jag återkommer till nedan, är nära kopplat 
till Göteborgs stads budgetprocess. Samtidigt betonar han också vikten av 
detta programförslags mer långsiktigt visionära del.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det i debatten åskådliggörs skilda 
synsätt på syftet med ett kulturpolitiskt visionsdokument. Göran Johanssons 
linje, där budgetbesluten snarast kan sägas överskugga alla andra politiska 
beslut, ställs mot en linje som går över partigränserna i sin betoning av lång-
siktigt visionsarbete men som också är mer oklar avseende definitioner av vad 
detta visionsarbete syftar till. Den enda ledamot i kommunfullmäktige som 
även yttrar sig i egenskap av kulturproducent, nämligen vänsterpartiets Ulla 
Svedin, betonar i debattens avslutande inlägg att det viktiga inte är hur lång 
tid processen tar, utan att det kulturpolitiska program som antas blir ”bra”. 
Svedin går dock inte närmare in på vad ett program som hon skulle betrakta 
som ”bra” behöver innehålla. Göran Johanssons linje ger uttryck för flertalet 
av de bärande principer i New Public Management (NPM) som betonar 
prestationsmål snarare än processmål, ledning snarare än innehållet i det 
aktuella sakområdet, väl avgränsade och kortsiktiga mål snarare än bredare 
och långsiktiga, samt ekonomiska mål snarare än mål kopplade till sakområ-
det (Boston et al. 1996, enl. Premfors et al. 2003, s. 325). Hålléns, Romanus, 
Rothenbergs och Svedins inlägg exemplifierar då uttryck för det som 
Johansson vill arbeta sig bort ifrån. Deras fokus på mer abstrakta och lång-
siktiga målsättningar är förankrat i den legal-byråkratiska styrningsmodell 
som Johansson inte anser fungerar i ekonomiska åtstramningstider.  
 
Som tidigare angivits, ägnas inte mycket av interpellationsdebatten åt att 
diskutera innehållet i ett kulturpolitiskt visionsdokument för Göteborgs stad. 
Huvudsakligen kan troligen detta förklaras med att det inte är själva förslaget 
som är framlagt för diskussion i kommunfullmäktige, och att det därför bara 
är kommunstyrelsens respektive kulturnämndens ledamöter som kan för-
väntas ha tagit del av innehållet. En viss skiljelinje kan dock skönjas mellan de 
olika politiska blocken, även om socialdemokraterna återigen skiljer ut sig, av-
seende inställningen till det då gällande kulturpolitiska visionsdokumentet 
KUB 69. Mikael Romanus (fp) och Fleur Palmé (m) betonar vid upprepade till-
fällen under debatten att behovet av ett kulturpolitiskt visionsdokument som 
är anpassat till samtida samhällsförhållanden är stort, medan Per Hållén (v) 
insisterar på att framhålla KUB 69:s goda egenskaper: 
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Det är ju ett erkänt bra och utmärkt kulturpolitiskt program, kanske det 
bästa kommunala program som någonsin har skrivits. Det gick ju bra att 
använda för ett och två år sedan, men helt plötsligt har det blivit så 
fruktansvärt motbjudande. (KFP 1995-03-23, Yttrande nr 3, § 19, s. 15) 

 
Hållén är även skeptisk till att återremissen av det kulturpolitiska visions-
dokumentet till Kulturnämnden kommer att innehålla uppdraget att tydligare 
behandla kulturen som lokaliseringsfaktor för annan verksamhet, då denna 
argumentationslinje ”/…/ nått stadiet av läpparnas bekännelse hos politi-
kerna” (ibid.). Att behandla kultur som lokaliseringsfaktor är dock inte 
främmande för Romanus (fp), som snarare tycker att kulturnämndens ord-
förande Alnebratt ska våga gå längre i stället för att arbeta vidare med det som 
Romanus uppfattar som ”/…/ en gammaldags kultursyn som bygger på att 
detta med kultur skulle vara grädde på moset” (ibid., s. 12). Här lyfter 
Romanus särskilt fram kulturens betydelse för svenska folkets hälsa som 
exempel. Han baserar sitt resonemang på en icke namngiven akademisk av-
handling som enligt Romanus visar att deltagande i kulturaktiviteter bidrar till 
bättre hälsa,40 även om försiktighet bör iakttas avseende avhandlingens resul-
tat: 
 

Vi som känner att kultur är viktigt har längtat efter sådan kunskap. Det är 
en vetenskaplig indikator, näst intill bevis. Man kan ju inte luta sig mot en 
avhandling. Det skall alltid vara ett par tre stycken för att man skall vara 
riktigt säker. (Ibid., s. 12) 

 
Romanus explicita hänvisning till akademisk forskning som underlag för 
politiskt beslutsfattande utgör ett sällsynt exempel under den undersökta 
tidsperioden vad avser fullmäktigeledamöternas debatter om kulturpolitik. 
Romanus kan här sägas ge uttryck för ett scientistiskt kunskapsideal, där 
empiriska indikatorer sammantaget antas utgöra objektivt giltiga bevis för en 
viss lägesbeskrivning som därefter kan föranleda specifika politiska åtgärder 
(jfr Budd 2001; Fischer 2003). Romanus utsaga skulle därmed kunna tolkas 
som förankrat i det marknadsorienterade argumentationsschema som uttryckt 
i NPM ger företräde åt en akademisk kunskapsproduktion som genererar 

                                              
40 Ett rimligt antagande är att Romanus här hänvisar till någon av de publikationer som pro-
ducerades inom ramen för forskningsprogrammet Kultur i vården visavi vården som kultur. 
Forskningsprogrammet pågick 1994-1998, finansierades av Stockholms läns landsting och 
involverade 14 akademiska lärosäten (däribland Göteborgs universitet) och kulturinstitu-
tioner samt 14 sjukhus (Rapp 1999, s. 17). 
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mätbara resultat. Dock framstår det som mer rimligt att betrakta utsagan som 
förankrad i det argumentationsschema Romanus i övrigt mest tillämpar, 
nämligen det sociologiska. Romanus argumenterar för att kultur måste be-
dömas i relation till dess positiva konsekvenser för människans livssituation i 
bred bemärkelse. Hans utsaga utgör inget argument för att dessa konsekven-
ser endast kan utforskas med en scientistisk utgångspunkt, utan han använder 
snarare denna utgångspunkt för att argumentera för kulturens betydelse i en 
politiskt-administrativ organisation som alltmer premierar just den mätbara 
kunskapen.  
 
Kerstin Alnebratt (s) välkomnar Romanus resonemang och lovar att inkludera 
både folkhälsoperspektivet och de nya medier, vars betydelse också påtalats 
under debatten, i det fortsatta arbetet med ett kulturpolitiskt visions-
dokument. I anslutning till detta tydliggör också Alnebratt sin egen syn på 
KUB 69, nämligen att problemet med det förslag som kommer att åter-
remitteras till Kulturnämnden ”/…/ är att det egentligen bara är en revide-
ring av KUB-69, och jag vill något mer nu 1995” (KFP 1995-03-23, yttrande nr 
3, § 19, s. 12). På denna utsaga reagerar Per Hållén (v) och Mikael Romanus 
(fp) med oro, då de befarar att de ett och ett halvt år som ägnats åt att utarbeta 
det återremitterade förslaget till kulturpolitiskt program också kommer att bli 
tidsramen för utarbetandet av ett nytt förslag. Alnebratt tillbakavisar deras 
farhågor, men det skulle visa sig att det dröjde just ett och ett halvt år till dess 
att ett andra förslag överlämnades från kulturnämnden till kommunstyrelsen i 
december 1996. I det följande skildrar jag dock arbetet med, och innehållet i, 
det första förslag till kulturpolitiskt visionsdokument vars återremiss till 
kulturnämnden debatteras ovan. Härmed förflyttar jag framställningen något 
bakåt i tiden, till år 1993. 

”Göteborgskultur i frontlinjen” 
I februari 1993 beslutar Kommunfullmäktige att inrätta en kulturnämnd och 
att tilldela denna kulturnämnd uppdraget att utarbeta ett nytt ”kulturpolitiskt 
program” (KFP 1993-02-25, § 7). I den nyinrättade Kulturnämnden inleds 
arbetet med ett kulturpolitiskt visionsdokument relativt omgående. Under 
våren 1993 gästar Folke Edwards, dåvarande chef för Göteborgs Konst-
museum, kulturnämnden och berättar om sina erfarenheter från tiden som 
huvudsekreterare i framtagandet av KUB 69. Dag Hallberg, som också deltar i 
utarbetandet av KUB 69, blir av Kulturnämndens presidium – ordförande 
Margita Björklund (fp) och vice ordförande Jörgen Linder (s) – utsedd till 
visionsarbetets sekreterare. Hallberg har i egenskap av statistiker på Statistiska 
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Centralbyrån medverkat i ett flertal statliga kulturpolitiska utredningar, samt i 
genomförandet av de enkätundersökningar om kulturvanor (Göteborgs 
kommun 1971), som bildar underlag till KUB 69. I egenskap av administrativ 
chef på Konserthuset har han även samarbetat med Christina Hjorth då hon 
var informationschef på Stadsbiblioteket i början på 1990-talet. Under 1993 och 
1994 arbetar Hallberg och Hjorth med uppdraget och får av kulturnämnden 
två utkast återremitterade till sig för omarbetning (KNP 1994-06-16, § 153; 
KNP 1994-08-10, § 185). I augusti 1994 fattar till slut Kulturnämnden beslutet 
att översända ett förslag till kulturpolitiskt visionsdokument till kommun-
styrelsen (KNP 1994-08-31, § 205). Förslaget är betitlat Göteborgskultur i front-
linjen: Förslag till nytt kulturpolitiskt program (KN dnr 1994:24) och omfattar 
cirka 40 sidor. Vidare består förlaget av två delar: en del som behandlar ”ut-
gångspunkter och analys”, det vill säga formulerar en lägesbeskrivning, och 
en del som utgör ”riktlinjer och handlingsprogram”, det vill säga formulerar 
förslag till åtgärder får att uppnå vissa målsättningar.  

Arbetssätt 
Att KUB 69 återigen – liksom vid inrättandet av en kulturnämnd – utgör en 
avgörande utgångspunkt i förslagets lägesbeskrivning är uppenbart. Samma 
personer som arbetade med Göteborgs kulturpolitiska visioner på 1960-talet 
återkommer på 1990-talet och hela förslaget tar avstamp i jämförelser med det 
som händer 30 år tidigare. Inte minst blir dessa jämförelser synliga när kultur-
nämnden inledningsvis redovisar hur de arbetat med förslaget. Till KUB 69, 
vilken arbetade under fyra år, var en grupp heltidsarbetande tjänstemän 
kopplade och det genomfördes som sagt en undersökning av göteborgarnas 
kultur- och fritidsvanor. Kulturnämnden betonar att på 1990-talet är resurser-
na långt mer begränsade, men man eftersträvar att ändå i så hög utsträckning 
som möjligt efterlikna KUB 69:s arbetssätt, vilket framställs som baserat på en 
tydlig lägesbeskrivning vilken därefter utgör utgångspunkt för målformule-
ringarna.  
 
För att skapa en liknande lägesbeskrivning genomförs ett 30-tal intervjuer med 
institutionsföreträdare, ”fria kulturskapare” och kulturjournalister i Göteborg. 
Därtill anordnas gruppdiskussioner med ”kulturaktiva”, professionella före-
trädare för bildkonst, teater- och dansgrupper, ”kulturutbildningar” vid Göte-
borgs universitet samt kulturjournalister. Både intervjuer och gruppmöten 
kretsar kring frågor som gäller för- och nackdelar med KUB 69, innehållet i ett 
nytt kulturpolitiskt visionsdokument, visioner för ”stadens kultur” samt hur 
”kvalitetsaspekten” ska beaktas i det nya programmet. Därtill genomförs en 
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enkätundersökning, riktad till cheferna för de 21 Stadsdelsnämndsförvalt-
ningarna (SDN-förvaltningarna), som fokuserar på erfarenheter av KUB 69 
samt innehåll i det nya visionsdokumentet. Här engageras också studenter vid 
Göteborgs universitets dåvarande Kulturvetarprogram. På grund av bristande 
kommunal statistik på kulturområdet insamlas ”grundläggande data” av-
seende stadens kulturinstitutioner. Dessa ”data” definieras som intäkter, kost-
nader samt volym, det vill säga det är kvantitativa mått som står i förgrunden. 
Till sist anordnas i april 1994 ett halvdagsseminarium kring en ”programskiss” 
med de personer som tidigare ingått som informanter och som deltagare i dis-
kussioner. (KN dnr 1994:24, del 1, s. 1ff.) En uppenbar avvikelse från KUB 69:s 
arbetssätt är att inget redskap utvecklas för att undersöka relationen mellan 
kulturpolitik och användarna av det utbud kulturpolitiken bidrar till att 
skapa.  
 
Avseende förslagets innehåll tas dock återigen tydligt avstamp i KUB 69. Det 
nya kulturpolitiska visionsdokumentet bör upprätthålla KUB 69:s ”idémässiga 
grundval”, som enligt kulturnämnden utgörs av följande punkter: att bredda 
de målgrupper som tar del av offentligt stödda kulturverksamheter, att prio-
ritera verksamheter som riktar sig till barn och ungdom, att tillvarata ”den 
mångkulturella situationens möjligheter”, att värna yttrandefriheten, samt att 
främja förnyelse (ibid., del 1, s. 23). Här betonar kulturnämnden de mer 
konkret verksamhetsinriktade ”mål och riktlinjer för kulturpolitiken i Göte-
borg” som anges i KUB 69.41 Även om en kulturpolitisk arkitektmodell med 
tydlig förankring i både ett humanistiskt och sociologiskt argumentations-
schema kommer till uttryck även i dessa verksamhetsinriktade mål, är 
modellen ännu mer explicit formulerad i det som i KUB 69 benämns ”all-
männa mål”. Här stipuleras att ”[k]ulturpolitiken bör enligt beredningens 
uppfattning ses som en självklar del av en allmän politik, vars syfte är att 
skapa en god livsmiljö för alla människor” (ibid., s. 20). En sådan livsmiljö, 
som kulturpolitiken som välfärdspolitiskt redskap bör bidra till att uppnå, 
formuleras därefter i termer av fyra breda målsättningar som avser individens 
psykiska respektive fysiska hälsa, social rättvisa mellan olika grupper i sam-
hället, samt fri information och kritisk debatt. Här verkar således ett humanis-
tiskt och ett sociologiskt argumentationsschema parallellt, där kulturpolitik 
ses som ett redskap för att främja både individuell och samhällelig utveckling. 

                                              
41 Dessa mål och riktlinjer formuleras enligt följande i KUB 69: ”1. En breddning av kulturens 
sociala bas, 2. En mångsidig kulturverksamhet, 3. Skydd av den kulturella yttrandefriheten, 
4. Bättre arbetsvillkor för kulturarbetarna.” (Göteborgs kommun 1973, s. 21ff.) 
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Därtill överskrids den dikotomi mellan natur och kultur som i Herders efter-
följd varit gängse vid tillämpningar av ett antropologiskt kulturbegrepp i en 
svensk kontext (jfr Frenander 2005, s. 39; Åhlberg 1995, s. 170). I KUB 69 re-
produceras visserligen själva distinktionen genom åtskillnaden mellan psykisk 
respektive fysisk hälsa, men kulturpolitiken bör omfatta ett främjande av 
båda. Som framgår i kapitel 5, reproduceras dock distinktionen mellan natur 
och kultur i Göteborgs stads nämndorganisation genom sorteringen av dem 
under separata åtskillnadsmaskiner: fritids- respektive kulturnämnd. 
 
Både i de intervjuer och gruppsamtal som kulturnämnden genomför, samt i de 
enkätsvar som 18 av 21 chefer för SDN-förvaltningarna avlämnar, är inställ-
ningen till KUB 69 överlag positiv även om ”/…/ det bör dammas av och 
moderniseras i sitt språkbruk” (KN dnr 1994:24, del 1, s. 20). Förvaltnings-
cheferna argumenterar för att programmet utgör ett stöd vid utarbetandet av 
verksamhetsplaner, projektförslag och motioner. De verksamheter som anses 
vara de konkreta effekterna av KUB 69 är expansionen av verksamhet riktad 
till barn och ungdom, bibliotekens fortsatta expansion på 1970- och 80-talen, 
kulturhusen i Västra Frölunda och Angered samt Angeredsteatern. KULF 
(Kultur i förskolan) är den verksamhet flest chefer (10 av 18) anser vara direkt 
kopplad till KUB 69. Även stadsdelsbiblioteken nämns här av sex förvalt-
ningschefer, liksom kultur i skolan. Det sociologiska argumentationsschema 
inom ramarna för en arkitektmodell, som utgjorde grundbulten i KUB 69, upp-
fattas således ha reproducerats i de kulturpolitiska institutioner och praktiker 
som följde ur detta visionsdokument. Kulturnämnden problematiserar dock 
relationen mellan KUB 69 och verksamheter som uppstått under programmets 
giltighetsperiod, i det att den argumenterar för att det är svårt att ”bevisa” att 
verksamheterna som av informanterna betraktas som konsekvenser av KUB 69 
inte skulle uppstått även om det kulturpolitiska visionsdokumentet inte exi-
sterat (KN dnr 1994:24, del 1, s. 17). 
 
Också de studier som studenter på Göteborgs universitets Kulturvetar-
program genomför visar på en viss osäkerhet avseende vilka konkreta effekter 
som egentligen kan härledas till KUB 69. En viktig iakttagelse från dessa 
studier är att visionsdokumentet tenderar att värderas högre i de stadsdelar 
där kulturverksamhet redan är prioriterad. Här framstår således visions-
dokumentet mer som en bekräftelse på redan existerande prioriteringar än 
som ett underlag för framtida satsningar. I övrigt varierar bedömningen av 
KUB 69:s betydelse, från att det inte har någon betydelse alls utan att det är 
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”eldsjälar och ekonomiska möjligheter” som varit avgörande för kulturverk-
samheters expansion, till att KUB 69 erbjudit riktlinjer vid prioritering av 
särskilda användargrupper såsom barn, ungdomar och invandrare. Det sägs 
också ha fungerat som inspiration vid utarbetandet av program och verksam-
hetsplaner i stadsdelsnämnderna. (KN dnr 1994:24, del 1, s. 18) 
 
Kulturnämnden konkluderar de erfarenheter av KUB 69 de mött på följande 
vis: 
 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att direkta effekter i form av 
verksamheter och projekt som är en följd av uttalanden i KUB 69 är rela-
tivt begränsade om man ställer dem i relation till mängden av uttalanden 
som går ut på att KUB 69 fortfarande är ett högaktuellt program. Detta 
behöver inte betyda att det är något fel på uttalandena i KUB 69. Det kan 
lika väl vara av andra skäl, exempelvis på grund av resursbrist, som kon-
kreta åtgärder i linje med KUB 69 inte kommit till stånd. (Ibid.) 

 
Här argumenterar kulturnämnden för vikten av att kulturpolitiska visioner 
tydligt kopplas till konkret resursfördelning för att fungera som effektiva red-
skap för styrning. Den viktigaste invändningen mot KUB 69 är, enligt kultur-
nämnden, just att en sådan koppling saknas. Därtill har det fram till 1993 inte 
funnits något organisatoriskt styrningsredskap i form av en kulturnämnd som 
har kunnat särskilt bevaka implementeringen av visionsdokumentet. (Ibid.) 
En tydligare ansvarsfördelning inom den kommunala kulturpolitiska 
organisationen efterfrågas också av cheferna för SDN-förvaltningarna. Därtill 
efterfrågas tydligare ställningstaganden avseende vilka verksamheter som 
kommunen ska prioritera och varför, samt ”en tydligare avgränsning av 
kulturbegreppet” (ibid., s. 20). Sammanfattningsvis kvarstår KUB 69 som en 
nyckeltext inom den kulturpolitiska berättigandegemenskapen i Göteborg. 
Samtidigt kan kulturnämndens utvärdering sägas argumentera för att KUB 69 
inte räcker till för att generera åtskillnadsmaskiner vilka förmår sätta visioner i 
explicit relation till ekonomiska resurser. Hur kulturnämnden vill främja en 
sådan relation skildras i följande avsnitt. 

Budgeten som överordnat styrdokument 
 

Några politiska beslut eller uttalanden i KF eller KS har inte givits kultur-
nämnden som utgångspunkt för programarbetet. En bland stadens tjänste-
män och politiker utbredd uppfattning har dock varit att KUB 69 inte ger 
anvisningar om hur de olika utbyggnader av kulturverksamheten som där 
föreskrivs ska finansieras, vilket upplevs som frustrerande. En önskan 
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med ett nytt kulturpolitiskt program har därför varit att det skulle göras 
mer ’resursnära’, dvs mer i samklang med de kommunalekonomiska 
realiteter som råder idag. (KN dnr 1994:24, del 1, s. 1) 

 
Av ovanstående citat framgår att kulturnämnden tagit åt sig de argument som 
framförs av kommunstyrelse och stadskansli, nämligen att antalet program 
ska minimeras och att de som finns ska innehålla tydliga prioriterings-
angivelser. Därför är det intressant att kommunstyrelsen ändå väljer att avvisa 
kulturnämndens förslag. Kulturnämnden drar till exempel slutsatsen att 
”/…/ det inte är särskilt meningsfullt att lägga förslag om nytt program utan 
att öppet diskutera sambandet mellan mål och genomföranderesurser och 
därmed ge förslag om hur programmet kan förverkligas” (ibid., s. 24). För att 
uppnå detta syfte har kulturnämnden utarbetat en modell som bygger på tre 
faser, där varje fas kräver ett specifikt beslut, ett specifikt innehåll och en 
specifik varaktighet. Den första fasen, som innefattar kommunfullmäktiges 
beslut om det som benämns ”kulturpolitiskt program”, ska innehålla visioner 
och riktlinjer som bör hålla över minst en tjugoårsperiod. Beslut om 
handlingsprogram utgör den andra fasen, vilket innefattar beslut i kommun-
fullmäktige om prioriteringar i relation till tillgängliga ekonomiska resurser 
under kommande mandatperiod, som vid det undersökta tillfället omfattade 
fyra år. Den tredje fasen kopplas till kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut 
och ska innefatta mer kortsiktiga åtgärder (ibid., s. 26). På detta sätt menar 
kulturnämnden att både långsiktighet och stabilitet, variation i prioritering av 
olika områden mellan olika mandatperioder, samt flexibilitet i relation till för-
ändringar i ekonomiska villkor beaktas. Kulturnämnden föreslår således en 
form av kompromiss som förenar principer från NPM med en legal-
byråkratisk styrningsmodell. Detta är en kompromiss som får stöd av 
folkpartiet i det yttrande de lägger till kulturnämndens protokoll när förslaget 
antas i nämnden (KNP 1994-08-31, § 205). 
 
Kulturnämnden grundar sin modell i en diskussion om vilka ”kommunala 
styrmedel” som finns tillgängliga på kulturområdet. Även om det betonas att 
pengarnas ”/…/ betydelse kanske ibland överdrivs” (KN dnr 1994:24, del 1, s. 
25), hamnar ekonomiska resurser både först på listan över tillgängliga ”styr-
medel” i form av det årliga budgetbeslutet, men också sist i form av kommun-
fullmäktiges och övriga nämnders fördelning av kommunala bidrag. På delad 
förstaplats med budgetbeslutet kommer också de ”krav på mål och resultat” 
som ett kulturpolitiskt visionsdokument antas förmedla. På andra plats i listan 
över styrmedel återfinns enligt kulturnämnden kommunal ansvarsfördelning 
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och organisation inom kulturområdet, där aktiebolagen, SDN-reformen samt 
inrättandet av en kulturnämnd nämns som exempel. Förslaget innehåller så-
ledes ett försök att knyta samman de båda policyproblem som avser organisa-
tion respektive vision på det kulturpolitiska området. Tillsättandet av 
institutionsstyrelser och chefer utgör den tredje formen av ”styrmedel”, 
medan information och spridning av kunskaper och erfarenheter utgör den 
fjärde. ”Uttalanden om mål och inriktning i ett program för kulturen bör inte 
ses isolerat från övriga styrmedel” (KN dnr 1994:24, del 1, s. 26), är den 
slutsats som kulturnämnden drar av detta resonemang och det är därför som 
tidigare nämnda modell utarbetas. Här ges uttryck för en explicit medvetenhet 
om att kulturpolitik utövas genom en uppsättning styrningsredskap, där en 
kraftfull åtskillnadsmaskin förutsätter att samtliga sådana redskap tas i bruk. 
 
Även i det ”handlingsprogram”, som utgör den andra delen i kulturnämndens 
förslag till kulturpolitiskt visionsdokument och föreslås gälla för 
mandatperioden 1995-1998, återkopplas till resonemanget om att kultur-
politiska visioner måste sättas i direkt relation till resursallokering för att äga 
verklig genomslagskraft. Detta är återigen ett argument som känns igen från 
den debatt i kommunfullmäktige om varför föreliggande förslag till kultur-
politiskt visionsdokument inte går ut på remiss. Förslaget återknyter tydligt 
till kommunstyrelsens ordförande Göran Johanssons (s) argumentation genom 
att konstatera att ett kommunalt styrdokument som inte är kopplat till 
budgetbeslut tenderar att bli ”/…/ ett snabbt bortglömt minnesmärke över 
kommunal retorik utan handlingskraft” (KN dnr 1994:24, del 2, s. 5). Ekono-
miska målsättningar måste kopplas samman med målsättningar specifika för 
den kulturpolitiska berättigandegemenskapen för att visionsdokumentet ska 
fungera inom ramarna för ett marknadsorienterat argumentationsschema med 
tydliga inslag av NPM. Det är här inte bara kommunala resurser som står på 
spel, utan förslaget refererar till det samarbete med Malmö och Umeå 
kommuner, som samma år som förslaget skrivs resulterar i skrivelsen Sverige 
behöver fler kulturella centra. I båda dokumenten bygger argumentationen på att 
även statliga resurser måste omfördelas geografiskt i syfte att bryta 
Stockholmsregionens dominans på området. 
 
Kulturnämndens ambitioner att tydliggöra ett kulturpolitiskt visions-
dokuments styrande funktion åskådliggörs också i dess diskussion av 
dokumentets målgrupper. På frågan om vem visionsdokumentet riktar sig till 
formulerar kulturnämnden följande svar: 
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Det kulturpolitiska programmet riktar sig i första hand till stadens med-
borgare och deras valda ombud. Det ska ge göteborgarna besked om hur 
politikerna vill förvalta kulturuppdraget. Man ska kunna få besked om 
vad de styrande anser vara prioriterat respektive mindre prioriterat och 
hur de kommunala resurserna kommer att disponeras inom kulturom-
rådet. Programmet ska vara ett underlag för en bred diskussion om 
stadens kultursatsningar. (KN dnr 1994:24, del 1, s. 24) 

 
I första hand bör alltså ett kulturpolitiskt visionsdokument rikta sig till 
kommunens medborgare och deras representanter i den kommunala organisa-
tionen, dit inte bara kommunens ledning, dess kulturnämnd, museinämnd, 
biblioteksnämnd och kulturinstitutioner räknas, utan även kommunala verk-
samheter med ”kulturella inslag”, där fritid, vård, omsorg, skola, invandring, 
näringspolitik, stadsbyggnad, turism och stadsdelsnämnder nämns som 
exempel. Därtill bör dokumentet rikta sig till det som benämns det ”fria 
kulturlivet”, det vill säga verksamheter som bedrivs utan kommunal huvud-
man men ofta med kommunala bidrag. Dock vill kulturnämnden här betona 
att ”/…/ stadens kulturpolitiska program [aldrig kan] bli styrande för det fria 
kulturlivet”, även om detta kulturliv ”/…/ påverkas av stadens bidragspolitik 
och uttalade ambitioner” (ibid., s. 24). Dessa utsagor ger uttryck för en i den 
kulturpolitiska berättigandegemenskapen inbyggd konflikt vilken lyfts fram 
även i föregående kapitel. Konflikten gäller relationen mellan det som fram-
ställs som kulturverksamheternas oundgängliga autonomi och dessa verk-
samheters samtidiga beroende av offentlig bidragsgivning, vilket medför en 
utsatthet för politisk styrning där det sistnämnda framställs som ett nöd-
vändigt ont snarare än en hjälpande hand.  
 
Den tredje målgrupp som visionsdokument riktar sig till innefattar enligt 
kulturnämnden både näringsliv samt omgivande kommuner och landsting: 
 

Dels ger det [visionsdokumentet] signaler om Göteborgs kulturella ambi-
tioner som är av stor betydelse för företagens etablering och utveckling, 
dels betyder det mycket för näringslivets ambitioner att attrahera kvalifi-
cerad arbetskraft. Till denna målgrupp vill vi också räkna omgivande 
kommuner och landsting. Vad Göteborg vill och satsar på kulturområdet 
har stor betydelse för regionen och för stadens ställning i regionen. Detta 
gäller i hög grad även för Göteborgs ställning i landet som helhet. (Ibid.) 

 
Här anknyter kulturnämnden till de marknadsorienterade resonemang som 
fördes i föregående kapitel om Göteborgs stads betydelse för regionen, samt 
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Göteborg i ett nationellt perspektiv. Intressant nog dominerar i kulturnämn-
dens förslag det nationella perspektivet, där jag i föregående kapitel visat på 
en tendens att Göteborgs stad identifierar sig med storstäder i andra länder 
snarare än den svenska nationalstatliga gemenskapen.  

Tjänstemän, politiker eller professionsföreträdare vid rodret? 
Ovan har jag hänvisat till kulturnämnden som avsändare av förslaget till nytt 
kulturpolitiskt visionsdokument. Detta är också rimligt med tanke på att det 
är kulturnämnden som fattar beslut om, och därmed är formellt ansvariga för, 
det förslag som skickas till kommunstyrelsen. Samtidigt är det tydligt att för-
slaget är utarbetat under ledning av två tjänstemän: dels kulturförvaltningens 
chef Christina Hjorth, dels den till visionsarbetet utsedde sekreteraren Dag 
Hallberg. Att det är tjänstemän som utarbetat förslaget åskådliggörs inte minst 
i följande citat ur detsamma där Hjorth och Hallberg beskriver hur de genom-
fört sitt uppdrag: 
 

Även om vi inte har haft politiskt beslutade direktiv för program-
översynen har arbetet inte saknat politisk ledning. Vid två tillfällen har 
kulturnämnden under arbetets gångs diskuterat flera av de centrala fråge-
ställningar som behandlas i programmet. Därutöver har kulturnämndens 
presidium diskuterat programfrågor med oss under pågående arbete. (KN 
dnr 1994:24, del 1, s. 1) 

 
Hjorth och Hallberg har således snarare utgjort en fristående beredning i rela-
tion till kulturnämnden, än administrativa resurser genom vilka politikerna i 
nämnden kan uttrycka sina respektive viljor. För att skapa den lägesbeskriv-
ning som utgör förslagets första del har Hjorth och Hallberg vidare vänt sig till 
andra tjänstemän och professionsföreträdare i högre utsträckning än till den 
politiska ledningen i andra nämnder och verksamheter. Ett missnöje med 
detta förhållande kommer till uttryck i de yttranden som samtliga partier re-
presenterade i kulturnämnden låter foga till förslaget, där socialdemokrater-
nas Jörgen Linder betonar att programförslaget närmast är ”/…/ att betrakta 
som en tjänstemannaprodukt” (KN dnr 1994:24, Yttrande från s-gruppen över 
det kulturpolitiska programmet 1994-08-31, s. 1). Linder uttrycker således en 
oro för att tjänstemännen tilldelats för mycket makt i framtagandet av för-
slaget – en oro som kan sägas utgå från det ideal om en ”obruten hierarki” 
mellan politiker och tjänstemän som enligt den legal-byråkratiska modellen 
bör råda (Premfors et al. 2003, s. 49f.). Tjänstemän besitter ibland en större 
kunskap än politikerna om det sakområde de förvaltar och från politikernas 
perspektiv finns därmed en risk att tjänstemännen utnyttjar detta övertag för 
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att styra de politiska besluten på området (Premfors et al. 2003, s. 39f.). En nät-
verks- och professionsorienterad styrningsmodell, där förvaltningens inverkan 
på den politiska processen synliggörs, utmanar här den legal-byråkratiska 
styrningsmodellen. 
 
En viktig anledning till att förslaget aldrig kommer längre än till kommun-
styrelsen är enligt Dag Hallberg den för tiden rådande skeptiska inställningen 
till kommunalpolitiska visionsdokument överlag. Men en annan viktig anled-
ning är enligt Hallberg just bristen på politisk förankring: 
 

Det fanns en allmän programfientlig attityd i kommunledningen, vilken 
innebar att: ’vi ska inte ha fler program som bara innehåller några kronor 
och som ligger och samlar damm och som kräver en massa arbete’. Och 
möjligen ligger också i avogheten mot program att det ställer krav på 
resurser. /---/ Om man antar ett program så får man – ofta med automatik 
– en kravlista på resurser till följd av detta. Det var väl en sak, och den 
andra saken som gjorde att det inte gick igenom, är att efteråt så vet jag 
inte hur förankrat vårt programarbete var. /---/ Om man skulle göra det 
en gång till, skulle man antagligen förankra och diskutera det här i 
kommunens yttersta ledning innan man satte igång /…/. Min före-
ställning om detta är att det var klent förankrat i kommunledningen och 
inte i något parti egentligen. (Intervju med Dag Hallberg 2003-12-02) 

 
Margita Björklund (fp), kulturnämndens ordförande 1993-1994 och därmed 
politiskt ansvarig för utarbetandet av förslaget, håller med om att ”en 
programfientlig attityd” hos kommunledningen var en viktig anledning till att 
förslaget inte accepteras av kommunstyrelsen. Hon ser vidare återremissen 
som resultatet av en misslyckad strategi från kulturnämndens sida att anpassa 
sig till kommunens övergripande riktlinje- och budgetarbete, som innebär en 
ökad betoning av en explicit koppling mellan just målsättningar och 
ekonomisk resursfördelning. Förslagets modell som bygger på tre faser – ett 
budgetår, en mandatperiod och en tjugoårsperiod – var enligt Björklund ett 
försök att balansera kommunledningens ovilja till långsiktiga ekonomiska 
åtaganden mot kulturnämndens önskemål om att åtminstone kunna planera 
inför kommande budgetår (intervju med Margita Björklund 2004-11-23). 
 
Även om kulturnämndens strategi misslyckades hos kommunledningen, 
framställer Björklund det första förslaget till kulturpolitiskt visionsdokument 
som resultatet av ett väl fungerande samarbete i en enig kulturnämnd. För att 
ett sådant fungerande samarbete ska uppnås betonar Björklund vid upp-
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repade tillfällen betydelsen av specifika individer framför partitillhörighet. 
Hon lyfter fram moderaternas Fleur Palmé som exempel på en kultur-
nämndsledamot vars personliga egenskaper bidrog till att överskrida parti-
politiska motsättningar: 
 

Hade inte Fleur suttit för (m) – utan en person med en annan inriktning – 
tror jag faktiskt att det hade blivit mycket skarpare politiska mot-
sättningar. Så det är faktiskt individen som avgör, om du bara visste vad 
det betyder mycket. /---/ En moderat kan känna mycket större samhörig-
het med en socialdemokrat eller en folkpartist än med sina egna parti-
vänner när det gäller kulturpolitisk inriktning. När det gäller budget och 
skatter så är det något annat som gäller, men när du pratar om tanke-
gångar, då kan det vara så. (Intervju med Margita Björklund 2004-11-23) 

 
Implicit antyder här Björklund att det som behandlas i kulturnämnden – det 
hon benämner ”kulturpolitisk inriktning” och ”tankegångar” – står i motsätt-
ning till den fokusering på budgetarbete som gäller i kommunledning respek-
tive partigrupper. I kulturnämnden råder stor enighet kring kulturpolitikens 
innehåll och konflikter uppstår först när detta innehåll ska omsättas i budget-
mässiga prioriteringar. Dag Hallberg menar också att samarbetet inom kultur-
nämnden, samt samarbetet mellan kulturnämnd och tjänstemän, fungerar 
mycket väl. Han anser vidare att det kompromissinriktade arbetssättet i 
nämnden bör betraktas som en styrka, men också med viss misstänksamhet: 
 

Till en början kan jag tycka att samspelet med politikerna i nämnden var 
mycket gott. De var mycket positiva till initiativet som jag minns det, i alla 
fall positiva till mig och samarbetet Christina [Hjorth] och mig emellan. Så 
det har jag verkligen inga negativa upplevelser av, jag tror att arbetet var 
ganska effektivt. De hölls informerade kontinuerligt om vad vi höll på 
med och de var mycket intresserade av att också diskutera delresultat på 
vägen. Vi hade ganska livliga diskussioner som var ganska obundna av 
partitillhörighet. /---/ Anmärkningsvärt var att alla politiker oavsett poli-
tisk kulör – vilket man kan vara lite misstänksam mot kanske – var väldigt 
entusiastiska inför en utökning av kommunens resursmässiga engage-
mang i kulturen. Det var ingen som sa: ’vi ska återföra kulturen till mark-
nadens villkor’, utan alla accepterade en stark kommunal aktör i kultur-
livet i Göteborg. (Intervju med Dag Hallberg 2003-12-02) 

 
Kulturpolitik lyfts ofta fram som en symbol för det konsensustänkande som 
antas prägla svensk kommunpolitik överlag (jfr Karlsson 2003). Politiker på 
lokal nivå förväntas låta partipolitiska skiljaktigheter stå tillbaka för sakom-
rådets och, framförallt, kommunens bästa. Hallberg antyder också under 
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intervjun att detta konsensustänkande är särskilt utpräglat i Göteborg. Även 
om det enligt både Hallberg och Björklund inte uppstår några avgörande 
partipolitiska konflikter i samband med utarbetandet av det första förslaget till 
kulturpolitiskt visionsdokument, är de samtidigt ense om att det bland 
nämndens ledamöter är moderaterna som skiljer ut sig från de övriga. Överlag 
tenderar de moderata ledamöterna att betona vikten av att värna traditioner 
på det kulturpolitiska området och de vill inte fokusera för mycket på nya 
verksamheter, även om moderaten Fleur Palmé får ses som ett undantag enligt 
Björklunds ovan refererade utsaga. Sammantaget framstår dock moderaterna i 
Göteborg – liksom i svensk kulturpolitik överlag – som de tydligaste represen-
tanterna för en värdekonservativ inställning som skiljer sig från övriga etable-
rade partiers (jfr Frenander 2005, s. 150ff.) Därtill är moderaterna det enda 
parti som under den studerade tidsperioden explicit motsätter sig SDN-
reformen, vilket också ger avtryck i kulturpolitiska frågor. Så lite kultur-
politiskt ansvar som möjligt ska enligt moderaterna läggas på stadsdels-
nämnderna. Även om övriga partier inte på något vis framställer relationen 
mellan kulturnämnden och stadsdelsnämnderna som oproblematisk, är de 
mer försiktiga med att aktivt fördöma SDN-reformen. 
 
När det gäller inspiration till visionsarbetet, betonar Dag Hallberg betydelsen 
av särskilt seminarierna och intervjuerna med professionellt verksamma på 
kulturområdet. Att förankra visionsarbetet hos företrädare för de verksam-
heter som visionsdokumentet omfattar är enligt honom en förutsättning för en 
effektiv implementering av visionerna: 
 

Det skulle aldrig blivit så här om vi inte hade haft seminarierna och 
kontakterna /…/. Även om var och en pratade om sitt [skratt], så var det 
en väldig energi i samtalen /…/. Att få en korrespondens mellan en 
programtext – det vill säga en viljeyttring i ett program – och förutsätt-
ningarna, i form av att ha träffat och lärt känna dem som ska genomföra 
programmet, är avgörande /…/. Annars kan man skriva ett program i 
månen för vilken kommun som helst och det tycker jag inte att man ska 
göra. (Intervju med Dag Hallberg 2003-12-02) 

 
Hallbergs resonemang kan ses som ett uttryck för den professionsinriktade 
styrningsmodell (Rothstein 2001, s. 73), som tilldelar de professioner som är 
verksamma inom ett politiskt sakområde inflytande över policyprocesser. Det 
är enligt Hallberg avgörande att visionsarbetet förankras hos de professioner 
som verkar på området för att detta visionsarbete ska bli framgångsrikt. Hall-
berg lyfter också fram platsens betydelse för visionsdokumentets utformning, 
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då han argumenterar för att de platsspecifika villkor som existerar i Göteborg 
måste beaktas. I dessa platsspecifika villkor är det dock just företrädare för de 
konstnärliga respektive förvaltningsbaserade professionerna som av Hallberg 
tillmäts betydelse. På frågan om huruvida företrädare för media respektive 
den akademiska berättigandegemenskapen utgjort inspiratörer eller i övrigt 
bidragit till visionsarbetet svarar Hallberg nekande. Överlag uttrycker de 
intervjuade tjänstemännen och politikerna åsikten att både media och akademi 
ägnar kulturpolitiska frågeställningar för lite uppmärksamhet. På frågan om 
vad han tror att medias ointresse beror på svarar Hallberg: 
 

Med åren blir man lite fundersam [skratt] över medias roll och uppgifter i 
kulturbranschen /…/. Det är inte så ofta man ser genomarbetade bidrag 
från det hållet kring kulturpolitiska frågor. Istället går man mycket på en-
skilda händelser, personer och konstnärer, samt naturligtvis negativa 
händelser som kriser, pengar, lokaler och arbetsmiljö. /---/ Självklart kan 
den inte pågå hela tiden, men jag tycker det är sällan man ser en bra de-
batt om kulturens villkor, annat än att kulturarbetare är fattiga och har det 
svårt. Men när det till exempel gäller ett programarbete och vilka tankar 
som där framförs om kulturen samt kommunens, statens och regionens 
roll är det skralt. Det skulle vara alldeles utmärkt, särskilt i Göteborg, att 
fundera kring dessa samhällets tre aktörer på kulturområdet, hur de kan 
samspela eller om de ska fungera var för sig. Men det där intresserar sig 
inte journalister för. Det är rätt krävande naturligtvis. Om det är det, eller 
om det är läsarna som tycker det är urtråkigt, det vet jag inte [skratt]. 
(Intervju med Dag Hallberg 2003-12-02) 

 
Ett liknande ointresse menar Hallberg präglade universitetets inställning, även 
om han betonar att de uppsatser som Kulturvetarprogrammets studenter pro-
ducerade kom till god användning under visionsarbetet. Samtidigt var kon-
takterna med Göteborgs universitet i övrigt frånvarande och på frågan om 
varför svarar Hallberg: 
 

Det beror naturligtvis på personliga erfarenheter, eller brist på sådana. För 
att vår föreställning om att universitetet – och de humanistiska ut-
bildningarna – var att de inte egentligen sysslade med dagens frågor, 
samhälle och system, utan med andra saker. Och det var definitivt ingen 
som knackade på. Det kan ju vara en felaktig uppfattning, men om jag 
skulle försöka förklara varför jag inte själv tog sådana initiativ, så var det 
väl föreställningen om att det inte fanns så mycket att hämta kring dagens 
situation. Att man ägnade sig åt andra saker som inte var så matnyttiga 
för ett programarbete i politisk miljö. Men det kanske är fel! (Intervju med 
Dag Hallberg 2003-12-02) 
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Hallberg identifierar här Göteborgs universitet med de humanistiska ämnena 
och han nämner inte ens samhällsvetenskaperna. Även om han själv ifråga-
sätter sin egen uppfattning, placerar han de humanistiska ämnenas kunskaps-
produktion i en motsatsposition till den typ av kunskap han anser behövs som 
underlag för politiskt beslutsfattande. Margita Björklund (fp) kan inte heller 
minnas att det skedde något systematiskt samarbete med Göteborgs universi-
tet och hon minns inte att studenter från Kulturvetarprogrammet engagerades. 
Dock har hon först i egenskap av ordförande och därefter vice ordförande i 
kulturnämnden en pågående dialog med Jan Ling, rektor för Göteborgs 
universitet 1992-1997: 
 

/---/ Jan Ling blev rektor för Göteborgs universitet, och återigen är det 
individer som är avgörande. En enorm människa! Och jag förstår inte hur 
han hann med allt, men han kom ofta och satt i min soffa och vi pratade 
om kultur. Även om han var rektor på Göteborgs universitet så hade han 
ju sitt hjärta i kulturen. (Intervju med Margita Björklund 2004-11-23) 

 
Det är intressant att Björklund här, genom att placera Lings ”hjärta i 
kulturen”, närmast positionerar den akademiska berättigandegemenskapen i 
en motsatsställning till den kulturpolitiska. Tillsammans med Jan Ling besökte 
Björklund de konstnärliga utbildningarna vid Artisten, Valand och Högskolan 
för Design och Konsthantverk (HDK), men diskussionerna om möjliga sam-
arbetsformer mynnade dock inte ut i någon konkret verksamhet. Med detta 
övergår jag till att skildra de förslag till målsättningar och åtgärder för att 
uppnå dessa som återfinns i den del av Göteborgskultur i frontlinjen som be-
nämns ”handlingsprogram”. 

Från odling till tillväxt 
 

Kulturen får en allt större betydelse i framtiden. Kultursektorn är inne i en 
dynamisk process och dess betydelse som utvecklingsfaktor i samhället 
blir allt tydligare, inte bara i ett svenskt utan också i ett internationellt per-
spektiv. Ett vitalt kulturliv bidrar till att ge medborgarna ökad livskvalitet. 
Tillgången till ett rikt kulturliv kommer tillsammans med högre ut-
bildning och ökad fritid att bli en allt viktigare faktor när människor be-
stämmer sig för var de vill bo och arbeta. Kulturlivet utgör också en viktig 
del av en stads profil och är av avgörande betydelse både för näringsliv 
och turism. (KN dnr 1994:24, del 2, s. 1) 

 
Med dessa ord inleds den del av ”handlingsprogrammet” som berör de lång-
siktiga mål och riktlinjer, som enligt den modell som utarbetats av Hjorth och 
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Hallberg bör gälla över minst en 20-årsperiod. I detta inledande stycke finns 
en ganska tydlig betoning av kultur som lokaliseringsfaktor, vilket är intres-
sant då det är bristen på ett sådant resonemang som Kerstin Alnebratt (s) an-
ger som skäl till kommunstyrelsens återremiss av förslaget. Detta marknads-
orienterade resonemang utgör en mycket tydlig förskjutning jämfört med KUB 
69 avseende kulturpolitikens huvudsyfte. Denna förskjutning nyanseras dock i 
det vidare resonemanget kring ”kulturindustrin”, där det i förslaget beklagas 
att Göteborg dittills inte haft någon omfattande kulturindustri eftersom en 
sådan antas generera arbetstillfällen för kulturproducenter. Samtidigt betonas 
att det ”/…/ inte primärt [är] en kommunal angelägenhet” (KN dnr 1994:24, 
del 2, s. 2) att sköta igångsättandet och drivandet av kulturindustriella företag, 
som exemplifieras med bokförlag, filmindustri, grammofonbolag, designföre-
tag och modeindustri. Även om kulturpolitik ska bli mer gränsöverskridande i 
relation till kulturverksamheter som inte produceras inom det offentligas 
ramar, bör kulturpolitik således fortfarande åtskiljas från näringsverksamhet. 
 
Överlag präglas förslagets mål och riktlinjer av en dubbel inställning till de 
samhälleliga förändringsprocesser som antas bidra till stadens förvandling, en 
förvandling som beskrivs i termer av att ”[d]et gamla industrisamhället är på 
väg att ersättas av ett samhälle baserat på kunskap, kommunikation, kreativi-
tet och kultur” (ibid., s. 1). Här skrivs kulturpolitik in som en ”outnyttjad 
resurs” i det så kallade K-samhälle som särskilt gestaltats av ekonomen Åke E. 
Andersson i boken från 1988 med samma namn (jfr även Jörnmark 2005, s. 9). 
Just ”kunskap, kommunikation, kreativitet och kultur” är de fyra ben som K-
samhället enligt Andersson bygger på. Hjorth och Hallberg menar att Göte-
borgs stad bör bejaka denna utveckling och bättre utnyttja de resurser som 
kulturlivet erbjuder för att skapa ”/…/ en nödvändig stadsförnyelse” (KN 
dnr 24/94, del 2, s. 1). Resonemanget grundas i hänvisningar till att andra 
europeiska städer, till exempel Glasgow och Köpenhamn, på ett framgångsrikt 
sätt förmått att koppla samman kulturverksamheter med stadsutveckling och 
på detta sätt skapat städer som är mer attraktiva på en global och kunskaps-
intensiv marknad. Här lyfts också Göteborgs universitets roll fram i en sådan 
utveckling. Det är särskilt inom ramarna för ett marknadsorienterat argu-
mentationsschema som platsen Göteborg aktivt relateras till kulturpolitiska 
styrningsredskap. Inom det humanistiska argumentationsschema som också 
tillämpas fokuseras i stället på ett universellt konstnärligt rum, där åtskillna-
der baseras på konstnärliga kvalitetskriterier som förmodas bortse från geo-
grafiska gränsdragningar. Inom det sociologiska argumentationsschema, som 
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tillika återfinns i förslaget, ges visserligen utrymme åt konkreta platser, men 
argumentationsschemat slår ofta över i en likaledes abstrakt syn på platser, 
som gärna diskuteras i termer av något svårgripbara ”offentliga rum” (jfr 
Johannisson 2003b). 
 
Den utveckling mot ”K-samhället” som i förslaget framställs som oundviklig, 
framställs samtidigt som tveeggad. I den allt mer gränslösa tillvaro – både 
med avseende på geografiska och kulturella gränser – som framförallt stadens 
unga medborgare befinner sig i, har kulturverksamheter enligt Hjorth och 
Hallberg också en stödjande funktion att fylla: 
 

Ett ökat resande, nya medier och en ‘gränslös’ populärkultur ger vidgade 
erfarenheter och en mångfald av livsstilar, men samtidigt innebär det 
också en risk för desorientering och främlingskap i samhället. Kulturens 
roll är att fokusera på existentiella frågor; – att utgöra ett forum för etisk, 
politisk och andlig debatt. (KN dnr 1994:24, del 2, s. 1) 

 
Det finns således i förslaget ett uttalat stöd för det som framställs som kultur-
verksamheters ”traditionella uppgift”, det vill säga att bidra till en ”etisk, 
politisk och andlig debatt”, en uppgift som verkar knytas närmast till de 
traditionella konstarterna inom ett humanistiskt argumentationsschema. 
Denna linje står i en spänningsfylld relation till de i svensk kulturpolitik mer 
”otraditionella” kulturverksamheter (i form av till exempel ”mode, design, 
cyberspace, mat, caféer, new age, rock, miljö”), vilka knyts till tillämpningen 
av ett antropologiskt kulturbegrepp inom ramarna för ett sociologiskt 
respektive marknadsorienterat argumentationsschema. Denna spänning 
återkommer i det mål som föreslås främja både ”spets och bredd” i stadens 
kulturliv, där en ”/…/ rik vardagskultur i form av bra bibliotek, musikskolor 
och kulturaktiviteter som lockar människor till eget skapande måste finnas vid 
sidan av levande institutioner och ett rikt fritt kulturliv” (ibid., s. 2). De mål 
och riktlinjer som föreslås ska rymma både ett fokus på ”[b]ra barnkultur 
[som] är en investering i livskvalitet för kommande generationer och en grund 
för ett meningsfullt liv” och på kulturverksamheter som en marknadsförings-
resurs ”/…/ när det gäller att profilera staden och placera den på den inter-
nationella arenan” (ibid.). Spänningen gäller således relationen mellan ett 
estetiskt och ett antropologiskt kulturbegrepp och mellan de olika 
argumentationsscheman dessa kulturbegrepp verkar genom.  
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Spänningen mellan framförallt ett sociologiskt och ett humanistiskt argumen-
tationsschema återfinns också i de partipolitiska yttranden över förslaget som 
läggs till kulturnämndens protokoll. Ulla-Britt Ban (mp) tycker att det råder 
obalans i förslaget, då ”[i] programmet är villkoren för baskulturen oklart yt-
tryckta [sic!]. För stor tyngdpunkt läggs på kultur som industri och evenmang 
[sic!], mer baserat på näringspolitiska skäl än på kulturtradition” (KN dnr 
1994:24, Yttrande från Miljöpartiet de gröna 1994-08-31). Jörgen Linder (s) an-
ser att resonemang som rör delaktighet och kommunikation får stå tillbaka för 
marknadsorienterade argument (KN dnr 1994:24, Yttrande från s-gruppen 
över det kulturpolitiska programmet 1994-08-31, s. 1). Även vänsterpartiets 
Per Hållén tycker att förslaget väger över i en felaktig riktning: 
 

Andan i programförslaget pekar på en uppfattning att kulturen är en vara 
som skall säljas på en marknad för att skapa PR och inkomster för Göte-
borg i konkurrens med andra städer, regioner och länder. Detta visar sig i 
ordval, betoning av vilken del av kulturen som är viktig, var och hur sats-
ningar skall ske. Då blir också den spektakulära och ’glittrande’ kulturen 
den viktiga. (KN dnr 1994:24, Yttrande från Vänsterpartiet 1994-08-31) 
 

Folkpartiet är däremot positivt till det ökade inslaget av marknadsorienterade 
argument och anser att ”/…/ man måste betrakta satsningen på kultur som en 
investering” (KN dnr 1994:24, Yttrande från Fp i kulturnämnden 1994-08-31, s. 
1), inte bara i kulturens egenvärde utan också i kulturen som lokaliserings-
faktor. Folkpartiets ställningstagande kan ses som ett uttryck för den ”/…/ 
trend som gick över Sverige, som handlade om kulturinvesteringar” som folk-
partisten Margita Björklund (intervju 2004-11-23) menar var förhanden under 
början och mitten av 1990-talet. Här hänvisar Björklund till den svenska 
journalisten Lisbeth Lindeborgs (1991) utredning om kultur som lokaliserings-
faktor, som i början av 1990-talet genomfördes på uppdrag av Industri-
departementet. Frilansjournalisten Lindeborg ville på grundval av exempel 
hämtade från Tyskland visa på ekonomisk vinst som en viktig legitimerings-
grund för offentliga satsningar på konst- och kulturverksamhet. Härmed blev 
hon en populär föredragshållare i svenska kommuner präglade av ekono-
miska nedskärningar, så även i Göteborgs stad. Björklund menar att 
Lindeborgs argumentationslinje också utgjorde ett användbart redskap när 
Göteborg, Malmö och Umeå försökte förändra maktbalansen mellan olika 
regioner på det kulturpolitiska området då det ”/…/ passade väl in i det 
’tänket’ som fanns då” (Intervju med Margita Björklund 2004-11-23). När det 
gäller de partipolitiska yttrandena står således ett ”vänsterblock” (s, v, mp) 
mot ett ”högerblock” (fp), där det förstnämnda blocket vill bevara en åt-
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skillnad mellan kultur och marknad och det sistnämnda vill överskrida denna 
åtskillnad i ökad utsträckning.42   
 
I de explicita långsiktiga målformuleringar som återges i förslaget försvinner 
dock en del av denna spänning mellan ett sociologiskt respektive ett mark-
nadsorienterat argumentationsschema och förslaget återgår till en i den 
kulturpolitiska berättigandegemenskapen mer traditionell argumentations-
linje:  
 

Huvudtankarna med Göteborgs kulturpolitik är att förmedla kulturarvet, 
främja kulturell utveckling och förnyelse såväl för den enskilde göte-
borgaren som för kulturskaparna. Kulturpolitiken i Göteborg ska vara ly-
hörd för nya kulturströmningar och våga bejaka och satsa på den kultur 
som brytersig [sic!] nya vägar. Den ska skapa förutsättningar för göte-
borgskulturen att ständigt vara i frontlinjen av landets kulturella ut-
veckling. (KN dnr 1994:24, del 2, s. 4) 

 
De föreslagna övergripande målsättningarna är tre till antalet, där den första 
fokuserar på att ”vidga deltagandet” i kulturlivet. Deltagande ska inte hindras 
vare sig av ”bostadsområde, nationalitet, social eller kulturell bakgrund” och 
kulturverksamhet som riktar sig till barn och ungdom ska särskilt prioriteras. 
Den andra målsättningen koncentrerar sig på avgränsningen av vilken typ av 
kulturverksamheter som ska få åtnjuta offentligt stöd, då den går ut på att 
”prioritera kvalitet och förnyelse”. Att ”förbättra villkoren för kulturskaparna” 
utgör den tredje målsättningen och här står relativt konkreta åtgärder, såsom 
utveckling av kulturprojekt, lokalförsörjning och marknadsföringsmässigt och 
                                              
42 Ovan hänvisar jag till Hålléns skeptiska inställning till likställandet av kulturverksamheter 
med varor. En liknande skeptisk inställning till att sätta kultur i relation till lokaliserings-
faktorer uppvisar Hållén i den ovan refererade interpellationsdebatt som följer på Kommun-
styrelsens bordläggning av Göteborgskultur i frontlinjen. I båda fallen har Hållén bytt stånd-
punkt jämfört med de utsagor han gör i samband med Kulturnämndens inrättande 1993. Då 
hänvisar han i stället till Lisbeth Lindeborgs (1991) utredning om kultur som lokaliserings-
faktor som ett positivt exempel på alternativa argumentationsstrategier för kulturverksam-
heternas viktiga samhällsfunktion (KFP 1993-02-25, Yttrande nr 2, § 7, s. 13). Hålléns stånd-
punktsskifte kan troligtvis ses som ett tecken på en övergripande tendens att inom den 
kulturpolitiska berättigandegemenskapen först bejaka Lindeborgs resonemang, vilket var 
välkommet i tider av ekonomiska nedskärningar. Relativt omgående tillbakavisas dock 
resonemanget av kulturekonomiska forskare (jfr t.ex. Arnestad 1992; Bille Hansen 1993) och 
därefter även inom den kulturpolitiska berättigandegemenskapen. Här växer en mer nyan-
serad debatt om relationen mellan kulturverksamheter och ekonomiska respektive regional-
politiska åtgärder så småningom fram, där denna relation med avseende på den lokala 
kulturpolitiken särskilt utforskas på uppdrag av Svenska kommunförbundets enhet för 
kultur- och fritidsfrågor (jfr t.ex. Svensson 1994; Svensson & Lundberg (red.) 1996). 
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administrativt understöd i centrum (KN dnr 1994:24, del 2, s. 3). Den första 
och den tredje målsättningen reproducerar, genom att koncentrera sig på 
användarna respektive producenterna av kulturverksamheter, explicit 
huvudstråken i både KUB 69 och den statliga kulturpolitiken. Den andra 
målsättningens fokus på kvalitet kan sägas utgöra ett nytt element i 
argumentationen, men det är samtidigt ett skifte i argumentationen som 
återspeglar ett skifte även i statliga kulturpolitiska aktörers utsagor. 

Kvalitet som ”nytt” element  
Den andra målsättningens fokus på kvalitetsfrågan grundas i de intervjuer 
med ”företrädare för Göteborgs kulturliv” som genomförs i samband med ut-
arbetandet av en lägesbeskrivning för visionsdokumentet. Den slutsats Hjorth 
och Hallberg drar från dessa intervjuer är att ”[n]ästa program måste på ett 
tydligt sätt ta ställning för kvalitet – att staden bara kan tänka sig att stödja och 
främja kvalitetskultur” (KN dnr 1994:24, del 1, s. 19). Denna synpunkt kommer 
också till uttryck i ett ökat intresse för kvalitetsfrågan på den statliga nivån i 
och med Kulturutredningens (SOU 1995:84, s. 87f.) uppmärksammande av 
kvalitetsaspekten i svensk statlig kulturpolitik. Kulturutredningen kritiserar 
1970-talets kulturpolitik, både på statlig och kommunal nivå, för att i alltför 
liten utsträckning behandla just kvalitetsbegreppet.43 I Göteborgs första förslag 
till nytt kulturpolitiskt visionsdokument återfinns inte, lika lite som sedan blev 
fallet på statlig nivå, tydliga och explicita kriterier enligt vilka kvalitet i kul-
turverksamheter ska bedömas. I stället definieras kvalitet genom att formulera 
hur kvalitetsmålsättningen ska uppnås, nämligen genom att förbättra dialogen 
mellan producenter och brukare av kulturverksamheter, genom att främja 
”den sökande och experimenterande kulturen” och ”kulturell förnyelse”, samt 
genom att bidra till gränsöverskridande samarbeten mellan professionella och 
icke-professionella kulturproducenter, mellan olika konstområden och mellan 
Göteborg och platser i andra länder. I förslaget betonas att detta inte innebär 
att endast professionell kulturverksamhet kan komma i fråga för offentlig 
subventionering, men att Göteborgs stad måste begränsa sig till att ”/…/ ge 
stöd endast åt kvalitetskultur” (KN dnr 1994:24, del 2, s. 3f.). Kvalitet binds 
således nära samman med professionellt konstnärligt utövande i enlighet med 
både den kulturpolitiska mecenatmodellen och den professionsorienterade 

                                              
43 I de statliga kulturpolitiska målsättningarna från 1974 nämns inte ordet kvalitet 
överhuvudtaget (Rskr 1974:248), medan det ingår i en av de nationella kulturpolitiska mål-
sättningar som riksdagen fattade beslut om 1996 (Rskr 1996/97:129; jfr bilaga 4). På samma 
sätt nämns inte kvalitet i KUB 69:s målsättningar (Göteborgs kommun 1973, s. 20ff.), men 
introduceras alltså i förslaget till kulturpolitiskt visionsdokument 1994. 
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styrningsmodellen. Fokuseringen på kvalitetsaspekten är något som folk-
partiet i sitt yttrande över förslaget ställer sig positivt till, medan både social-
demokraterna och vänsterpartiet menar att det kan signalera en alltför elitis-
tisk inställning. Återigen positionerar sig kulturnämndens ledamöter enligt en 
traditionell höger-vänsterskala.  
 
Inte heller intervjuerna med Göteborgs kulturutövare bjuder på några kon-
kreta förslag till hur kvalitet ska mätas och vägas in vid bidragsfördelningen, 
även om någon form av ”juryförfarande” omnämns av informanterna. Här 
introduceras återigen den så kallade armslängdsprincipen i diskussionen, en 
princip som innebär att relationen mellan politisk-administrativ organisation 
och kulturverksamhet bör kännetecknas av ett visst avstånd. Även om en väl-
färdsorienterad arkitektmodell dominerar i förslaget till kulturpolitiskt 
visionsdokument, introduceras således inslag även från en professionsoriente-
rad mecenatmodell (jfr Hillman Chartrand & McCaughey 1989; Johannisson & 
Trépagny 2004; Vestheim 1995b). Detta blir inte minst uppenbart när det i för-
slaget diskuteras kring kommunalt stöd till det som benämns ”det fria kultur-
livet”. Här identifieras en fara i att bidrag till kulturverksamheter som beviljas 
år efter år kan resultera i en icke önskad ”institutionalisering” av dessa verk-
samheter. Samtidigt måste grundläggande arbetsrättsliga villkor för kultur-
producenter tillgodoses. Alternativa stödverksamheter föreslås därför bli att 
kulturnämnden bistår ”det fria kulturlivet” med marknadsföring, administra-
tiv service och lokalstöd. För att skapa en balans mellan mer långsiktiga verk-
samhetsbidrag och en ”institutionalisering” som riskerar att underminera 
målen om konstnärlig kvalitet och förnyelse, föreslås det att urvalsgrupper 
inrättas i anslutning till kulturnämnden. Dessa urvalsgrupper ska inkludera 
”professionellt kompetenta personer” (KN dnr 1994:24, del 2, s. 7f.), vilket får 
tolkas som ett förslag om att införa explicita ”armslängdsorgan”. Till kultur-
förvaltningen föreslås också föras en permanent instans som kan handha de 
festivaler som i viss mån redan blivit ”institutionaliserade”: Filmfestivalen, 
Kulturnatta och Dans & Teaterfestivalen. Denna organisation bör också odla 
övriga initiativ som ingår i den tradition av ”kulturentreprenörernas stad” 
som anses prägla Göteborg (ibid., s. 11). Även om folkpartiet förordar att det 
ska vara kulturnämnden som beslutar vilka professionella företrädare som ska 
ingå i de föreslagna bedömargrupperna (KN dnr 1994:24, Yttrande från Fp i 
kulturnämnden 1994-08-31, s. 2), ställer partiet sig i övrigt mycket positivt till 
förslagen. 
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Även på stadens kulturinstitutioner – till vilka merparten av de kommunala 
bidrag som anslås på kulturområdet går (se bilaga 6) – föreslås det ställas 
högre krav, samtidigt som dessa krav inte får inkräkta på institutionernas 
okränkbara rätt att styra över det ”konstnärliga innehållet” i verksamheten. I 
stället ska kommunen reglera vilka målgrupper för verksamheterna som ska 
prioriteras, där särskilt barn och ungdom står i centrum. Ett mål under den 
gällande mandatperioden föreslås bli att fördubbla den unga publikens antal 
besök på kulturinstitutionerna, ett krav som endast folkbiblioteken är undan-
tagna från i och med deras redan höga besökssiffror. I tillägg föreslås det att 
de kommunala bidragen ska villkoras utifrån huruvida detta krav tillfreds-
ställs eller ej, vilket motiverar frågan om i vilken utsträckning offentlig styr-
ning av det ”konstnärliga innehållet” går att undvika. Detta intryck förstärks 
då medel som ska bidra till att institutionernas scener föreslås öronmärkas för 
att ställas till ”invandrarkulturens förfogande”. Likaså föreslås Kulturnämn-
den ansvara för fördelningen av särskilda medel riktade till samverkan mellan 
institutionerna och ”det fria kulturlivet” (KN dnr 1994:24, del 2, s. 6f.). En 
gästspelsscen vid Pusterviksteatern samt en fristående Konsthall, eventuellt i 
form av det Röda Stenprojekt som under denna period är under utveckling av 
den tidigare chefen för Göteborgs Konstmuseum Folke Edwards, är ytterligare 
förslag på hur institutionerna och annan kulturverksamhet föreslås befrukta 
varandra. 

Periferi kontra centrum 
Som konstaterats ovan, grundas förslaget till kulturpolitiskt visionsdokument 
i KUB 69. Bland de ”företrädare för Göteborgs kulturliv” som intervjuas och 
deltar i samtal framhålls dock sex punkter som viktiga att beakta i ett nytt 
kulturpolitiskt visionsdokument. De tre första punkterna gäller en högre prio-
ritering av olika användargrupper och då särskilt barn och ungdom. Även den 
fjärde punkten fokuserar på kulturverksamheternas brukare då den framhåller 
betydelsen av ”kulturella egenaktiviteter”. Dessa ”egenaktiviteter” anses bäst 
kunna bedrivas i stadsdelarna och mer resurser bör därför gå till att där eta-
blera fler kulturhus. Vidare föreslås att de minskade bidragen till det som be-
nämns ”förortskultur”, det vill säga ”/…/ den kulturverksamhet som bedrivs 
i Göteborgs yttre stadsdelar” (ibid., s. 9), måste balanseras med ett nytt pro-
jektbidrag som innebär ett delat ansvar mellan bidragsmottagande stadsdels-
nämnd och bidragsgivande kulturnämnd. Projektbidraget bör utdelas utifrån 
de föreslagna övergripande kulturpolitiska målsättningarna, vilket medför att 
det är barn- och ungdomsverksamhet, samarbete mellan skol- och fritidsverk-
samhet, samt ”projekt för och med invandrare” som ska prioriteras. Här knyts 
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sålunda argumentationen om kulturverksamheter i hela staden samman med 
prioriterade användargrupper, särskilt barn och ungdom. Det är således ett 
sociologiskt argumentationsschema som står i fokus. Detta i motsats till ovan-
stående avsnitts resonemang – grundade framförallt i ett humanistiskt argu-
mentationsschema – om kvalitet. 
 
Hur och var i staden ungdomar bäst erbjuds möjligheter att känna sig del-
aktiga i samhället dyker vid samma tidpunkt upp i ett annat sammanhang där 
kulturnämnden återigen är ansvarig instans. I en interpellation ställd av folk-
partisten Magnus Nyström till kommunstyrelsens ordförande Göran 
Johansson (s), hänvisas till kommunstyrelsens beslut i juni 1994 om att Tull-
packhuset, placerat mitt i Göteborgs planerade hamn- och paradstråk, ska bli 
ett Ungdomens Hus (KFH 1995:34). Verksamhet, delvis finansierad av 
kommunala medel, inleds omgående i huset men hyresavtal kan inte tecknas 
av den ideella förening som driver verksamheten om inte ytterligare kommu-
nala medel tillskjuts. Med hänvisning till en fortsatt försämrad ekonomisk 
situation för staden tilldelas inte dessa medel och föreningen hamnar enligt 
Nyström därför i ett tillstånd av ”moment 22”. Johansson vidhåller dock att 
trots att frågan är ”gôrdåligt” hanterad av kommunstyrelsen (KFP 1995-04-27, 
Yttrande nr 4, § 3, s. 5), så måste ytterligare utredning ske innan beslut om 
verksamheten kan fattas. I den debatt som följer på Nyströms interpellation 
argumenterar Lars-Åke Skager (m), kommunfullmäktiges förste vice ord-
förande, mot ett Ungdomens Hus i Tullpackhuset då han anser att det är 
Stadsdelsnämnderna som ska ansvara för kommunens ungdomsverksamhet. 
En ännu viktigare anledning till Skagers avståndstagande är dock att han an-
ser 
 

/…/ att Tullpackhuset är fel vald lokal. Det är en viktig del i det kultur-
centrum eller evenemangscentrum som är tänkt att vara en pendang till 
Götaplatsen, med den nya Operan och Maritimt Centrum som har byggts 
upp med mångas ideella och gemensamma krafter. Min förhoppning är 
att Tullpackhuset inte ska vara ett ungdomens hus utan ett hus där alla, 
göteborgare och tillresande, skall kunna möta ett utbud av såväl kulturella 
aktiviteter, exempelvis museala, som kommersiella intressen. (Ibid., s. 3) 
 

Skager ger här uttryck för den uppenbara spänning som existerar mellan 
kulturverksamhet i stadens ”centrum” samt i dess ”periferier”, samt mellan 
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huruvida ungdomar ska tilldelas stort utrymme i centrum eller ej.44 2002 blev 
Tullpackhuset ett kasino och idén om ett Ungdomens Hus i Göteborg förverk-
ligas inte.  
 
Spänningen mellan centrum och periferi i staden aktualiseras även i form av 
ett förslag om att inrätta ett nytt pris som ska gå till ”årets SDN” på det kultur-
politiska området (KN dnr 1994:24, del 2, s. 10). Av kulturnämndens politiska 
partier är det bara folkpartiet som ställer sig positivt till detta förslag. Miljö-
partiet avvisar förslaget med hänvisning till att ett sådant pris endast skulle 
förstärka den ”kulturella segregation” man menar är förhanden, med vilket 
partiet avser att ett ”SDN-pris” skulle förstärka åtskillnaden mellan ”förorts-
kultur” respektive ”centrumkultur” (KN dnr 1994:24, Yttrande från Miljö-
partiet de gröna 1994-08-31). Kristdemokraterna anser följande: ”Att en av 
stadens nämnder, kulturnämnden, ska dela ut kulturpris till andra nämnder, 
ex.vis SDN förfallare [sic!] mycket märkligt och tveksamt.” (KN dnr 1994:24, 
Yttrande från Olof Wennås, Kds, 1994-08-31) Kristdemokraterna anser det så-
ledes olämpligt att kulturnämnden belönar en formellt sidoordnad nämnd, då 
det skulle ge det felaktiga intrycket av att kulturnämnden är överordnad i 
relation till stadsdelsnämnderna. Detta utgör ett av de få tillfällen då det 
policyproblem som rör kulturpolitikens vision explicit relateras till det policy-
problem som rör kulturpolitikens organisation. 
 
Med avseende på denna relation, föreslås kulturnämnden i förslaget till 
visionsdokument bli uppföljande och utvärderande till sin karaktär, där en 
bedömning av genomförda insatser i relation till uppsatta mål bör avrappor-
teras till kommunfullmäktige inför det årliga budgetbeslutet. Överlag ska 
kulturnämnden bli mer av en ”central instans” på det kulturpolitiska området, 
ett resurscentrum för olika aktörer och för samordning och samverkan. Detta 

                                              
44 En liknande debatt uppstår vid samma fullmäktigemöte efter en interpellation, ställd av 
kulturnämndens vice ordförande Margita Björklund (fp) till kommunstyrelsens ordförande 
Göran Johansson (s), om huruvida kommunen ska upplåta lokaler till ravefester för ung-
domar (KFH 1995:2). Debatten ger uttryck för olika inställningar till vad som ska vara 
kommunens ansvar gentemot stadens ungdomar, men också vilken typ av kulturverksamhet 
som kommunen ska subventionera. Astrid Ahdrian (kds) identifierar å ena sidan rave med 
en ”subkultur” för ungdomar som inte bör understödjas av kommunen på grund av risken 
för narkotikamissbruk vid festerna. Tina Wallenius (mp) menar å andra sidan att om 
kommunen vägrar subventionera ravefester genom att stå för lokalkostnaderna, riskerar 
man mer än att bidra till ett snävt kulturbegrepp i kommunal kulturpolitik, nämligen att 
ungdomar inte känner sig delaktiga i samhället och att de därmed blir mer benägna att miss-
bruka narkotika. (KFP 1995-03-23, Yttrande nr 3, § 25, s. 24f.) 
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samarbete överskrider kommungränsen, då det föreslås att det regionala 
samarbetet förstärks utifrån målsättningen att bidra till ”/…/ ett bättre ut-
nyttjande av befintliga resurser och en gemensam marknadsföring av den 
västsvenska kulturregionen” (KN dnr 1994:24, del 2, s. 11). Återigen kopplas 
också till de nya nationella kulturcentra i Göteborg, Malmö och Umeå som de 
tre kommunerna i samverkan försöker uppnå genom förhandlingar med den 
statliga nivån. I dessa förhandlingar antas en ”central” kulturnämnd vara ett 
nödvändigt redskap. 
 
Diskussionen kring den för Göteborgs stads interna kulturpolitiska ansvars-
fördelningen innehåller också ett förslag till tydliggörande av relationen 
mellan det föreslagna kulturpolitiska visionsdokumentet och stadsdels-
nämnderna: 
 

SDN har idag ett självständigt ansvar för kulturverksamheten i sin stads-
del. Detta förslag till kulturpolitiskt program och skiss till handlings-
program rubbar inte SDN-ansvaret. Men avsikten är självklart att SDN, 
liksom andra kommunala aktörer i kulturverksamheten, ska beakta de 
riktlinjer och långsiktiga mål som kommunfullmäktiges beslut i program-
frågan kommer att innebära. (Ibid., s. 12) 

 
I detta citat betonas att stadsdelsnämnderna äger beslutanderätt över den egna 
verksamheten, men att det föreslagna visionsdokumentet samtidigt ska 
omfatta alla kommunala nämnders verksamhet. De något oklara ansvarsför-
hållanden som detta resonemang implicerar påminner om det dilemma som 
de statliga kulturpolitiska målen befinner sig i, då i relation till kommunala 
kulturpolitiska mål. Samtidigt som kulturpolitik enligt självbestämmande-
principen är ett frivilligt åtagande för kommunerna, vilka därmed äger rätten 
att utforma sina egna kulturpolitiska mål, förväntas kommunerna beakta de 
statliga kulturpolitiska målen, särskilt då de enligt riksdagsbeslutet 1996 (Rskr 
1996/97:129) är nationella mål i stället för statliga. Även om dessa nationella 
målsättningar inte är sanktionsbelagda då de förutom på biblioteksområdet 
inte regleras genom någon form av lagstiftning, uttrycker skiftet från statlig till 
nationell en starkare rekommendation från stat till kommuner.  
 
På samma sätt är det oklart hur styrande kulturnämndens förslag till kultur-
politiskt visionsdokument egentligen kan tänkas bli för stadsdelsnämnderna. 
Även om beslut om övergripande kulturpolitiska målsättningar fattas i kom-
munfullmäktige är kulturnämnden formellt sidoordnad nämnd med stads-
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delsnämnderna, där respektive nämndtyp tillåter en relativt stor grad av 
handlingsfrihet i relation till målsättningar på övergripande nivå. Denna 
oklarhet är det också flera politiska partier som tar fasta på i sina yttranden, 
där särskilt moderata samlingspartiet ställer sig tveksamt till förslaget: 
 

Vi anser att det är viktigt att en ordentlig genomlysning göres vad avser 
Kulturnämndens framtida ansvar och befogenheter och att Kultur-
nämnden ges ett klart definierat överordnat ansvar för hela kultursektorn. 
(KN dnr 1994:24, Yttrande från Moderata samlingspartiet 1994-08-04) 
 

Då moderata samlingspartiet vidare anser att verksamhetsansvar och ekono-
miskt ansvar ska följas åt, ska inte kulturnämnden ha något att göra med 
Stadsdelsnämndernas verksamhet. Denna åsikt delas av kristdemokraterna, 
som därtill anser att musikskolans verksamhet ska överföras från stadsdels-
nämnderna till kulturnämnden (KN dnr 1994:24, Yttrande från Olof Wennås, 
Kds, 1994-08-31). Både moderaterna och kristdemokraterna ger här uttryck för 
ett motstånd mot vad de uppfattar som en alltför långtgående decentralisering 
av det kulturpolitiska ansvaret inom Göteborgs stad. 1995 omvandlas kultur-
nämnden enligt kommunfullmäktiges beslut till en sektorsnämnd, men som 
framgår i kapitel 5 blir sektorsnämnden inte långvarig. Därtill avvisar den ny-
tillträdda socialdemokratiskt ledda kommunstyrelsen det första förslaget till 
nytt kulturpolitiskt visionsdokument och uppdrar åt kulturnämnden att ut-
arbeta ett nytt förslag. Efter att ha sammanfattat vad som framkommit i detta 
kapitel, ägnar jag nästa kapitel åt att skildra detta andra förslag. 

Sammanfattning 
I detta kapitel presenterar jag utsagor som görs i relation till kulturnämndens 
första förslag till nytt kulturpolitiskt visionsdokument. Med avseende på både 
arbetssätt och innehåll använder kulturnämnden KUB 69 som utgångspunkt. 
Även om resurserna är mer begränsade på 1990-talet än på 1960-talet strävar 
de tjänstemän, som huvudsakligen är ansvariga för förslagets utformning, 
efter att i så hög utsträckning som möjligt efterlikna det av en legal-
byråkratisk arkitektmodell influerade arbetssätt som präglar framtagandet av 
KUB 69. Denna målsättning existerar dock parallellt med en aktiv anpassning 
till det ökande inslaget av New Public Management i Göteborgs kommunala 
organisation, där den huvudsakliga förändringen i relation till KUB 69 
kommer till uttryck i förslagets ambition att etablera en nära relation mellan 
kulturpolitiska visioner och ekonomiska resurser. Budgeten framställs som det 
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överordnade styrdokumentet, till vilket övriga visionsdokument inom den 
kommunala organisationen måste anpassa sig.  
 
Även i förslagets utsagor om kulturpolitiska målsättningar märks vissa för-
skjutningar. För det första betonas kvaliteten hos professionella konstnärliga 
verksamheter i högre utsträckning än tidigare, vilket får ses som ett led i en 
ökad betoning av den konstnärliga berättigandegemenskapens målsättningar 
på både lokal och statlig nivå. För det andra betraktas kultur inte bara som ett 
redskap med vars hjälp medborgarnas ”själsliga utveckling” ska odlas, utan 
också som ett redskap för att skapa ekonomisk tillväxt inom både kultur-
sektorn och staden i övrigt. Detta perspektiv efterlyses särskilt av den nytill-
trädda, socialdemokratiskt ledda kommunstyrelse som ersätter en borgerlig 
efter kommunvalet 1994. När denna kommunstyrelse 1995 avvisar kultur-
nämndens första förslag, får därför detta ses som föranlett mer av den nya 
majoritetens ambition att sätta sin egen prägel på det kulturpolitiska visions-
dokumentet än som ett uttryck för ett explicit missnöje med innehållet i det 
återremitterade förslaget. 
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8 Kulturpolitisk vision 2: Från program till 
strategi 
I detta kapitel skildrar jag den andra fasen av Göteborgs stads argumentation 
kring det policyproblem som rör kulturpolitikens vision. Denna fas utmynnar 
i att kommunfullmäktige i januari 1998 antar ett nytt kulturpolitiskt visions-
dokument – Kulturpolitisk strategi – version 1.0. Liksom i föregående kapitel 
koncentrerar jag mig på kulturpolitiska utsagor av aktörer som explicit relate-
rar till utarbetandet av ett kulturpolitiskt visionsdokument. Utsagorna som 
presenteras är producerade av aktörer inom Göteborgs stad under perioden 
1995-1997 och återfinns huvudsakligen i det andra förslag som kulturnämn-
den utarbetar, remissbehandlingen av detta förslag samt kommunstyrelsens 
beslutsunderlag inför behandlingen i kommunfullmäktige. Återigen står 
definitionen av värdet kultur i fokus, samt hur detta värde ska fördelas och 
utifrån vilka målsättningar, liksom hur arbetssättet vid framtagandet av för-
slaget skildras. 

En kulturpolitisk strategi tar form 
När det första förslaget till kulturpolitiskt visionsdokument återremitteras från 
den nytillträdda kommunstyrelsen till kulturnämnden i april 1995, uppdras 
det åt kulturförvaltningen att under förvaltningschef Christina Hjorths led-
ning finna formerna för uppdragets genomförande (KNP 1995-05-03, § 134). 
Dag Hallberg, som agerade sekreterare vid utarbetandet av det första för-
slaget, har blivit utsedd till VD för GöteborgsOperan och kan därför inte fort-
sätta arbetet med det som fortfarande benämns ”kulturpolitiskt program”. I 
stället samarbetar Hjorth med Nils Tengdahl, kulturförvaltningens nyan-
ställde informatör, som hon också är bekant med sedan tiden som informa-
tionschef på Stadsbiblioteket (intervju med Nils Tengdahl 2003-10-27). En poli-
tisk referensgrupp bestående av representanter för kulturnämnden – ord-
förande Kerstin Alnebratt (s), vice ordförande Margita Björklund (fp), Ulla-
Britt Ban (mp), Per Hållén (v) och Fleur Palmé (m) – utses i augusti 1995 för att 
följa arbetet med översynen (KNP 1995-08-23, § 189). Detta kan tolkas som att 
kulturnämnden tar fasta på den kritik mot det första förslaget som gick ut på 
att det alltför mycket var en ”tjänstemannaprodukt”. Genom att tillsätta refe-
rensgruppen förväntas en högre grad av politisk förankring erhållas. Sam-
tidigt kommer det att i kapitlet framgå att tjänstemännen är fortsatt drivande i 
Göteborgs kulturpolitiska visionsarbete. 
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Vid kulturnämndsmötet i augusti 1995 antas även ett yrkande från social-
demokraterna i anslutning till kommunfullmäktiges budgetbeslut för kultur-
nämndens ansvarsområde för år 1996, där socialdemokraterna fastslår att det 
ska fattas beslut om det kulturpolitiska visionsdokumentet i kommunfull-
mäktige under detta år. Särskilt moderaterna uppmanar, i det yttrande de 
lägger till protokollet, till skyndsamhet i framtagandet av ett nytt kultur-
politiskt visionsdokument. Att ett sådant ännu inte presenterats, trots att 
kulturnämnden haft uppdraget sedan 1993, skyller moderaterna på att social-
demokraterna ”/…/ inte eftersträvar någon samsyn om de strategiska huvud-
dragen för stadens kultur. Ambitionen förefaller snarare vara att i egen själv-
godhet leverera pekpinnar till kulturlivet” (Yttrande från (m), lagt till KNP 
1995-08-23, § 189). Återigen skiljer moderaterna ut sig som det parti vars före-
trädare mest explicit kritiserar den rådande kulturpolitiken. 
 
Det dröjer tills i juni 1996 innan arbetet med det kulturpolitiska visions-
dokumentet dyker upp i kulturnämndens protokoll igen, och då är det 
Christina Hjorth som informerar om att arbetssättet återigen förändrats (KNP 
1996-06-19, § 179). Av protokollen är det omöjligt att utläsa vad de olika 
arbetssätt som nämns innebär. Jag återkommer till hur de skildras av de inter-
vjuade tjänstemännen och politikerna samt i de studerade dokumenten när jag 
i nästkommande avsnitt presenterar det nya förslag som från och med oktober 
1996 i kulturnämndens protokoll presenteras som förslag till en ”kultur-
politisk strategi” (KNP 1996-10-16, § 221). I december 1996 beslutar kultur-
nämnden följande, vilket är i enlighet med kulturförvaltningens förslag: 
 

1. Kulturnämnden antar kansliets förslag med redaktionella 
ändringar till kulturpolitisk strategi för Göteborgs stad, samt 
översänder detsamma till Kommunstyrelsen. 

2. Kulturnämnden hemställer till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige att ge följande uppdrag: 

− Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att upprätta årliga 
kulturplaner 

− Kulturnämnden får i uppdrag att i samråd med Göteborg & 
Co inrätta ett kulturplaneråd 

− Kulturnämnden får ett särskilt ansvar för att genomföra 
konstpolitiken enligt förslaget, samt genomlysa situationen 
inom de olika konstområdena. (KNP 1996-12-18, § 245) 

 
Kulturnämndens tre moderata ledamöter lämnar in ett yrkande om att den 
första strecksatsen i beslutspunkt två, den som avser stadsdelsnämndernas 
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upprättande av kulturplaner, bör utgå. Vid den enda votering som inträffar i 
kulturnämnden under utarbetandet av ett nytt kulturpolitiskt visions-
dokument får de dock inte stöd av någon annan ledamot. I den reservation 
mot beslutet som de moderata ledamöterna lägger till protokollet menar de att 
Stadsdelsnämnderna redan uppbär ”/…/ ett kulturansvar som man har 
mycket svårt att leva upp till i konkurrens med verksamheter som är 
tvingande enligt lag” (KFH 1997:208, bilaga 3, s. 21). Enligt denna ståndpunkt 
riskerar kulturverksamheter således att i stadsdelsnämnderna få stå tillbaka 
för den vård, skola och omsorg som Göteborgs stad enligt speciallagstiftning 
är ålagda av den statliga nivån att tillhandahålla. Även om de moderata 
ledamöterna vid det aktuella tillfället blir nedröstade i kulturnämnden, 
kommer det att visa sig att kulturplaner utgör en fortsatt kontroversiell fråga i 
det kulturpolitiska visionsarbetet. I det följande övergår jag till att skildra 
innehållet i det andra förslag till visionsdokument där kulturplaner utgör en 
beståndsdel. 

”Göteborgsmodellen” 
Efter att utan kommentar ha citerat de nationella kulturpolitiska målsätt-
ningarna som riksdagen fattar beslut om 1996 (se bilaga 4), anges följande mål 
för Göteborgs stads kulturpolitik: 
 

Främja ett mångsidigt konstliv i staden av hög kvalitet. 
Öka medborgarnas kulturella kompetens. 
Prioritera kulturverksamhet som engagerar barn och ungdom. 
Skapa en attraktiv livsmiljö. (KFH 1997:208, bilaga 3, s. 26) 

 
Dessa mål ska förverkligas genom nedanstående modell som bär huvud-
rubriken ”Förslag till kulturpolitisk strategi” och underrubriken ”Den inter-
aktiva modellen”. Hädanefter kommer jag att hänvisa till denna modell som 
Göteborgsmodellen. 
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Figur 5: ”Förslag till kulturpolitisk strategi: den interaktiva modellen” (efter KFH 
1997:208, bilaga 3, s. 27). 
 
I direkt anslutning till modellen presenteras dess olika delar, vilka består av 
tre huvudsektorer och en förmedlingsdel. För varje del anges specifika 
målsättningar samt vilken kommunal aktör som uppbär huvudansvaret för 
uppfyllandet av målsättningarna. Den konstpolitiska sektorn, som kultur-
nämnden föreslås uppbära huvudansvaret för,  
 

/…/ bör utveckla och främja konstnärlig kvalitet. Konstpolitiken sätter 
konsten i fokus och utgår från ett konstnärligt perspektiv. I konstpolitiken 
ligger tyngdpunkten på att erbjuda göteborgarna ett utbud av hög kvalitet 
och skapa goda villkor för konsten. (KFH 1997:208, bilaga 3, s. 27) 

 
Den kulturpolitiska sektorn, som stadsdelsnämnderna föreslås uppbära 
huvudansvaret för, 
 

/…/ bör syfta till att utveckla medborgarnas kulturella kompetens. 
Kulturpolitikens kanske viktigaste uppgift är därför att se till att kulturella 
aspekter vägs in i reformarbete på andra samhällspolitiska områden – först och 
främst i utbildnings-, arbetsmarknads- och socialpolitiken. Kulturpolitiken 
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bör sätta medborgarens behov och möjligheter i centrum. (Ibid., kursiv i 
orig.) 

 
Kulturplaneringssektorn, som hela den kommunala politiskt-administrativa 
organisationen föreslås uppbära ansvaret för, 
 

/…/ bör ha ett helhetsperspektiv och utgå från stadens samlade resurser. 
Kulturplanering bygger på en ännu bredare, antropologisk definition av 
’kultur’ som ’ett sätt att leva’. Detta kulturbegrepp innebär ett tvärfackligt 
synsätt, där kunskap från skilda håll kopplas samman i ett holistiskt per-
spektiv på staden som livsmiljö. Syftet är att utforma övergripande och 
effektiva strategier för att skapa en kreativ livsmiljö. (KFH 1997:208, bilaga 
3, s. 27) 

 
Konstförmedling, slutligen, utgör 
 

/…/ den förmedlande länken mellan det konstnärliga skapandet och 
publiken. Med konstförmedling avses den professionella förmedlingen av 
konstnärligt skapande. Konstförmedlingens syfte är att förmedla utbudet, 
höja kunskapen, nå nya målgrupper och öka tillgängligheten. (Ibid., s. 28) 

  
Konstförmedlingens interaktiva karaktär lyfts enligt förslaget fram genom 
dess placering i modellens mitt. Överlag är det ”ömsesidig samverkan” mellan 
modellens samtliga delar som enligt förslaget bör eftersträvas. Med målsätt-
ningarna och modellen introduceras en rad begrepp – till exempel ”kulturell 
kompetens” och ”kulturplanering” – som vid den aktuella tidpunkten ut-
gjorde ovanliga element i den svenska kulturpolitiska berättigandegemen-
skapen. I de olika sektorernas respektive delmålsättningar återfinns också en i 
denna berättigandegemenskap ovanlig ambition att vara tydlig avseende 
definitioner av ”konst” och ”kultur”. Därför övergår jag nu till de ansvariga 
tjänstemännens samt kulturnämndsordförandenas skildringar av hur de 
funnit inspiration till denna i svensk kommunal kulturpolitik ovanliga modell, 
i anslutning till att jag utvecklar hur förslaget framställer syftet med modellen 
och dess olika delar.  
 
Christina Hjorth hänvisar till valet 1994 med medföljande majoritetsskifte som 
en viktig anledning till att det första förslag till kulturpolitiskt visions-
dokument som skildras i föregående kapitel – Göteborgskultur i frontlinjen – 
inte accepteras i Kommunstyrelsen. Dock betonar hon i högre usträckning att 
hon upplevde att det avvisade förslaget inte kändes relevant längre när hon 
fick det i sin hand efter återremissen. Förslaget kändes alltför detaljerat och 
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tidsbundet för att kunna utgöra en bra grund för ”långsiktiga strategi-
dokument” (intervju med Christina Hjorth 2003-10-10). Nils Tengdahl upp-
lever en liknande reaktion när han som nyanställd får som första uppdrag att 
se över det första, återremitterade förslaget till kulturpolitiskt visions-
dokument: 
 

Efter ett litet tag, när jag hade läst det, så föreslog jag Christina [Hjorth] att 
vi skulle göra ett helt nytt. Jag tyckte att det var väldigt tidsmässigt bundet 
och att handlingsprogrammet var alltför konkret. Det utgick från de olika 
aktörerna inom det fria kulturlivet och många, till exempel teatergrupper, 
var namngivna. Vi kom gemensamt fram till att det kommer att väldigt 
snabbt bli föråldrat; grupper kommer och går och förutsättningarna för-
ändras i den konkreta verksamheten. Så vi måste skriva ett mer abstrakt 
och övergripande dokument som inte är så beroende utav de aktualiteter 
som förändras. (Intervju med Nils Tengdahl 2003-10-27) 

 
I en artikel i Kulturpolitisk Tidskrift författad 1997, det vill säga under pågående 
visionsarbete, presenterar Hjorth och Tengdahl (1997) den lägesbeskrivning 
som utgör utgångspunkt för utarbetandet av ett nytt förslag till kulturpolitiskt 
visionsdokument. KUB 69 och dess målsättningar, att bredda den sociala 
basen för kulturverksamheter, skapa en mångsidig kulturverksamhet, 
förbättra villkoren för ”kulturarbetarna” samt skydda den kulturella yttrande-
friheten, utgör fortfarande viktiga referenspunkter. Dessa referenspunkter 
ingår i en kulturpolitisk tradition förankrad framförallt i ett sociologiskt 
argumentationsschema, vilken Hjorth och Tengdahl anser att man ska bevara 
och vidareutveckla. Problemet med KUB 69 är dock, enligt Hjorth och 
Tengdahl (1997, s. 41; intervjuer 2003-10-10, 2003-10-27), att det skrevs i ett 
annat samhällsekonomiskt klimat än det som råder på 1990-talet. 1970-talet 
präglades av en tillväxtekonomi som gav utrymme för omfattande offentligt 
finansierade reformer på det kulturpolitiska området, medan ”[p]å 90-talet är 
verkligheten betydligt bistrare och mer kaotisk” (Hjorth och Tengdahl 1997, s. 
41). För att ändå kunna garantera kulturpolitisk långsiktighet måste därför 
kulturpolitiska visionsdokument vara av en mer övergripande karaktär. Detta 
resonemang återfinns också i själva förslaget till kulturpolitiskt visions-
dokument, som inleds med ställningstagandet att ”[d]etta är inte ett kultur-
politiskt program utan ett förslag till en strategi, början på en process och ett 
samtal” (KFH 1997:208, bilaga 3, s. 25).  
 
Även Margita Björklund (fp), ordförande i kulturnämnden 1993-1994 och där-
efter vice ordförande, anger majoritetsskiftet i fullmäktige som en viktig an-
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ledning till att det första förslaget till kulturpolitiskt visionsdokument åter-
remitteras till kulturnämnden. Men som jag lyfter fram i föregående kapitel, 
lägger hon nästan ännu större vikt vid det hon ser som den negativa attityd till 
programarbete överlag som kommunens ledning ger uttryck för och där led-
ningen i stället prioriterar ”/…/ planer och riktlinjer, därför då blir det 
mycket tydligare vad det skulle kosta” (intervju med Margita Björklund 2004-
11-23). Kommunledningens negativa inställning till programarbete kan tolkas 
som ett uttryck för en förskjutning mot en kommunal organisation som i ökad 
utsträckning är influerad av ett av New Public Management (NPM) inspirerat 
målstyrt arbetssätt. I linje med denna tolkning är Vivi-Ann Nilssons (s), 
kulturnämndens ordförande 1997-2004, syn på återremissen av det första 
förslaget till visionsdokument som relaterad till liknande övergripande 
förskjutningar i kommunledningens inställning. På frågan om varför den 
kommunstyrelse hon själv var ledamot i återremitterade det första förslaget 
svarar hon att ”[v]i lade ju om budgetprocessen, där vi försökte med att vi från 
politikerhåll skulle vara bättre på att styra men inte själva ta årorna så mycket” 
(intervju med Vivi-Ann Nilsson 2004-11-08). Hon anser också att det första 
förslagets höga detaljeringsgrad stod i konflikt med det nya sättet att styra den 
kommunala organisationen samt att ”/…/ om man går in på för mycket 
detaljer, då blir det ju inte mycket utrymme kvar för de som är professionella 
att hantera det” (ibid.). Nilsson antyder här att en viss ”armslängd” bör finnas 
mellan beslutande politiker och professionella utövare. Härmed kan en 
professionsorienterad styrningsmodell, där det inte är politikerna utan de 
professionella konstnärliga utövarna som anses besitta den största 
kompetensen på sakområdet, sägas komma till uttryck. 
 
Kerstin Alnebratt (s) är kulturnämndens ordförande 1995-1996 och hon är 
därmed ansvarig för att leda revisionen av det återremitterade förslaget till 
kulturpolitiskt visionsdokument. Liksom för Hjorth och Tengdahl stod det för 
Alnebratt klart att det återremitterade förslaget måste omarbetas i grunden. 
Hon ser dock utgångspunkterna för arbetet med det nya förslaget som mindre 
kopplade till budgetprocessen och en negativ inställning till programarbete, 
och mer som kopplat till hur hon som individuell politiker såg en möjlighet att 
bedriva politik på det för henne önskvärda sättet. Alnebratt uppfattar den 
dåvarande diskussionen i den politisk-administrativa organisationen som allt-
för fokuserad på kulturpolitikens form i stället för på dess innehåll; till 
exempel prioriterades detaljer kring regler för bidragsgivning över formule-
randet av kulturpolitiska visioner. Alnebratts inställning framkommer också i 
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föregående kapitel när hon argumenterar för att oppositionens åsikt att det 
socialdemokratiska initiativet att inrätta kulturnämnden som en sektorsnämnd 
är lagvidrigt bör ses som en missriktad fixering vid kulturpolitikens formalia. 
Alnebratt beskriver arbetet med det andra förslaget till visionsdokument som 
ett sätt att bidra till en perspektivförskjutning, där kulturpolitikens innehåll 
och visioner i stället placeras i centrum (intervju med Kerstin Alnebratt 2004-
12-14; telefonsamtal med Kerstin Alnebratt 2005-12-22). 
 
Till skillnad från Vivi-Ann Nilsson är således Alnebratt skeptisk till en styr-
ningsmodell som är alltför professionsorienterad i bemärkelsen att tjänstemän 
på kulturförvaltningen tilldelas för stor makt över policyprocesser. Alnebratt 
kan närmast sägas förespråka en legal-byråkratisk styrningsmodell där ut-
gångspunkten utgörs av specifika politiska ideologier, något som hon också 
understryker i den debattartikel i Göteborgs-Posten (1995-11-01) som publiceras 
under pågående arbete med visionsdokumentet. Alnebratt skriver dock inget 
om detta arbete, utan utgår från socialdemokraternas budgetförslag på kultur-
området för nästkommande år. Dock tillämpar Alnebratt delvis det socio-
logiska argumentationsschema som kulturnämnden så småningom försöker 
ge uttryck för i det andra förslaget till kulturpolitiskt visionsdokument, då hon 
avslutar artikeln med följande ord: ”Vi kulturpolitiker företräder inte kultur-
området i motsättning till andra områden. Vi företräder kulturpolitiken sedd i 
ett sammanhang där frågor om segregation, aktivt medborgarskap, välfärd 
och mycket annat finns med.” (ibid.) Hon hänvisar också i sin artikel till flera 
av de centrala händelser som inträffar under policyprocessen: att kulturnämn-
den 1996 är en sektorsnämnd – även om nämndens formella status som 
sektorsnämnd som jag visat tidigare kan ifrågasättas – vilket enligt Alnebratt 
motiverar en ”ordentlig översyn” av kulturområdet, samt att Göteborgs stads 
remissvar på den statliga Kulturutredningen kommer att starkt ifrågasätta 
koncentrationen av statliga medel till Stockholm. 
 
I sin artikel från 1997 uttrycker Hjorth och Tengdahl sin stora besvikelse över 
den statliga Kulturutredningens slutbetänkande (SOU 1995:84) och hänvisar 
till det remissvar från Göteborgs stad som jag behandlar i kapitel 6: 
 

I vårt remissvar förhöll vi oss starkt kritiska; vi saknade visioner och ny-
tänkande – men kanske framförallt en kulturpolitik som var anpassad till 
de nya förutsättningar som skapats, delvis av ett tätare internationellt 
samarbete, delvis p g a EU och kanske främst av det nya kunskaps-
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samhället (eller vad man nu väljer att kalla det: informationssamhället, 
upplevelsesamhället …). (Hjorth & Tengdahl 1997, s. 36) 

 
År 2003 uttrycker både Hjorth och Tengdahl samma skepsis inför den statliga 
nivåns förmåga att bidra till kulturpolitiskt nytänkande. På frågan om de 
under arbetsprocessen hade någon dialog med företrädare för Kulturutred-
ningen, eller med andra företrädare för den statliga nivån, svarar Hjorth föl-
jande: 
 

Nej, Dag [Hallberg] hade det, eftersom han kände de här utredarna. Det 
var ju samma män – för det var män – som gjorde både 1974 års 
kulturpolitik och den nya versionen. Vi hade ju hoppats på en 
jättespännande dialog, vi träffade dem också, men jag upptäckte snart att 
de bara jobbade vidare på samma spår. Jag hade tänkt att vi skulle få ett 
stöd i vad de tänkte, eftersom vi ville göra något nytt. Men de tänkte inte 
så mycket nytt, upptäckte jag till min stora besvikelse. /---/ Det var lite 
synd. Det hade varit spännande att också ha en samtalspartner. Men vi 
var så långt ifrån varandra i synsätt, så det kändes som att det inte blev så. 
De var också förundrade, tror jag, över vad vi höll på med. De var inte 
särskilt intresserade av det heller [skratt]. (Intervju med Christina Hjorth 
2003-10-10) 

 
Hjorth och Tengdahl fann således ingen inspiration i en statlig Kulturutred-
ning som de dessutom upplevde hade Stockholm som utgångspunkt. Inte 
heller de tre Kulturnämndsordförandena ser den statliga nivån som någon 
stor inspiratör, om än ej heller som ett direkt hinder. Enligt Hjorth och Teng-
dahl hämtas i stället inspiration från forskning bedriven både innanför och 
utanför de akademiska lärosätenas ramar, i Danmark, Frankrike respektive 
Storbritannien. Förankringen av argumentationen i en akademisk be-
rättigandegemenskap är, precis som de explicita definitioner och avgräns-
ningar som förekommer i förslaget, ovanliga hos kommunala aktörer i den 
kulturpolitiska berättigandegemenskapen. I det följande kommer jag att 
presentera modellens olika delar i relation till varifrån de intervjuade tjänste-
männen och politikerna säger sig ha hämtat inspiration till dessa.  

Konstpolitik 
När Hjorth och Tengdahl i tidskriftsartikeln från 1997 presenterar Göteborgs-
modellen, inleder de med att tydliggöra vad de själva upplever som det i 
modellen mest nydanande avseende kulturpolitiskt visionsarbete, där de 
också definierar vad de lägger i termen ”strategi”: 
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Det som vi på ett teoretiskt plan ser som det mest centrala och för svenskt 
vidkommande nya i vårt förslag är uppdelningen av kulturbegreppet i 
konst och kultur. Denna uppdelning gör det möjligt att generera en ny 
strategi, d v s en ny positionering av aktörerna på det kulturpolitiska fältet. 
Detta menar vi skulle kunna ge den styrka och effektivitet som krävs för 
att flytta fram kulturens position till frontlinjen av samhällsutvecklingen – 
där den hör hemma. Med denna frontposition kan kulturen bli en av-
görande – och strategisk – kraft för att utveckla samhället istället för att 
bara passivt återspegla ett socialt skeende. På sätt och vis är uttrycket 
’frontposition’ missvisande i detta sammanhang, vår tanke är att kulturen 
skall få en central betydelse i samhället, att i stort sett alla delar av 
samhällsmaskineriet genomsyras av kultur i olika bemärkelser, delvis i 
analogi med hur jämställdhets- och miljöfrågor blir till ’mainstream’ i en 
rad samhällssektorer. (Hjorth & Tengdahl 1997, s. 37, kursiv i orig.) 

 
Definitionen av strategi som ”en ny positionering av aktörerna på det 
kulturpolitiska fältet” återfinns dock inte i själva förslaget till kulturpolitiskt 
visionsdokument. Kanske tillhör definitionen alltför mycket det ”teoretiska 
plan”, vilket Hjorth och Tengdahl identifierar i citatet ovan och därmed kan 
antas åtskilja från ett ”praktiskt plan”. Enligt Margita Björklund (fp) är det till 
och med en ”efterhandskonstruktion” att det låg någon djupare avsikt bakom 
benämningen ”strategi”. Däremot tycker Björklund att underrubriken 
”version 1.0” på ett utmärkt sätt illustrerar förslagets karaktär av ”levande 
dokument”. Detta framställer hon som något mycket positivt: ”/…/ för det 
älskar man ju som politiker att ha ett dokument som hela tiden revideras.” 
(intervju med Margita Björklund 2004-11-23) Denna utsaga, liksom förslagets 
övergång från benämningen ”program” till benämningen ”strategi”, kan 
tolkas som ett svar på kommunledningens sviktande tilltro till legal-
byråkratisk styrning och en ökande tilltro till en av NPM influerad 
nätverksorienterad styrningsmodell. 
 
Distinktionen mellan konst och kultur säger sig Hjorth och Tengdahl ha 
hämtat från den danske kulturpolitikforskaren Peter Duelund. Duelund är 
kultursociolog och föreståndare för Nordisk Kultur Institut. Enligt den egna 
hemsidan är detta forskningsinstitut ”/…/ uafhængig af økonomiske, poli-
tiske eller organisatoriske interesser” (Nordisk Kultur Institut 2004), samt 
specialiserar sig på analys och utvärdering av modern kulturpolitik. 1994-1996 
var Duelund forskningsledare för den första samlade genomgången av dansk 
kulturpolitik sedan det danska kulturministeriet inrättades 1961. Det är i den 
sjuttonde och avslutande rapporten i denna genomgång – Den danske kultur-
model: en idepolitisk redegørelse (Duelund 1995) – som Hjorth och Tengdahl 
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säger sig ha hittat den enligt dem fruktbara distinktionen. I nämnda bok illu-
strerar Duelund relationen mellan olika kulturbegrepp och det offentligas an-
svar på kulturområdet, såsom detta gestaltat sig i Danmark, i en pyramidal 
modell som han benämner ”Den danske kulturmodel” och som återges nedan.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: ”Den danske kulturmodel: Kulturbegreb og offentlige kulturopgaver” (efter 
Duelund 1995, s. 33). 
 
Jag instämmer i Hjorths och Tengdahls bedömning att Duelunds grund-
läggande distinktion, samt den modell han bygger upp utifrån denna distink-
tion, är så gott som helt styrande för både hur Göteborgsmodellen utformas 
och vilka betydelser som tilldelas modellens olika begrepp. Med avseende på 
modellens konstpolitiska sektor så förankras den i den del av Duelunds 
modell som benämns ”konst”. Det är vad Duelund benämner ett humanistiskt 
kulturbegrepp, med dess fokus på de traditionella konstarterna, som står i 
fokus även i Göteborgsmodellens definition av konst som ”/…/ gestaltandet 
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av upplevelser, erfarenheter, idéer och kunskap i konstnärlig form inom 
litteratur, bildkonst, arkitektur, konsthantverk, musik, teater, dans, opera, 
film, video, foto, multimedia, design, gränsöverskridande konstprojekt med 
mera” (KFH 1997:208, bilaga 3, s. 34). Detta är närmast en direkt översättning 
av den definition som anges i den inledande rapporten till den utredning av 
dansk kulturpolitik som nämndes ovan, där konst definieras som ”/…/ den 
symbolske frembringelse af oplevelse, erfaringer og viden i kunstnerisk form” 
(Duelund & Bille Hansen 1994, s. 15). Även om Hjorth och Tengdahl vill und-
vika den höga detaljeringsgrad som präglade det första förslaget till kultur-
politiskt visionsdokument, väljer de här att nämna GöteborgsOperan, Göte-
borgs Symfoniker, Konsthallen, Stadsteatern och Backa Teater som exempel på 
institutioner i Göteborg som framförallt förväntas prioritera en ”hög konst-
närlig kvalitet” i sina verksamheter. Den enda avvikelsen från Duelunds 
modell är att Göteborgsmodellen väljer att knyta kulturarv inte bara till den 
nivå Duelund benämner den kulturella, utan också till konstpolitiksektorn. 
Bibliotek, museer och arkiv nämns som viktiga bärare av det kulturarv som 
ingår i förutsättningarna för konstnärligt skapande (KFH 1997:208, bilaga 3, s. 
34). Detta bryter dock inte den konstpolitiska sektorns huvudsakliga förank-
ring i ett humanistiskt argumentationsschema som är tydligt institutionsbase-
rat. 
 
Till varje del i Göteborgsmodellen är, som ovan angivits, specifika delmål ut-
arbetade. Målen för den konstpolitiska sektorn är att ”skapa goda villkor för 
den professionella konsten, att främja konstnärlig kvalitet och nyskapande, att 
erbjuda ett rikt konstliv av hög kvalitet samt att vårda och bevara kulturarvet” 
(ibid., s. 33).45 Det professionella konstnärliga skapandets autonomi placeras 
således i förgrunden och det sägs uttryckligen att ”[k]onsten kan inte reduce-
ras till ett redskap för ekonomiska, sociala, religiösa eller politiska syften utan 

                                              
45 Det är intressant att det som i förslaget hela tiden benämns ”kulturarvet” (i vad som kan 
uppfattas som bestämd form singularis), utgör en reproduktion av statligt formulerad argu-
mentation i den kulturpolitiska berättigandegemenskapen. Kulturutredningen föreslår i sitt 
slutbetänkande att benämningen ändras till ”kulturarven” i pluralis för att målsättningen 
bättre skulle anpassas till ett mångfacetterat samhälle (SOU 1995:84, s. 85). I regeringens för-
slag till mål är dock ”kulturarvet” som benämning tillbaka utan att någon motivering anges 
(Regeringens prop. 1996/97:3, s. 27), vilket även blir fallet i de mål som sedermera antas i 
riksdagen (Rskr 1996/97:129). Vid en konferens om vilken roll kulturarv spelar i regional 
utveckling som Riksantikvarieämbetet anordnade i januari 2003, fick jag av Christer Boge-
feldt, Kulturutredningens biträdande sekreterare, svaret att anledningen till att man i re-
geringens proposition återgick till ”kulturarvet” var att det ska uppfattas som ett kollektivt 
substantiv. 
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att förlora innebörd, trovärdighet och kvalitet” (ibid., s. 26). Betoningen av hög 
konstnärlig kvalitet är också något som återfinns i det första förslaget till 
kulturpolitiskt visionsdokument. Som påpekades i föregående kapitel, är det 
först 1996 som kvalitetsbegreppet förs in i de nationella kulturpolitiska mål-
sättningarna (se bilaga 4), i alla fall delvis framförda i relation till de relativt 
utförliga resonemang i frågan som återfinns i Kulturutredningens slutbetän-
kande (SOU 1995:84, s. 88). Kanske har Hjorth och Tengdahl här blivit inspire-
rade av statlig kulturpolitisk argumentation trots att de hävdar motsatsen, 
men betoningen av kvalitetsaspekten kan lika gärna kopplas till Duelunds 
resonemang i den inledande rapporten om dansk kulturpolitik och bör kanske 
snarare ses som ett uttryck för en övergripande argumentationslinje i den 
kulturpolitiska berättigandegemenskapen. Duelund varnar i detta samman-
hang för risken att konst reduceras till ett ”/… / redskab for økonomiske, 
sociale eller politiske formål” (Duelund & Bille Hansen 1994, s. 17), om andra 
kvalitetskriterier än konstens egna tillämpas. Konstnivån i Duelunds modell är 
således närmast relaterad till ett humanistiskt argumentationsschema inom 
ramen för en professionsorienterad styrningsmodell. 
 
I argumentationen för konstnärliga verksamheters nödvändiga autonomi hän-
visar Hjorth och Tengdahl, både i sin artikel och i sitt förslag till kulturpolitiskt 
visionsdokument, till en idéhistorisk framställning av den västerländska sam-
hällsutvecklingen som de tillskriver Duelund. Enligt denna lägesbeskrivning 
möjliggör framväxten av det borgerligt liberala samhället den frikoppling av 
konst från kultur, som i sin tur utgör en förutsättning för etablerandet av en 
autonom konstnärlig sfär. Denna konstnärliga sfär etablerades som en själv-
ständig kritisk röst gentemot monarkin och kyrkan och konsten kom enligt 
Hjorth och Tengdahl att på detta sätt spela en emancipatorisk roll (Hjorth & 
Tengdahl 1997, s. 38; jfr Duelund & Bille Hansen 1994, s. 14f.). Konstens auto-
nomi har dock alltmer kommit att hotas då konst används i politiska syften 
eller för att främja ekonomisk tillväxt och då riskerar att förlora den egenart, 
som är en förutsättning för att den ska ha något att tillföra även andra 
verksamheter. Med anledning av denna utveckling anser Hjorth och Tengdahl 
att 
 

/…/ konsten behöver återigen frigöras, inte från hovet och kyrkan den 
här gången utan från samhället i viss mening, inte för att ställas vid sidan 
av samhället utan tvärtom – och detta kan förefalla paradoxalt – för att ut-
vecklas och få en central betydelse i samhället. (Hjorth & Tengdahl 1997, s. 
38, kursiv i orig.) 
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Särskilda kvalitetskrav måste enligt Hjorth och Tengdahl ställas på konst i 
denna bemärkelse. Enligt Margita Björklund (fp) diskuterades kvalitetsfrågan 
flitigt i kulturnämnden under utarbetandet av Göteborgsmodellen: 
 

I kulturnämnden diskuterade vi mycket vad som är kvalitet och några i 
kulturnämnden ville gärna att vi skulle ha någon form av objektiva 
kriterier att gå efter. Men det lyckades vi andra avvärja. Det är ju den 
subjektiva upplevelsen som är väldigt viktig när du bedömer vad som är 
kvalitet, även om det finns ett antal begrepp som vi använder för att dela 
ut bidrag vilka var mer tydliga. Men överhuvudtaget så tycker jag att 
Christina [Hjorth] och hennes medarbetare var väldigt skickliga på att 
argumentera för att inte tvinga in resonemanget i några byråkratiska 
fållor. (Intervju med Margita Björklund 2004-11-23) 

 
Björklund ger i citatet uttryck för ett dubbelt synsätt på hur kvalitet på det 
konstpolitiska området ska bedömas. Dels lägger hon makten att bedöma 
kvalitet hos den individ som tar del av den konstnärliga upplevelsen och be-
tonar att objektiva kriterier för att bedöma denna upplevelse är omöjliga att 
uppnå. Dels lyfter hon fram de kriterier som kulturnämnden anser sig behöva 
vid bedömning av bidragsansökningar, vilket flyttar fokus från användaren 
till kulturpolitikern och tjänstemannen. I båda fallen ger dock Björklunds ut-
sagor uttryck för en kulturpolitisk arkitektmodell, där bedömningsmakten inte 
i första hand tilldelas professionella konstnärliga utövare utan finns antingen 
hos användaren eller hos de politiker som beslutar om den offentliga medels-
tilldelning som uppbär merparten av verksamheten. Hjorth och Tengdahl 
menar dock i sin artikel från 1997 att kvalitetsbegreppet i första hand tjänar till 
att avgränsa konstpolitikens ansvarsområde (Hjorth & Tengdahl 1997, s. 38). 
Därmed lägger de stor tonvikt vid de kvalitetskriterier som utarbetas inom 
professionellt konstnärligt utövande och deras utsagor ger snarare uttryck för 
en kulturpolitisk mecenatmodell. Dock återkommer inte idén om införande av 
”armslängdsinstanser”, vilken i termer av ”juryförfarande” uttrycks i det 
första förslag till kulturpolitiskt visionsdokument som presenteras i kapitel 7. 
 
I december 1996 beslutar kommunstyrelsen att förslaget till kulturpolitiskt 
visionsdokument ska gå ut på bred remiss inom Göteborgs stad. Förslaget 
översätts också till engelska samt läggs ut på kulturnämndens hemsida (KNP 
1997-02-19, § 29). Av de 37 remissvar som inkommer från de tre huvud-
kategorierna Stadsdelsnämnder, övriga nämnder samt kulturinstitutioner och 
kulturföreningar, avstyrks förslaget av sammanlagt sex instanser: Två inom 
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den första kategorin, en inom den andra samt tre inom den sistnämnda (KFH 
1997:208, bilaga 2). I remissvaren kommenteras också kvalitetsfrågan. Som 
representant för ”kulturinstitutioner och kulturföreningar” uttrycker Dans i 
Väst i sitt remissvar ett visst missnöje med det man anser vara en bristande 
belysning av den konstnärliga verksamhet som inte är institutionsbunden: 
 

De stora institutionerna upplevs lätt som norm både konstnärligt och 
organisationsmässigt. Det måste också finnas en diskussion kring och ett 
kraftfullt försvar för den professionella konst som idag är oetablerad och 
lever i skymundan, den konst som inte når, eller är skapad med tanke på 
den breda publiken, som är sökande, udda ja t o m ofulländad. Kapitlet 
om konstpolitik bör innehålla en mer utvecklad diskussion kring be-
greppen konst, kvalitet och förhållandet mellan institutionell och icke-
institutionell konst, etablerad och icke-etablerad konst på det professio-
nella området. Här tenderar texten till en instrumentell uppdelning av vad 
som tillhör kategorierna konst och kultur. Göteborgs kommun bör satsa 
på nytänkande, förändring, djärvhet i sin konstpolitik men samtidigt 
måste man vara mycket försiktig med begreppet kvalitet. (KFH 1997:208, 
bilaga 2, s. 19) 

 
Dans i Väst anser således att Göteborgsmodellen alltför mycket knyter 
professionell konstnärlig verksamhet till institutionerna. Då det enligt för-
slaget endast är den professionella konstnärliga verksamheten som uppbär det 
som framställs som hög kvalitet, ser Dans i Väst en risk att kvalitet – och där-
med konstpolitiken – knyts endast till stadens institutionsbaserade verk-
samhet. 
 
Frågan om kvalitetsbedömning är, som Hjorth och Tengdahl betonade ovan, 
relaterad till frågan om vad som ska ingå i det konstnärliga verksamhets-
området. Problemen med denna avgränsning och svårigheten att ge entydiga 
definitioner diskuteras av Kerstin Alnebratt (s) på följande sätt: 
 

Margot Wallström anordnade i egenskap av kulturminister en ’Kultur-
krock’ här i Göteborg. Ernst Billgren var där, och någon av de fria 
grupperna som höll på med barnkultur. Jag vecklade in mig i ett resone-
mang som jag inte tog mig ur och som handlade om ’hur kan vi säga att 
det ena är mer kulturellt värdefullt än det andra?’. Därför alltså [skratt], 
den diskussionen gäller det att ha oerhört klart för sig, annars blir man 
missförstådd och det blev jag säkert vid det tillfället. (Intervju med Kerstin 
Alnebratt 2004-12-14) 
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Alnebratt framställer Göteborgsmodellen som ett viktigt redskap för henne att 
ta sig ur den snåriga definitionsproblematiken, där konstpolitiken – ovan 
exemplifierat med Ernst Billgren – ska omfatta ”/---/ spetsen, det fria 
konstutövandet; det som måste få pröva och som inte behöver vara till för 
någonting mer än sin egen skull” (intervju med Kerstin Alnebratt 2004-12-14). 
Kulturpolitiken – ovan exemplifierat av gruppen som arbetar med barnkultur 
– koncentreras i stället till kulturverksamheter i bred bemärkelse, där syftet är 
att få människor att växa (ibid.; telefonsamtal med Kerstin Alnebratt 2005-12-
22). För Vivi-Ann Nilsson (s) framstår dock den ansvarsfördelning som Göte-
borgsmodellen bygger på, där kulturnämnden får huvudansvaret för konst-
politik och stadsdelsnämnderna för kulturpolitik, som något problematisk: 
 

Det har vi fortfarande diskussioner om, i alla fall i majoritetsgruppen [s, v, 
mp]. Egentligen frånhände vi [kulturnämnden] oss allt stöd till 
amatörerna. Med den kulturpolitiska strategin – fullmäktige har ju då 
gjort den bodelningen – att det som inte är professionellt har Stadsdels-
nämnderna hand om, medan kulturnämnden har hand om det som är 
professionellt och egentligen även det som gäller övergripande för staden 
/…/. Det är många i min partigrupp som känner att ’OK, det här är rätt’, 
men samtidigt vet jag att körverksamhet är en stor folkrörelse och det ger 
vi [kulturnämnden] inte stöd till. Trots att det är en folkrörelsetradition 
och vem ska de då vända sig till istället? När de inte får stöd ifrån oss är 
det ingen enskild stadsdelsnämnd som ger dem stöd heller /…/. Det har 
varit till stor nytta många gånger att sortera begreppen, men just för det 
här slaget av kulturverksamhet, där har det nog inte varit riktigt lika bra. 
Och detta har diskuterats. (Intervju med Vivi-Ann Nilsson 2004-11-08) 

 
Vivi-Ann Nilsson är också den enda av kulturnämndsordförandena som 
explicit identifierar en politisk-ideologisk konflikt i Göteborgsmodellen, då 
hon menar att en grundläggande skillnad mellan de borgerliga partiernas syn-
sätt och det socialdemokratiska partiets synsätt är att ”/…/ de pratar mycket 
om de sköna konsterna och vi pratar om folkligt deltagande” (intervju med 
Vivi-Ann Nilsson 2004-11-08). Av Nilsson framställs det därmed som proble-
matiskt att socialdemokraterna bidrar till en distinktion där kulturnämnden 
ansvarar för ”dom sköna konsterna” och stadsdelsnämnderna för ”folkligt 
deltagande”. Nilssons utsagor ger uttryck för en oro att det sociologiska 
argumentationsschema hon anser att en socialdemokratisk kulturpolitik bör 
förankras i, för mycket ersätts av ett humanistiskt argumentationsschema i och 
med att kulturnämnden åläggs det explicita ansvaret endast för konstpolitik. 
Härmed kommer en problematisk relation mellan de policyproblem som be-
handlas i avhandlingen till uttryck, vilken kan formuleras i termer av att 
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organisationen av kulturpolitiska åtskillnadsmaskiner i Göteborg re-
producerar ”fel” åtskillnader avseende kulturpolitikens vision. 
I de svar som 17 av 21 Stadsdelsnämnder avlämnar under remissbehandlingen 
av det andra förslaget till kulturpolitiskt visionsdokument är inställningen till 
ovan nämnda ansvarsfördelning, som av instanserna anses ge uttryck för ett 
helhetsperspektiv, dock överlag positiv. Fyra stadsdelsnämnder betonar 
särskilt att ansvarsfördelningen bidrar till en ökad tydlighet på det kulturpoli-
tiska området, där SDN Härlanda som en av dessa nämnder motiverar sitt be-
röm på följande sätt: 
 

Åtskiljandet av konstpolitik och kulturpolitik är ett värdefullt pedagogiskt 
grepp. Rollfördelningen mellan Kulturnämnden och stadsdelsnämnderna 
blir tydligare, liksom ansvaret för olika insatser på det kulturpolitiska om-
rådet. (KFH 1997:208, bilaga 2, s. 12f.) 

 
Även de kulturplaner, som stadsdelsnämnderna föreslås upprätta för att 
underlätta implementeringen och uppföljningen av det kulturpolitiska an-
svaret, röner en huvudsakligen positiv reaktion hos stadsdelsnämnderna. De 
som är positiva ser kulturplaner som en formalisering av något som redan 
görs, även om några nämnder anser att kulturplaner kunde upprättas per 
mandatperiod i stället för årligen. De två stadsdelsnämnder som är negativa 
till förslaget om kulturplaner och använder det som ett argument för att av-
styrka förslaget i sin helhet, vänder på argumentationen och ser kulturplaner 
som en onödig ersättning för något som redan existerar. (ibid., s. 14f.) 
 
Det synsätt som förmedlas i det andra förslaget till kulturpolitiskt visions-
dokument är att den konstnärliga sfären har ett berättigande som en separat 
sfär med autonoma kvalitetskriterier. Utifrån detta synsätt utgör den konst-
närliga sfären en självständig konstnärlig berättigandegemenskap som på 
vissa sätt bör åtskiljas från den kulturpolitiska. Detta resonemang hindrar 
dock inte att man enligt Göteborgsmodellen framställer ett professionellt 
konstliv av hög kvalitet som en viktig förutsättning också för utökad kultur-
turism och kulturindustri. Dock fokuserar resonemanget kring de sistnämnda 
verksamheterna framförallt på de möjligheter de medför gällande skapandet 
av arbetstillfällen för professionella konstnärer (KFH 1997:208, bilaga 3, s. 35f.). 
Här följer det andra förslaget till visionsdokument argumentationslinjen i det 
första förslaget. Det andra förslaget förespråkar därtill förbättrade villkor för, 
och ett förbättrat samarbete med, det som i den svenska kulturpolitiska berät-
tigandegemenskapen benämns ”det fria kulturlivet”. Dessa verksamheter om-
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fattas också i viss mån av Göteborgsmodellens förmedlingsled, vilket jag nu 
övergår till att skildra. 

Konstförmedling 
Konstförmedlingens placering i Göteborgsmodellens mitt framställs som ett 
sätt att tydliggöra att den avser förmedling både av det utbud som finansieras 
av offentliga medel till medborgarna, men också förmedling mellan modellens 
olika perspektiv. Samtidigt definieras konstförmedling explicit som ”/…/ det 
professionella förmedlandet av professionell konst” (KFH 1997:208, bilaga 3, s. 
36) och knyts därmed tydligast till modellens konstpolitiksektor. Att förmedla 
professionell konst och öka dess tillgänglighet, att sprida kunskap och 
information om det professionella konstnärliga utbudet och att vidga arbets-
marknaden för professionella utövare utgör tre av fyra målsättningar för 
konstförmedlingen och uttrycker också tydligt den starka kopplingen till 
konstpolitiksektorn. Här är det således närmast en professionsinriktad mece-
natmodell som argumentationen förankras i. 
 
Den fjärde målsättningen för konstförmedlingen går visserligen ut på att vidga 
användandet av det professionella konstnärliga utbudet, liksom den första 
målsättningen innehåller ledet att förbättra tillgängligheten. Här betonas be-
tydelsen av bättre kunskap, information, marknadsföring och olika former av 
publikarbete för att skapa ett sådant vidgat deltagande. Med avseende på 
offentligt finansierade institutioner som har en nyckelroll att spela avseende 
konstförmedling nämns stadens folkbibliotek och museer särskilt. Dock åter-
finns enligt förslaget viktiga konstförmedlare även i den privata sektorn, eller i 
gränssnittet mellan privat och offentlig verksamhet. Förlag, tidskrifter, skiv-
bolag, boklådor, biografer, videobutiker och skivaffärer nämns här som 
exempel. Hur konstnärliga verksamheter förmedlas via olika former av 
massmedia tilldelas därtill en viktig roll (KFH 1997:208, bilaga 3, s. 36f.). Något 
som också betonas är behovet av både en förbättrad fortbildningsverksamhet 
för professionella konstutövare med avseende på förmedlingsledet i deras 
verksamhet och nya yrkeskategorier som fokuserar särskilt på just detta led. 
Exempel på sådana yrkeskategorier är projektledare, kulturadminstratörer 
utbildade i ”cultural management”, ”curators”, ”fundraisers”, agenter och 
producenter. Enligt förslaget saknas det i Sverige utbildningar till dessa 
yrken.46 Detta framställs som särskilt alarmerande med tanke på att det 

                                              
46  Så småningom bidrar kulturnämnden till etableringen av en projektledarutbildning inom 
kulturområdet benämnd Kulturverkstan. Kulturverkstan är en tvåårig kvalificerad yrkesut-
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framförallt är inom förmedlingsledet som förslaget identifierar nya arbetstill-
fällen (KFH 1997:208, bilaga 3, s. 38). Här återkommer således en professions-
inriktad mecenatmodell inom ramen för ett humanistiskt argumentations-
schema, men med fokus på förmedlingsledet i stället för på de konstnärliga 
utövarna. Tonvikten ligger i detta fall på förändringen från förmedling i 
bemärkelsen förvaltning inom en legal-byråkratisk modell, till förmedling 
inom ramen för ett intersektionellt och nätverksorienterat samhälle. 
 
Konstförmedling kan ses som ett sätt att lösa det dilemma som formuleras i 
förslagets inledning, vilket avser skapandet av den önskvärda balansen mellan 
att ”/…/ erbjuda bästa tänkbara förutsättningar för konstens frihet” samtidigt 
som ”/…/ ett kulturellt segregerat samhälle /…/” motverkas (KFH 1997:208, 
bilaga 3, s. 27). Genom att öka medborgarnas intresse för den professionella 
konsten samt förbättra deras möjligheter att ta del av densamma, förbättras 
också deras möjligheter till att bli aktiva samhällsmedborgare överlag. Det 
sistnämnda utgör kulturpolitiksektorns viktigaste målsättning; konstpolitik 
och kulturpolitik är tänkta att komplettera varandra och bidra till upprätt-
hållandet av ovanstående balans mellan konstnärliga och välfärdspolitiska 
intressen. I sin artikel från 1997 uttrycker Hjorth och Tengdahl det på följande 
vis: 
 

Syftet är att med olika metoder stärka både konstpolitiken och kultur-
politiken. På sätt och vis kan man se konstförmedling som en katalysator i 
en process som ändå sker, men – precis som en katalysator – påskyndar 
konstförmedlingen utbytet mellan konstpolitik och kulturpolitik. (Hjorth 
& Tengdahl 1997, s. 39, kursiv i orig.) 

 
Ett humanistiskt respektive sociologiskt argumentationsschema ska således 
komplettera varandra och en kulturpolitisk mecenatmodell ska integreras med 
en kulturpolitisk arkitektmodell. Jag övergår nu till att skildra den sektor som 

                                                                                                                                             
bildning där tidskriften Ord & Bild och Nätverkstan, ett företag som ägs av Tidskriftsverk-
stan i Väst, är utbildningssamordnare tillsammans med det kommunala vuxengymnasiet 
Studium. Utbildningen riktar sig framför allt till ”kulturutövare, forskare, journalister och 
tidskriftsmakare” som är intresserade av framtida yrken där ”/…/ kultur, media och ny 
informationsteknik möts” (Kulturverkstan 2005). Utbildningen ligger därmed väl i linje med 
de synpunkter på den framtida arbetsmarknaden inom kulturområdet som framförs i det 
andra förslaget till kulturpolitiskt visionsdokument. Utbildningen utgör också ett intressant 
exempel på att högre utbildning i Sverige i ökad utsträckning bedrivs genom gränsöverskri-
dande samarbeten mellan statliga, kommunala och privata utbildningsanordnare. 
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den konstpolitiska sektorn ska interagera med enligt citatet ovan, nämligen 
den kulturpolitiska. 

Kulturpolitik 
I utformningen av Göteborgsmodellens kulturpolitiksektor har Hjorth och 
Tengdahl enligt egen utsago framförallt hämtat inspiration från den franske 
sociologen Pierre Bourdieus (jfr t.ex. Bourdieu 1984, 1992) teorier om olika 
former av symboliskt kapital, där graden av dessa former av kapital avgör var 
man som individ positioneras i samhällshierarkin.47 Kulturellt kapital fram-
ställs i förslaget som något som är avgörande för denna positioneringsprocess, 
det vill säga ju högre grad av kulturellt kapital, desto bättre möjligheter att 
inta en hög position. Kultur definieras därmed inte endast i termer av den 
”universella Kulturen” som förenar mänskligheten i global skala, utan även 
som åtskillnadsmarkör. Kulturpolitiken har enligt Hjorth en viktig roll att 
spela för att tilldela så många människor som möjligt så likartade förutsätt-
ningar som möjligt: 
 

Hans [Bourdieus] resonemang var väldigt viktigt och man kunde väldigt 
lätt koppla det till de tankar som finns inom politiken om integration och 
klyftor i samhället; klyftor som vi måste överbrygga för att inte få ett pro-
blematiskt samhälle med mycket våld, utanförskap och alienation. Det är 
ett problem som vi fortfarande kämpar med och det säger ju Bourdieu, att 
värre än de här ekonomiska skillnaderna är bristen på tillgång till 
kulturellt kapital som gör att man står utanför. Håglösheten och 
alienationen, som griper omkring sig och skapar ett samhälle som är 
präglat av våld, är något av tickande bomber och jag tror att det är så över 
hela världen. Vi måste komma tillrätta med det, och då ligger det en 

                                              
47 I sin avhandling om informationssökning som ett centralt element i en akademisk 
forskningskarriär presenterar Lars Seldén följande definitioner av symboliskt respektive 
kulturellt kapital: ”Symboliskt kapital är det som erkännes, det som av sociala grupper igen-
kännes som värdefullt och tillerkännes värde. /---/ Kulturellt kapital är en särskilt viktig del 
av det symboliska kapitalet, som har att göra med att här ifrågavarande samhällen bygger på 
skriftlig grund och på den grunden har en utbildningsorganisation. Bevarande av symbo-
liska värden behöver i ett sådant sammanhang inte nödvändigtvis försiggå i förkroppsligad 
form. Nedärvda kulturella resurser kan ackumuleras i objektiverad form. Detta medför be-
hov av instrument, språkliga tillgångar för att tillägna sig symboliska tillgångar.” (Seldén 
1999, s. 94) I sin avhandling om den norska folkbibliotekspolitikens historia betonar Geir 
Vestheim att när Bourdieu talar om kulturellt kapital ”/…/ er dette på bakgrunn av fransk 
tradisjon, der det er den borgarlige og aristokratiske danningskulturen som er ’egentlig’ 
kultur, mens dei folkelige kulturtradisjonande i mindre grad blir rekna med” (Vestheim 
1997, s. 113). För Bourdieu avser således ”kulturellt kapital” framförallt fenomen som faller 
under det som i föreliggande avhandling benämns som ett estetiskt kulturbegrepp inom 
ramen för ett humanistiskt argumentationsschema. 
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oerhört viktig uppgift – där kulturen spelar en väldigt viktig roll – i att ge 
människor ett språk. Det behöver inte vara ett talat språk, det kan vara ett 
rörelsespråk eller att man musicerar eller vad som helst, om du bara 
känner att du har ett uttrycksmedel, så förändrar det din inställning 
väldigt mycket. Gör att du känner dig delaktig, vilket är jätteviktigt. 
(Intervju med Christina Hjorth 2003-10-10) 

 
Enligt Hjorth och Tengdahl (1997, s. 37) är det ”otänkbart att förbigå” 
Bourdieus tankegångar när man utarbetar kulturpolitiska visionsdokument på 
1990-talet. Tillägnelsen av Bourdieu har framförallt skett via Peter Duelund 
och den svenske filosofen Mats Rosengren, där Hjorth och Tengdahl har ut-
format en begreppsapparat som har sin utgångspunkt i Bourdieu, men som de 
sedan anpassat till den egna kontexten. Hjorth beskriver själv tillvägagångs-
sättet i termer av att de arbetade som ”nordiska japaner” (intervju med 
Christina Hjorth 2003-10-10), det vill säga de lät sig inspireras av forskning 
men resultatet av denna inspiration blev en självständig modell. ”Vi är osäkra 
på hur mycket Bourdieu det egentligen finns kvar i begreppet efter att vi 
skruvat till det på vårt sätt”, skriver Hjorth och Tengdahl (1997, s. 37) i sin 
artikel om arbetssättet. Bourdieu är intressant nog den ende av de använda 
forskarna som Hjorth och Tengdahl inte använt som primärkälla, men som 
samtidigt är den ende som omnämns vid namn i förslaget till kulturpolitiskt 
visionsdokument. Hjorth betonar dock i detta sammanhang att hon vid ut-
arbetandet av visionsdokumentet framförde önskemål om att inkludera den i 
en akademisk berättigandegemenskap gängse notapparaten och referenslistan, 
men att detta avvisades av den politiska ledningen då det bröt mot ett 
traditionellt sätt att utforma politiska visionsdokument (telefonsamtal med 
Christina Hjorth 2005-12-14). 
 
Resultatet av Hjorths och Tengdahls bearbetning av Bourdieu är att kultur-
politiksektorn lägger tyngdpunkten på medborgarna, det vill säga dem som ska 
bruka det utbud som tillhandahålls med offentliga medel. Här läggs också stor 
vikt vid eget utövande av kulturverksamhet, samt vid medborgaren som en 
deltagande aktör i en demokratisk samhällsutveckling. Målen som är upp-
ställda för kulturpolitiksektorn avser att höja den ”kulturella kompetensen”, 
att stimulera till aktivt skapande, att stärka intresset för kulturarvet, samt att 
främja demokrati och jämlikhet (KFH 1997:208, bilaga 3, s. 29). Begreppet 
”kulturell kompetens” framställer Hjorth och Tengdahl som en omarbetad 
version av Bourdieus begrepp kulturellt kapital, som alltså i allt högre ut-
sträckning antas ersätta ekonomiskt kapital i betydelse (jfr Duelund & Bille 
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Hansen 1994, s. 27). Kulturell kompetens definieras som ”/…/ den enskildes 
lust, motivation, intresse och förmåga att tillgodogöra sig och delta i kulturella 
aktiviteter” (KFH 1997/:208, bilaga 3, s. 26) och termen förekommer också hos 
Duelund (jfr t.ex. Duelund 1995, s. 82; Duelund & Bille Hansen 1994, s. 100f.). 
Att höja medborgarnas kulturella kompetens är således i Göteborgsmodellen 
ett redskap för att öka medborgarnas möjligheter att påverka sin egen och 
andras livssituation. Med avseende på vilken verksamhet som medborgarna 
ska bli mer kompetenta i, formuleras ett kulturbegrepp som är vidare än Due-
lunds humanistiska kulturbegrepp och som i stället närmast är en direktöver-
sättning av det sociologiska kulturbegreppet i hans modell. Kultur är ”/…/ de 
värderingar, traditioner och livsformer som håller samman en grupp, en be-
folkning eller ett samhälle i en social gemenskap” (KFH 1997:208, bilaga 3, s. 
29). I uppräkningen av exempel på verksamheter som faller inom kultur-
politiksektorn är förslaget mer allmänt hållet än avseende konstpolitiksektorn. 
Amatörverksamhet, eget skapande, interkulturella projekt, folkbildning, 
undervisning, föreningsliv, idrott, släktforskning, körsång, folkdans, studie-
cirklar, rockgrupper och hembygdsforskning är de exempel som nämns (ibid., 
s. 30f.). 
 
Tyngdpunkten i beskrivningen av kulturpolitiksektorn ligger på att skapa 
”aktiva medborgare” så att ”kulturell segregation” motverkas. Att kulturella 
verksamheter kan användas för att uppnå målsättningar som ligger bortom de 
kulturverksamhetsrelaterade är således uppenbart. Här uttrycks också denna 
instrumentalitet explicit i termer av att kultur kan vara ”ett redskap” i främ-
jandet av ”ekonomiska, sociala, religiösa och politiska syften”. Detta är enligt 
förslaget den viktigaste åtskillnadsmarkören mellan konst och kultur, där den 
senaste tidens tendens till sammanblandning mellan de båda är något som 
enligt förslaget orsakat många av kulturpolitikens problem (ibid., s. 26). Upp-
delningen mellan konst- och kulturpolitik upplevs därför av flera av de inter-
vjuade som ett sätt att undvika denna sammanblandning, där Margita Björk-
lund uttrycker fördelarna med uppdelningen på följande sätt: 
 

För mig var sammanblandningen så oerhört svår och den fanns även i 
KUB 69. Där var det mycket pekfingermässigt – ’x antal lektioner ska de 
ha’ – och man skulle bli en så god människa. Hela tiden upplevde jag att 
kulturpolitiken var ett redskap för att uppnå någonting annat, det var inte 
något i sig självt riktigt. Och detta fångade Christina [Hjorth] och hennes 
medarbetare väl. (Intervju med Margita Björklund 2004-11-23) 
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Genom distinktionen mellan konst- och kulturpolitik görs således enligt Göte-
borgsmodellen och enligt de intervjuade tjänstemännen och politikerna en 
distinktion mellan instrumentell kulturpolitik och icke-instrumentell konst-
politik. Att båda inryms under den övergripande rubriken ”kulturpolitisk 
strategi” – och därmed enligt de egna definitionerna i en instrumentaliserande 
kontext – kommenteras inte. Vad det egenvärde, som särskilt konstpolitiken 
ska ägna sig åt att bevara, består i framgår inte explicit, precis som är fallet när 
ämnet diskuteras i föregående kapitel. Att döma av utsagorna om konstpolitik 
består egenvärdet implicit i att främja det professionella konstområdets in-
tressen. Visserligen ingår i detta områdes regler att konstnärliga verksamheter 
besitter ett egenvärde, men målet att främja konstnärliga intressen genom poli-
tiska åtgärder gör likafullt konstpolitiken instrumentell. 
 
I avsnittet om kulturpolitik utpekas även fyra grupper av medborgare som 
särskilt viktiga att prioritera när det gäller en höjning av den kulturella kom-
petensen. Med hänvisning till KUB 69 utgör barn en sådan grupp, då det antas 
att ett kulturintresse som grundläggs i tidig ålder har lättare att bestå och ut-
vecklas. Nils Tengdahl betonar också att det överlag är i beskrivningen av 
kulturpolitiksektorn som tankegångar från KUB 69 huvudsakligen reproduce-
ras. Av samma anledning utgör ungdom (definierat som individer i åldern 13-
25) den andra prioriterade gruppen, där kulturpolitik måste sträva efter att 
göra den ”permanenta/formella kulturen” mer attraktiv att använda som 
”livsstilsmarkör” för ungdomarna, vid sidan av den mer ”tempo-
rära/informella” kultur de i övrigt tenderar att föredra. Den perma-
nenta/formella kulturen relateras här till det estetiska kulturbegreppets 
konstarter, medan den temporära/informella kulturen kopplas till kultur-
yttringar som förmedlas via nya media och informationsteknik inom ramen 
för ett antropologiskt, individorienterat kulturbegrepp. Den fjärdedel av Göte-
borgs befolkning som har ”utländsk bakgrund” utgör den tredje gruppen, där 
det konstateras att ”[k]ulturpolitiken har en central roll i arbetet med att öka 
integrationen” (KFH 1997:208, bilaga 3, s. 32). På samma sätt ska erfarenheter 
hos stadens pensionärer (definierat som individer i åldern 60 och uppåt), eller 
det som enligt förslaget i enlighet med fransk sed benämns ”den tredje 
åldern”, tillvaratas i högre utsträckning. I identifikationen av prioriterade 
grupper reproducerar förslaget den svenska kulturpolitiska berättigande-
gemenskapens fokus på barn, ungdom samt etniska minoriteter; ett fokus som 
inte minst blir uppenbart i den statliga Kulturutredningen (SOU 1995:84) samt 
efterföljande regeringsproposition (1996/97:3). Dock saknar förslaget den i 
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denna berättigandegemenskap traditionsenliga betoningen av funktionshind-
rades villkor och betonar i stället i högre utsträckning pensionärernas situa-
tion. 
 
Den fördelningspolitiska ambition som kommer till uttryck i kulturpolitik-
sektorn, samt att det kulturpolitiska ansvaret läggs på stadsdelsnämnderna, är 
något som de intervjuade tjänstemännen och politikerna ser positivt på. Dock 
minns Tengdahl att en av de fåtaliga diskussionerna som uppstod i kultur-
nämnden kring förslaget till visionsdokument just gällde begreppet ”kulturell 
kompetens”: 
 

Diskussioner förekom om begreppet kulturell kompetens och det var det 
begrepp som var svårast att lansera /…/. Var det bra att använda ett så 
svårt begrepp, ger inte det fel signaler? Även de som förstod det tyckte 
kanske att det var fel. Det förekom ingen konflikt, man kan inte säga att 
’moderaterna tyckte så och sossarna tyckte så’. Några sådana konflikter 
fanns inte när det gäller språkbruket överlag heller, tycker jag. Fast, det 
kan jag säga i efterhand, det hade varit lättare om vi hade valt ett annat 
begrepp än kulturell kompetens. (Intervju med Nils Tengdahl 2003-10-27) 

 
Det är således en av de termer i Göteborgsmodellen som ligger längst från den 
gängse argumentationen i den kulturpolitiska berättigandegemenskapen som 
väcker mest debatt i kulturnämnden. Enligt Margita Björklund (fp) är det 
Bourdieu som via Christina Hjorth särskilt påverkat det ”filosofiska tänkan-
det” i förslaget till kulturpolitiskt visionsdokument. Även om kulturnämnds-
ordförandena på en direkt fråga drar sig till minnes alla de forskare som 
Hjorth och Tengdahl refererar till, är det inget de självmant tar upp som av-
görande för visionsarbetet. Dessa forskare verkar inte heller ha inspirerat 
politikerna till att själva tänka vidare kring kulturpolitiska frågeställningar. 
Den akademiska forskning som utgjort underlag i visionsarbetet framställs 
därmed som ett användbart redskap i första hand för tjänstemännen. Syn-
punkter på förslagets teoretiska språkbruk framförs under remissrundan 
bland annat av museinämnden, som i sitt avstyrkande av kulturnämndens 
förslag särskilt betonar att den anser att språkbruket är otillgängligt och att 
vissa begrepp är direkt missvisande: ”Att använda begrepp som ’öka medbor-
garnas kulturella kompetens’ förefaller motverka själva syftet med dokumen-
tet, nämligen att öka delaktigheten i kulturverksamheten.” (KFH 1997:208, bi-
laga 2, s. 11) Även SDN Frölunda anger förslagets språkbruk som motiv för att 
avstyrka förslaget. SDN Lundby tillstyrker visserligen kulturnämndens för-
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slag, men uttrycker samtidigt en likaledes skarp kritik mot förslagets språk-
bruk: 
 

Nämnden anser att huvudtanken i den kulturpolitiska strategin är bra, 
dvs att kulturfrågorna precis som miljö- och jämställdhetsfrågorna skall 
genomsyra alla samhällsområden och staden som livsmiljö. /---/ Skall 
man kunna föra ett samtal är det emellertid viktigt att man förstår var-
andra, och det är här som förslaget har sin stora brist. Det är mycket 
svårtillgängligt och krångligt skrivet med massor av fackuttryck och in-
vecklade beskrivningar. (KFH 1997:208, bilaga 2, s. 15) 

 
Som synes utgör kulturpolitiksektorns vidgning av både kulturbegrepp och 
definitionen av vilka aktörer som ägnar sig åt kulturell verksamhet kontrover-
siella frågor. Samtidigt utgör distinktionen mellan konst- och kulturpolitik inte 
den mest nyskapande aspekten av förslaget, då den snarast kan sägas repro-
ducera ett sedan 1970-talet traditionellt sätt att formulera kulturpolitik på stat-
lig nivå. Detta även om den statliga nivån inte fullt ut lyckats – eller velat – 
formulera distinktionen på ett lika tydligt sätt (jfr Johannisson 2003b). I stället 
är det utsagorna som görs i relation till Göteborgsmodellens kulturplanerings-
sektor som tydligast verkar bryta mot den svenska kulturpolitiska 
berättigandegemenskapens regeluppsättningar. Därför övergår jag nu till 
dessa utsagor. 

Kulturplanering  
Kulturplaneringssektorns målsättning är att skapa en ”attraktiv livsmiljö” i 
Göteborg. Hjorth och Tengdahl (1997, s. 39) betonar att kulturplanering inte 
definieras på samma explicita vis som övriga sektorer. I stället framställs 
kulturplanering mer som ett synsätt än som ett traditionellt sakområdes-
politiskt redskap: 
 

Kulturplanering fokuseras på det som är kännetecknande för stadens 
offentliga rum och sociala liv, stadens identitet och dess profil. Kultur-
planering kan identifiera stadens kulturella möjligheter på vitt skilda om-
råden, från fysisk planering, stadsbildens utformning, turism, kommuni-
kationer, industriell utveckling, handel och marknadsföring, till samhälls-
utveckling, skola och utbildning. Betraktelsesättet överskrider gränsen 
mellan den offentliga och den privata sektorn, mellan olika institutionella 
intressen och mellan olika professionella områden. /---/ Staden är en arte-
fakt där gator, byggnader och offentliga rum får liv genom mänsklig 
aktivitet. En stad blir i samspelet med dess invånare en levande organism, 
ett subjekt med en egen identitet, nätverk, social dynamik, ekonomiska 
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aktiviteter, handelsrelationer och kulturellt och politiskt liv. (KFH 
1997:208, bilaga 3, s. 38) 

 
Kulturplanering bygger enligt förslaget på ett antropologiskt kulturbegrepp 
som definierar kultur som ett ”sätt att leva”. Även detta kulturbegrepp säger 
sig Hjorth och Tengdahl huvudsakligen ha hämtat från Duelunds kultur-
pyramid. Verksamheterna som omfattas av kulturplanering definieras därför 
som allt ”/…/ från de traditionella konstformerna till media, hantverk, mode, 
design, idrott, stadsplanering, kulturminne, turism, mattraditioner, nöjesliv, 
lokalhistoria” (KFH 1997:208, bilaga 3, s. 38). Det första och avgörande ledet i 
kulturplanering är enligt Göteborgsmodellen att identifiera stadens ”kulturella 
resurser” och dessa anses vara traditionella och nya konstformer, stadens 
historia och kulturarv, stadsbilden och arkitekturen, stadens offentliga rum, 
evenemang och festivaler, subkulturer, mångkulturella och interkulturella ut-
tryck, externa och interna uppfattningar om staden, lokala traditioner, samt 
detaljhandel, nöjesliv och fritidsaktiviteter. Under rubriken ”Tänkbara till-
lämpningar av kulturplanering” återfinns en punktlista med förslag på hur 
kulturplanering kan omsättas i mer eller mindre konkreta åtgärder. Punkterna 
omfattar allt från att ”med flanörens blick snarare än bilistens” skapa en vack-
rare, tryggare, mindre segregerad stadsmiljö präglad av ”rumslighet”, till att 
stärka och förbättra ”den lokala självkänslan”, den ”sociala sammanhåll-
ningen” och förbättra informationen till stadens medborgare om kulturella 
verksamheter, samt att utveckla kulturturism, kulturindustri och ”marknads-
föra stadens kulturella attraktionskraft och potential”. (Ibid., s. 39)  
 
Begreppet kulturplanering är, enligt Hjorth och Tengdahl (1997, s. 37), en 
översättning av begreppet ”cultural planning” som de kommit i kontakt med 
via forskare knutna till det engelska forskningsinstitutet Comedia. Charles 
Landry skapade detta uppdragsbaserade institut 1978, vilket enligt den egna 
hemsidan erbjuder ”Creative thinking about cities and culture” (Comedia 
2004). Institutet fokuserar på möten mellan ekonomi, kultur och kreativitet i 
stadsmiljö och har genomfört en rad olika uppdrag åt städer över hela Europa, 
men även i Nordamerika, Asien och Afrika (jfr t.ex. Landry 2000, 2004). 
Comedia har en liten grupp fast anställd personal, vilken de kompletterar med 
en uppsättning medarbetare som anlitas på uppdragsbasis. En av dessa 
medarbetare är Franco Bianchini, docent i kulturplanering och kulturpolitik 
samt föreståndare för The International Cultural Planning and Policy Unit 
(ICPPU) vid De Montfort University i England. Bianchini har bedrivit omfat-
tande forskning rörande kulturpolitiska möjligheter och utmaningar för städer 
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(jfr t.ex. Landry & Bianchini 1995). I dessa sammanhang utvecklar Bianchini 
begreppet kulturplanering och i Cultural Policy and Urban Regeneration 
(Bianchini & Parkinson 1993), en bok om kulturpolitikens roll i europeiska 
städers förnyelsearbete i sviterna av 1970-talens ekonomiska kriser, definierar 
Bianchini kulturplaneringens roll på följande vis: 
 

In conclusion, a cultural planning perspective, rooted in an understanding 
of local cultural resources and of cities as cultural entities – as places 
where people meet, talk, share ideas and desires, and where identities and 
lifestyles are formed – could help planners assess the needs of the 
community, ensure cultural pluralism and conceptualise essential strategic 
questions about the city’s future. (Bianchini 1993a, s. 212) 

 
Att denna definition, som med Skot-Hansens (2003) terminologi fokuserar på 
den hybridisering som under 1990-talet i ökad utsträckning antas känneteckna 
lokala platser, fungerar som en direkt inspirationskälla i utarbetandet av 
kulturplaneringssektorn i Göteborgsmodellen är uppenbart. I tillägg utgör 
enligt Hjorth (intervju 2003-10-10) de konkreta exempelsamlingar som både 
Bianchini och Landry byggt upp genom sina empiriska studier ett viktigt 
underlagsmaterial. Därtill bygger Hjorth personligen upp en kontakt med 
Bianchini då han föreläser på en av Europarådet anordnad utbildning för 
yngre, yrkesverksamma chefer i kultursektorn som Hjorth deltar i 1989-1991 
och från vilken hon erhåller ett European Diploma in Cultural Management 
(telefonsamtal med Christina Hjorth 2005-12-14). Att Christina Hjorth går 
denna utbildning lyfts av både henne själv, Margita Björklund (fp) och Kerstin 
Alnebratt (s) fram i intervjuerna som avgörande för förslagets utformning. 
Den betydelse som specifika individer, med specifika kunskaper och 
erfarenheter, har för en policyprocess utformning och resultat betonas således 
återigen. Denna betoning framkommer också i samband med utarbetandet av 
Sverige behöver fler kulturella centra, vilket skildras i kapitel 6.  
 
Bianchini och Landry utgör också de enda av de forskare som Hjorth och 
Tengdahl hänvisar till som också gästar Göteborg i samband med själva ut-
arbetandet av förslaget. Särskilt Bianchini är personligen inblandad och håller 
bland annat heldagsseminarier för kulturnämndens ledamöter (intervju med 
Nils Tengdahl 2003-10-27). Enligt intervjuerna med Hjorth och Tengdahl age-
rar dock varken Landry eller Bianchini regelrätta konsulter i relation till 
arbetsprocessen. Snarare utgör de inspiratörer i bemärkelsen att de berättar 
om den forskning de bedriver om kulturverksamheters och kulturplanering-
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ens roll i andra europeiska städer. Hjorth och Tengdahl betonar båda att de får 
mycket beröm från Bianchini och Landry, som anser att deras skrifter tilläm-
pas på ett mycket bra sätt i utarbetandet av Göteborgsmodellen. Margita 
Björklund (fp) betonar dock att användningen av Bianchini samtidigt är pro-
blematisk då hans tankegångar, enligt Björklund, inte kan betraktas som poli-
tiskt okontroversiella: 
 

Han var okänd för många, men han är alltså sociolog. Och en sociolog – 
om man nu ska sätta etiketter – tror jag lite på vänsterkanten, en del tycker 
till och med han har anarkistiska tendenser /…/. Jag minns att det var 
några som påpekade detta; inte så mycket i kulturnämnden men i kom-
munstyrelsen och fullmäktige. /---/ Där blev det lite morrande om att det 
skulle vara lite anfrätt utav de här tankarna. Och han är ju faktiskt om-
stridd i sitt eget land också /…/. (Intervju med Margita Björklund 2004-11-
23) 

 
Det är intresseväckande att en tjänsteman tillåts föra in beslutsunderlag som 
enligt Björklund upplevs som vänsterorienterat, även om den sittande 
kulturnämnden leds av socialdemokraterna. Bland de intervjuade tjänste-
männen och politikerna är dock Björklund ensam om att framföra synpunkten 
att Bianchini skulle vara ”vänsterorienterad”, ”anarkistisk” och ”omstridd”. I 
intervjuerna i övrigt betonar både tjänstemän och politiker att det inte uppstod 
några större konflikter inom kulturnämnden under utarbetandet av det andra 
förslaget till kulturpolitiskt visionsdokument. Samtliga är dock ense om att 
förslaget inte heller mottogs med någon ”överentusiasm”. Det är Christina 
Hjorth tillsammans med kulturnämndens presidium som av de intervjuade 
politikerna framställs som de drivande i processen. Att övriga ledamöter i 
kulturnämnden inte motsatte sig men heller inte bejublade förslaget – särskilt 
inte de delar som gällde kulturplanering – förklaras av Kerstin Alnebratt (s) på 
följande sätt: 
 

/…/ jag tror att det är det att det bryter mot den traditionella synen man 
har på kultur. Där det, grovt uttryckt – fördomarna, rättare sagt – gör 
någon slags uppdelning där ju längre högerut du kommer, desto mer fin-
kultur. Socialdemokraterna är för någon slags folklig kultur och vänster-
partiet är lite både och för där finns ju hela kultureliten med. Då var detta 
något helt annat; man sätter in kulturen i en helt annan diskurs och då blir 
det svårt att förhålla sig till. För det bröt ju mot de traditionella gränserna. 
Man kanske inte ville bryta med dem heller, har man gjort sig en plattform 
på att tala för institutionerna eller för det fria kulturlivet … Och sedan det 
här helhetsgreppet – mer ett samhällsplanerargrepp, samhällsförändring 
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är det ju nästan det handlar om – då måste man ha viljan att bryta och 
byta synsätt. (Intervju med Kerstin Alnebratt 2004-12-14) 

 
Alnebratt skildrar således också Bianchinis tankegångar som nydanande och 
kontroversiella, men inte för att de, som Björklund anser, skulle vara vänster-
orienterade. I stället är det de gränsöverskridande aspekterna och helhetstän-
kandet som hon menar var svårt att hantera för kulturnämndens ledamöter.  
 
I kulturplaneringssektorn finns, som konstaterats ovan, en strävan efter att 
överbrygga gränser av olika slag: mellan privat och offentlig sektor, mellan 
olika politiska sakområden, samt mellan kulturverksamheter utövade av 
professionella och av amatörer. I ovan nämnda bok om europeiska städers 
förnyelsearbete ser Bianchini tendenser till liknande gränsöverskridanden i 
städer i hela Europa som ett resultat av ett ideologiskifte på det kulturpolitiska 
området som han daterar till 1980-talet: 
 

During the 1980s there was a clear shift in the policy rationale from 
social/political priorities to economic development objectives. This shift 
was caused primarily by the increasing pressure national governments 
applied on city governments to justify their interventions on economic 
grounds, and by the need for cities to respond to the structural socio-
economic changes which the recession of the early and late 1970s had 
brought about. (Bianchini 1993b, s. 5f.) 

 
Bianchinis resonemang kan sägas vara förankrat i ett marknadsorienterat 
argumentationsschema, samt i en nätverksorienterad styrningsmodell. Även i 
det andra förslaget till kulturpolitiskt visionsdokument för Göteborgs stad 
kommer konsekvenserna av de ökade kraven på att legitimera kulturpolitiska 
åtgärder utifrån ett marknadsorienterat argumentationsschema inom ramen 
för en nätverksorienterad styrningsmodell till uttryck. Resonemanget känns 
igen från kommunfullmäktiges debatt om det första förslaget till visions-
dokument, liksom från Margita Björklunds synpunkt att ”kultur som lokali-
seringsfaktor” utgör en ”trend” i den kulturpolitiska berättigandegemen-
skapen på 1990-talet. Där tidigare redovisade kulturella resurser och före-
slagna åtgärder inom kulturplaneringssektorn fokuserat på skapandet av en 
mångfald offentliga rum, tillgängliga för så många medborgare som möjligt, 
återfinns också resonemang som fokuserar på Göteborgs stad som en vara att 
sälja i en global konkurrensmiljö där det pågår en ”battle of cities” (KFH 
1997:208, bilaga 3, s. 39). Förslaget anammar här den lägesbeskrivning som 
betonar framväxten av en urban hierarki där ett litet urval storstäder domine-
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rar samhällsutvecklingen (Sassen 1991; jfr även Florida 2005). Från ett sådant 
perspektiv ligger tonvikten på att göra Göteborg så attraktivt som möjligt för 
att staden ska utvecklas i en positiv ekonomisk riktning:  
 

Städer är komplexa enheter och deras bästa försäljningsargument är deras 
egenart, identitet och specialiteter. Ju mer internationellt orienterad och 
integrerad [sic!] Göteborg blir, desto mer göteborgskt behöver Göteborg 
bli. Det är därför viktigt i detta sammanhang att identifiera stadens särart. 
Forskning visar att besökare i ökande grad reagerar positivt på ett resmåls 
särprägel och påverkas negativt av platser som enbart återspeglar en 
homogen internationell enhetskultur. (KFH 1997:208, bilaga 3, s. 39) 

 
Här identifieras kultur med den identitet staden som plats förväntas uppbära 
(jfr Massey 1994). Denna identitet bör tydliggöras och särpräglas för att kunna 
användas som ett konkurrensmedel på en global marknad. I utsagan ställs 
identitet som något specifikt och platsbundet mot kultur som till sin identitet 
är homogen (ej specifik) och internationell (icke platsbunden). Det är det speci-
fika och platsbundna som bör prioriteras i kulturplaneringen. Samtidigt 
bygger identifikationen av det specifika och platsbundna på att detta görs till 
något enhetligt genom att synliggöra det ”göteborgska”; det vill säga en homo-
genisering av den identitet kulturen på en plats förväntas ge uttryck för krävs 
för att plats ska bli ett användbart kulturpolitiskt redskap. Återigen är det 
inom ramarna för ett marknadsorienterat argumentationsschema, integrerat i 
en nätverksorienterad styrningsmodell, som platsen Göteborg aktualiseras 
inom den kulturpolitiska berättigandegemenskapen. Samma argument, men 
grundat i en annan styrningsmodell, återfinns dock i Statens kulturråds ut-
sagor i kapitel 6 om att den svenska kulturpolitikens positiva utveckling i ett 
internationaliserat samhälle förutsätter en homogenisering och renodling av 
vad som skiljer en svensk identitet från andra, i första hand europeiska 
länders, identiteter. Statens kulturråd utgår dock från en legal-byråkratisk 
styrningsmodell, där den statliga nivån utgör centrum, snarare än den 
marknadsorienterade linje som kulturnämnden förankrar sin argumentation i 
ovan. Från kulturnämndens perspektiv är det som Kulturrådet framställer 
som periferi i stället centrum.  
 
En marknadsorientering kommer till uttryck även när Göteborg & Co, kom-
munens marknadsföringsbolag, i kapitel 5 argumenterar för en kulturnämnds 
positiva inverkan på kommunens näringsliv. Även i Göteborg & Co:s remiss-
svar på kulturnämndens andra förslag till kulturpolitiskt visionsdokument 
kommer denna marknadsorientering till uttryck: 
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En bred attraktiv kultursektor är en väsentlig del av det som inom en 
region eller stad bidrager till att skapa både identitet och särart och 
attraktiva hörnstenar i storstäders turistprofiler. Kulturattraktioner, 
kulturella evenemang och kulturhistoriska sevärdheter är viktiga delar av 
städers turistiska strukturer. /---/ Kulturplanering utgör, kan man säga, 
en övergripande modell för att förstärka den attraktiva staden. (KFH 
1997:208, bilaga 2, s. 18) 

 
Även de övriga näringslivsinriktade instanser som avlämnar remissvar är 
mycket positiva till förslaget till kulturpolitiskt visionsdokument, och då 
särskilt till kulturplanering och inrättandet av ett kulturplaneråd. Västsvenska 
Handelskammaren betonar näringslivets betydelse för att skapa arbetstillfällen 
för konstnärliga utövare genom en förstärkning av stadens kulturindustri, 
medan näringslivssekretariatet anser att ”[f]örslaget är bra, genomarbetat och 
tar fasta på kulturens betydelse för stadens och regionens utveckling” (ibid.). 
Både Handelskammaren och näringslivssekretariatet utgår här från de egna 
verksamheternas perspektiv. 
 
Att även de övriga tio kommunala nämnder och råd, som utöver stadsdels-
nämnder och kulturinstitutioner avlämnar yttrande över kulturnämndens för-
slag, tar utgångspunkt i den egna verksamheten är uppenbart. Den helhetssyn 
som remissinstanserna identifierar och uppskattar i förslagets kulturplane-
ringsled, sätts i remissvaren i relation till dessa verksamhetsbaserade 
intressen. Detta gäller även de nämnder som förankrar sin argumentation 
tydligare i ett sociologiskt än i ett marknadsorienterat argumentationsschema. 
Fritidsnämnden påpekar till exempel i sitt yttrande att nämnden ”/…/ vill 
förstärka den betydelse som parker, trädgårdar och evenemang har för en 
attraktiv livsmiljö” (KFH 1997:208, bilaga 2, s. 16), medan byggnadsnämnden 
anser att ”[f]örslaget till kulturpolitisk strategi stämmer väl med byggnads-
nämndens vision av ett livskraftigt Göteborg där kulturpolitiken är en inte-
grerad del av samhällsplaneringen” (ibid., s. 17). Hälso- och sjukvårdsnämn-
den påpekar följande:”/…/ möjligheten till ett rikt kulturliv ger ökad livs-
kvalitet och är därför en verksam faktor i ett långsiktigt hälsoarbete för kom-
munens arbete. Dessutom spelar olika yttringar av kulturen ofta en viktig roll i 
patientens tillfrisknande.” (Ibid.) Av remissvaren att döma verkar således 
kulturplaneringsledet lyckas i sin målsättning att knyta samman kommunala 
verksamheter som är organiserade under olika nämnder under ett gemensamt 
paraply. Detta kan tolkas som att kulturpolitikens organisation respektive 
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vision knyts samman på ett från de aktuella aktörernas perspektiv användbart 
sätt.  
 
Att olika perspektiv berikar snarare än motarbetar varandra är också ett cent-
ralt inslag i Bianchinis utsagor om kulturplanering, där ett marknadsorienterat 
argumentationsschema inte behöver stå i motsättning till ett humanistiskt eller 
sociologiskt. I stället bör olika perspektiv samverka. Att kulturpolitik inte bör 
begränsas enbart till kulturnämndernas och kulturförvaltningarnas domän – 
det vill säga att den kulturpolitiska berättigandegemenskapen är i behov av 
utvidgning – är en tankegång som Hjorth och Tengdahl båda anammar. Enligt 
Hjorth får denna tankegång även stöd i den internationella kulturpolitiska 
diskussion som pågick under den tid då Göteborgsmodellen utarbetades. Ett 
av de mest konkreta uttrycken för denna diskussion återfinns i Our Creative 
Diversity, en rapport från Unesco:s Världskommission för kultur och utveck-
ling som publiceras år 1995 (jfr Johannisson 2003a).48 Under ledning av Javier 
Pérez de Cuéllar påbörjade kommissionen 1993 arbetet med rapporten, en 
process som involverade en lång rad politiker, tjänstemän och forskare från 
hela världen. Målet om en hållbar utveckling i global skala, samt hur konst- 
och kulturverksamhet ska kunna bidra till en sådan utveckling, utgör rappor-
tens centrala problemkomplex. Dokumentets syn på olika slag av utveckling 
styr också synen på kulturverksamheters roll i denna utveckling. Det finns 
enligt kommissionen två huvudsakliga synsätt på utveckling, där det först-
nämnda identifierar utveckling med ekonomisk tillväxt och det andra fokuse-
rar på utveckling i bemärkelsen ”/…/ människors möjligheter att ägna sig åt 
det de värdesätter i livet” (Världskommissionen för kultur och utveckling 
1996, s. 21). Kommissionen menar att det första synsättet reducerar kultur till 
ett instrument, men att kultur enligt det andra synsättet bibehåller ett egen-
värde. Återigen är det oklart varför ekonomisk tillväxt som målsättning med-
för en instrumentell kulturpolitik, medan livskvalitet som målsättning inte gör 
detta. Kommissionen gör här ingen åtskillnad mellan det värde (kultur) som 
kulturpolitik syftar till att fördela – där detta värde av vissa aktörer inom den 
                                              
48 Då Världskommissionen för kultur och utveckling efterlyste rapporter från de olika regio-
ner Unesco är uppbyggt kring, avlämnade Europarådet för Europaregionens del In from the 
Margins: A Contribution to the Debate on Culture and Development in Europe år 1997. Med 
avstamp i Världskommissionens synsätt på relationen mellan kultur och utveckling formu-
leras den europeiska rapportens huvudsyfte som följer: ”Its central themes are two inter-
locking priorities – to bring the millions of dispossessed and disadvantaged Europeans in 
from the margins of society and cultural policy in from the margins of governance.” (Council 
of Europe 1997, s. 9) Då ingen explicit referens till den europeiska rapporten görs i avhand-
lingens material har jag valt att inte vidare relatera till denna rapport. 
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kulturpolitiska berättigandegemenskapen antas besitta ett egenvärde – och 
kulturpolitik som en i grunden instrumentell praktik. En sådan instrumentell 
praktik omöjliggör ett kulturens egenvärde, men kan däremot syfta till att 
uppnå målsättningar förankrade antingen framförallt i ett marknadsorienterat 
eller i ett sociologiskt respektive humanistiskt argumentationsschema.  
 
I vilket fall förutsätter kommissionen att en hållbar utveckling kräver att dessa 
olika målsättningar samtliga tilldelas utrymme i det politiska strategiska 
handlandet. Ekonomisk tillväxt är viktig, men viktigare ändå är att bidra till 
”/…/ en kultur av medborgarskap och deltagande i det civila samhället”, där 
medborgarnas ”abilitet” främjas (Världskommissionen för kultur och ut-
veckling 1996, s. 272).49 För att bidra till en sådan utveckling är det nödvändigt 
att kulturpolitiken breddas, från att omfatta framförallt de traditionella 
konstarterna och deras institutioner, till att i stället betona mångfald och val-
möjligheter. Det är uppenbart att Hjorth och Tengdahl funnit stöd och inspi-
ration i kommissionens rapport, när det gäller både relationen mellan konst- 
och kulturpolitik och utformningen av kulturplaneringssektorn. Därtill inleds 
hela förslaget till visionsdokument med ett citat ur rapporten. I detta citat lyfts 
staden som en mötesplats för mångfald, både vad avser personer och 
kulturella uttryck, fram (KFH 1997:208, bilaga 3, s. 25). Ingen av kultur-
nämndsordförandena nämner spontant Unesco-rapporten som en viktig 
inspirationskälla, även om de drar den sig till minnes på en direkt fråga. Vivi-
Ann Nilsson (s) (intervju 2004-11-08) betonar också att kulturplanering bygger 
på att bedriva kulturpolitik på ett mer ”Agenda 21-aktigt sätt”. Utgångs-
punkten för Unesco-rapporten är just att åstadkomma samma helhetstänkande 
på det kulturpolitiska området som Agenda 21 utgör på miljöområdet (jfr 
Kleberg 1998). Även om hon inte explicit hänvisar till Unesco:s rapport, 
uttrycker Nilssons utsaga ett anammande av tankegångarna i rapporten.  
 
Delvis kan kanske anammandet av den breddning av kulturpolitikens åt-
gärdsområde i termer av både ”kulturplanering” och ”hållbar utveckling” som 
särskilt Hjorth, Tengdahl, Alnebratt och Nilsson ger uttryck för även spåras till 
statlig kulturpolitisk argumentation. I den offentliga kulturdebatt samt statliga 
utredning som föregick de kulturpolitiska riksdagsbesluten 1974 talades det, 
med utgångspunkt från ett antropologiskt kulturbegrepp, om kulturpolitik 

                                              
49 ”Abilitet” är den svenska översättningen av det engelska originalets ”empowerment”, en 
översättning som Svenska Unescorådet valt på Svenska Akademiens inrådan (Världs-
kommissionen för kultur och utveckling 1996, s. 5). 
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som ”social miljöpolitik”, med vilket avsågs att kulturpolitik skulle genomsyra 
alla samhällssektorer. I den regeringsproposition som utgjorde underlag för 
riksdagsbesluten föll dock denna målsättning bort (jfr Frenander 2005, s. 
153ff.). Från detta perspektiv kan förslaget till kulturpolitiskt visionsdokument 
sägas argumentera för fullföljandet av målsättningar som delvis emanerar från 
den statliga nivån. I det följande redogör jag för hur Göteborgsmodellen mot-
tas av de instanser som fattar beslut i ärendet.  

Åter till budgeten men kommunstyrelsen markerar 
I december 1996 översänder kulturnämnden sitt andra förslag till kultur-
politiskt visionsdokument till kommunstyrelsen. I juni 1997 återremitterar 
kommunstyrelsen förslaget, tillsammans med de synpunkter som fram-
kommer under remissbehandlingen, till kulturnämnden. I augusti samma år 
beslutar kulturnämnden uppdra åt kulturförvaltningen att revidera förslaget 
utifrån inkomna synpunkter (KNP 1997-08-20, § 121). I det förslag som kultur-
förvaltningen förelägger kulturnämnden i september har omarbetningar gjorts 
i tre olika sammanhang. För det första har det nationella mål, som anger att 
kulturpolitiken skall ”ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, 
utmanande och obunden kraft i samhället” (se bilaga 4), införts då det sakna-
des i den version som gick ut på remiss. Som jag påpekat tidigare citeras de 
nationella kulturpolitiska målsättningarna utan att kommenteras. Under 
remissrundan är den enda instans som reagerar på detta förhållande musei-
nämnden, där reaktionen är så stark att den bidrar till att museinämnden av-
styrker kulturnämndens förslag. Framförallt menar museinämnden att för-
slaget saknar en behandling av relationen mellan lokala respektive nationella 
kulturpolitiska målsättningar: 
 

Relationen till de nationella målen för statens kulturpolitik liksom till de 
övergripande målen för Göteborg är otillräcklig. Det är rimligt att Göte-
borg organiserar sin verksamhet på ett sätt som något så när harmoniserar 
med statens eftersom statens ekonomiska engagemang är betydande. 
(KFH 1997:208, bilaga 2, s. 11)  

 
Museinämnden anser alltså att Göteborgsmodellens målsättningar står i 
potentiell konflikt med de nationella kulturpolitiska målsättningarna, där de 
sistnämnda framställs som överordnade. Därtill menar museinämnden att 
kulturnämndens förslag brister i behandlingen av internationaliserings-
aspekten, exemplifierat av EU:s roll på det kulturpolitiska området. Att vidare 
inte relationen mellan kulturpolitik i Göteborgs stad och den framväxande 
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Västra Götalandsregionen behandlas med ett enda ord i kulturnämndens för-
slag anser museinämnden styrker argumentet att förslaget bygger på en 
bristfällig lägesbeskrivning. Här blir således kulturnämnden utsatt för precis 
den kritik den själv riktar mot den statliga Kulturutredningen, vilken 
behandlas i kapitel 6. Denna kritik består i att Kulturutredningen ägnar alltför 
lite uppmärksamhet åt konsekvenserna av parallella decentraliserings- och 
internationaliseringsprocesser. I utarbetandet av ett eget visionsdokument 
väljer dock kulturnämnden att själv ignorera en av de viktigaste instanser som 
dessa processer ger upphov till, vilket kan tolkas som att decentraliserings- 
och internationaliseringsprocesser används som redskap på olika sätt i olika 
sammanhang. När kulturnämnden argumenterar för en förstärkt lokal kultur-
politisk nivå i relation till den statliga nivån utgör den ombildade regionala 
nivån ett positivt redskap i argumentationen för detta. När kulturnämnden 
argumenterar för betydelsen av Göteborgs egen kulturpolitik utgör den 
regionala nivån närmast ett hinder och den ignoreras därför i förslaget till 
visionsdokument. 
 
För det andra har i förslaget avsnittet om kulturpolitik kompletterats med av-
seende på ”medborgare med utländsk bakgrund”. I den komplettering som 
kulturnämnden gör till sitt förslag tydliggörs att nästan en fjärdedel av stadens 
befolkning har utländsk bakgrund, att Göteborg ur ett historiskt perspektiv 
alltid varit en internationell stad, samt att de olika kulturarv denna situation 
medför bör ses som något berikande (KFH 1997:208, bilaga 3, s. 32). Detta kan 
betraktas som ett försök att besvara en kritik som under remissrundan 
framförs bland annat av invandrarnämnden, vilken uttrycker ett explicit 
missnöje med att Göteborgsmodellen inte innehåller fler konkreta förslag 
avseende ”/…/ hur konstutövare med internationell bakgrund ska ges större 
utrymme” (KFH 1997:208, bilaga 2, s. 17). Om invandrarnämnden betonar 
konstutövarnas villkor, lyfter stadsdelsnämnderna i sin kritik fram dem som 
ska använda kulturutbudet, där särskilt SDN Gunnared och SDN Lärjedalen 
efterlyser en tydligare prioritering av medborgare med ”annan kulturell bak-
grund”. Det är även dessa båda stadsdelsnämnder som under remissbe-
handlingen efterlyser en diskussion om relationen mellan centrum och periferi 
i staden. Denna kritik leder till att kulturnämnden inför ett nytt stycke om 
denna relation, där terminologin känns igen från kommunfullmäktiges de-
batter om ”centrumkultur” kontra ”förortskultur” vilka skildras i kapitel 5: 
 

För att reducera spänningen mellan centrum och periferi är det viktigt att 
stimulera lokala kulturaktiviteter och att det finns ett levande kulturliv 
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också i stadsdelarna. I de flesta stadsdelar finns torg, möteslokaler och 
stadsdelsbibliotek som tillsammans utgör lokala kulturarenor som skulle 
kunna användas mer när det gäller att ge stadsdelen ett levande kulturliv. 
Det är naturligt att alla stora städer har ett kulturellt centrum, vilket inte 
reducerar betydelsen av en livaktig förortskultur. De centrala institutio-
nerna har ett stort ansvar i att intensifiera konstförmedlingen och speciellt 
rikta den till medborgarna. En ökad kulturell kompetens leder till att 
medborgarna bättre kan tillgodogöra sig det centrala kulturutbudet. (KFH 
1997:208, bilaga 3, s. 23) 

 
Kulturnämnden antar det reviderade förslaget till visionsdokument och be-
slutar översända detsamma till kommunstyrelsen, tillsammans med en hem-
ställan om att de uppdrag som återfanns i den första versionen ska fördelas av 
kommunfullmäktige i något reviderad form. Kulturplaner ska av stadsdels-
nämnderna utarbetas per mandatperiod i stället för årligen, kulturnämnden 
ska tillsammans med Göteborg & Co utreda ett kulturplaneråd innan det in-
rättas och genomlysningarna av konstområdena ska inrikta sig på framtida 
utveckling såväl som på nulägesanalys. (KNP 1997-09-17, § 132)50  
 
Under remissbehandlingen av förslaget har en tredje, tydlig och genomgående 
kritik – från både stadsdelsnämnder, övriga nämnder samt kulturinstitutioner 
– framförts mot att förslagets kulturpolitiska målsättningar inte relateras till 
ekonomiska resurser och den kommunala budgetprocessen. Det är en viktig 
poäng att kulturnämnden här helt byter ståndpunkt jämfört med det första 
förslaget till kulturpolitiskt visionsdokument. I kapitel 7 visas hur kultur-
nämnden i samband med det första förslaget lyfter fram den nära kopplingen 
mellan visionsdokument och budgetprocess som avgörande. I det andra för-
slaget till kulturpolitiskt visionsdokument återfinns inte en enda uppgift om 
ekonomiska förhållanden och medelstilldelning. GöteborgsOperan AB, som är 
det enda av de kommunala bolagen på kulturområdet som avlämnar ett 
remissyttrande och där Dag Hallberg är VD, är också starkt kritisk och av-
styrker förslaget med hänvisning till att Göteborgsmodellen snarare resulterar 
i ett ”/…/ måldokument för stadens kulturnämnd i dess förvisso viktiga 
gärning av fördelning av bidrag till projekt och fria konstutövare än den är en 
strategi för stadens samlade kulturpolitiska handlande” (KFH 1997:208, bilaga 
2, s. 11).  

                                              
50  Återigen protesterar moderaterna mot att ålägga Stadsdelsnämnderna ett större ansvar 
genom följande protokollsanteckning: ”För att garantera kvalitet men också för att nå sam-
ordningsvinster bör det professionella kulturlivet och dess institutioner koncentreras till den 
centrala staden.” (KNP 997-09-17, § 132, bilaga 1) 
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Stadskansliet avstyrker dock förslaget till visionsdokument i än skarpare orda-
lag i det tjänsteutlåtande det avlämnar inför kommunstyrelsens behandling av 
ärendet. Stadskansliet föreslår att förslaget, kompletterat med de ändringar 
som stadskansliets utlåtande innehåller, överlämnas för bearbetning av 
budgetberedningen inför budgetåret 1999. Motivet till detta närmast totala av-
visande av kulturnämndens förslag står enligt stadskansliet att finna i budge-
ten för 1996, där det anges att ”/…/ med den nya budgetprocessen skall fort-
sättningsvis mål och inriktning av verksamheten styras via budgeten” (KFH 
1997:208, s. 5). Politiska ”program”, utöver budgeten, ska därför inte betraktas 
som styrande utan som stödjande. Efter att på sätt och vis ha berömt förslaget 
för dess behandling av de i budgeten för 1997-98 angivna huvudmålsättning-
arna ”Åtgärder mot segregationen”, ”Aktivt medborgarskap” och ”Tidiga och 
förebyggande insatser”, återkommer dock stadskansliet till att förslagets över-
gripande karaktär gör att det bör integreras med budgetprocessen. Förslaget 
bygger på alltför få konkreta åtgärder och enligt stadskansliet är det endast 
kulturnämndens förslag till uppdrag som kan anses falla inom denna kategori. 
När det gäller kulturplaner uttrycker sig stadskansliet återigen skarpt, trots att 
en majoritet av stadsdelsnämnderna tillstyrkt förslaget i sina remissyttranden: 
 

Stadskansliet vill emellertid framhålla att begreppet Kulturplan för tanken 
till gentemot budget friställda planer. Stadskansliet avstyrker därför att 
särskild plan för kulturen skall utformas. Viktigt är i stället att kulturverk-
samheternas planerade utveckling inom SDN ingår som en del i nämn-
dernas budgetar och bokslut i likhet med övriga verksamheter och där 
kommunfullmäktiges budgetbeslut utgör grunden. Det har heller inte 
förutsatts av kulturnämnden att strategin skall ha någon direkt styrande 
funktion för kulturpolitiken i Göteborg utan mer ha syftet ’början på en 
process och ett samtal’. Detta motiverar frågan om det lämpliga i att 
kommunfullmäktige beslutar om ett sådant icke-styrande dokument. 
(Ibid., s. 6) 

 
Stadskansliet har ”intet att erinra” mot förslaget om att inrätta ett kulturplane-
råd, men anser att detta är en fråga som kommunfullmäktige inte behöver be-
sluta om, utan Kulturnämnden äger rätten att själv initiera ett sådant sam-
arbete. Stadskansliet nämner i detta sammanhang den ”nya västsvenska 
regionen” som en viktig företeelse för ett eventuellt kulturplaneråd att bevaka, 
vilket är intressant då kulturnämndens förslag som sagt inte nämner denna 
regionbildning med ett ord. Med avseende på förslaget om att kulturnämnden 
ska tilldelas det konstpolitiska ansvaret är stadskansliet negativa till att Göte-
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borgsOperan, Konsertbolaget, Konsthallen, Stadsteatern, Backa Teater, Göte-
borgs museer, Stadsbiblioteket och ”det fria konstlivet” nämns i anslutning till 
detta, då det innebär ”/…/ att kulturnämnden ges ett inflytande över verk-
samheter som den enligt reglementet inte skall svara för” (KFH 1997:208, s. 7). 
Även detta förslag bör därför hänskjutas till budgetberedningen ”/…/ där 
kommunens samlade mål och inriktningar för kulturpolitiken utformas” 
(ibid.). Stadskansliet argumenterar således för att kulturnämnden med sitt för-
slag kraftigt överskrider sina befogenheter och positionerar sig som en alltför 
central aktör i den kommunala organisationen. Stadskansliets bedömning 
ligger så gott som helt i linje med de bärande principerna i NPM och ger där-
med uttryck för närmast en helomvändning – bort från den legal-byråkratiska 
modellen – under den studerade tidsperioden. Med detta överlämnas förslaget 
till behandling i kommunstyrelsen. 
 
I kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige i december 1997, 
tillbakavisar kommunstyrelsen stadskansliets kritik av förslaget på de flesta 
punkter och beslutar följande: 
 

1. Förslaget till kulturpolitisk strategi för Göteborgs stad antas. 
2. Kulturnämnden får i uppdrag att i samråd med Göteborg & Co 

inrätta en samverkansgrupp inom det kulturpolitiska området. 
3. Kulturnämnden får ett särskilt ansvar att genomföra konstpolitiken 

enligt förslaget samt genomlysa situationen och den framtida 
utvecklingen inom de olika konstområdena. (Ibid., s. 1) 

 
Det enda av kulturnämndens förslag som kommunstyrelsen avvisar är således 
förslaget om att stadsdelsnämnderna ska upprätta kulturplaner. Därtill har 
”kulturplanerådet” blivit till en ”samverkansgrupp”. I beslutet hänvisar 
kommunstyrelsen till en skrivelse från folkpartiet, moderaterna, socialdemo-
kraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet, som inte heller nämner förslaget om 
kulturplaner med ett ord, men som däremot bemöter stadskansliets kritik på 
andra punkter.  
 
Den övergripande punkten gäller stadskansliets åsikt att det kulturpolitiska 
visionsdokumentet ska integreras med budgetberedningen. Denna åsikt är 
enligt partiernas skrivelse felaktig, dels då stadskansliet inte noterat att det i 
den budget för 1996 som det i tjänsteutlåtandet hänvisas till också fastställs att 
”/…/ kommunfullmäktige under 1996 skall ta ställning till ett kulturpolitiskt 
program” (KFH 1997:208, s. 2). Dels vill partierna påminna stadskansliet om 
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att det reglemente, som kommunfullmäktige fastställer för kulturnämnden i 
oktober 1997, ålägger kulturnämnden att ansvara för förslag till målsättningar 
och riktlinjer på det kulturpolitiska området – förslag som kommunfull-
mäktige sedan ska fatta beslut om. Partierna menar i sin skrivelse att när 
kommunfullmäktige väl fattat beslut om förslaget till kulturpolitiskt visions-
dokument, som därtill med sin övergripande karaktär lämpar sig utmärkt för 
att tillge övriga nämnder och styrelser stor frihet avseende egna mål-
formuleringar, kommer visionsdokumentet att på ett självklart sätt integreras i 
framtida budgetberedningar (KFH 1997:208, s. 2). 
 
När det gäller de åtgärder som kulturnämnden föreslår, tillbakavisar alltså 
partierna i sin skrivelse förslaget om kulturplaner – troligtvis av de an-
ledningar som framförts i stadsdelsnämndernas remissvar och som går ut på 
att kulturnämnden inte kan ålägga sidoordnade nämnder att genomföra 
specifika åtgärder. Däremot är man i skrivelsen mycket positiv till övriga för-
slag. Avseende ansvarsfördelningen mellan olika instanser i den kommunala 
organisationen uttrycks detta beröm i följande ordalag: 
 

Vi vill starkt understryka behovet av en ny kulturpolitisk strategi för Göte-
borg. I det sammanhanget vill vi särskilt betona den intressanta upp-
delningen mellan konstpolitik och kulturpolitik, som ger en tydligare 
markering av det kommunala ansvaret. I det fortsatta arbetet vill vi fram-
hålla att Göteborg utgör ett viktigt kulturcentrum i Västsverige, vilket får 
betydelse för den kulturpolitik som bedrivs i vår stad. Vidare vill vi 
understryka den viktiga funktion de konstnärliga utbildningarna vid 
Göteborgs universitet fyller i stadens kulturliv. När det gäller kommunens 
egna kulturinstitutioner bör deras uppdrag definieras tydligare. (Ibid., s. 
3)  

 
Partierna markerar således i sin skrivelse att kulturpolitiska visioner i viss 
mån måste gå utöver budgetarbetet och likaså markerar de att problemet med 
stadens kulturinstitutioner inte kan anses bestå i en alltför omfattande politisk 
styrning, utan snarare i det motsatta. När det gäller förslaget om att inrätta ett 
kulturplaneråd diskuteras inte detta i partiernas skrivelse, men det finns med i 
deras förslag till beslut i kommunstyrelsen. Skrivelsen kan härmed sägas för-
ankra sin argumentation i en legal-byråkratisk styrningsmodell där politikerna 
besitter den tyngsta beslutsmakten. 
 
Den 29 januari 1998 behandlas så förslaget till kulturpolitiskt visionsdokument 
i kommunfullmäktige som beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
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(KFP 1998-01-29, § 5). Intressant nog beslutar fullmäktige ett halvår senare att 
även ålägga stadsdelsnämnderna att upprätta de kulturplaner som tidigare 
dras undan från beslutspunkterna (KFP 1998-06-16, § 2). I det social-
demokratiska förslag till budget för 1999 samt flerårsplaner för 2000 och 2001 
som antas anges nämligen att ”[v]arje stadsdelsnämnd ska upprätta en kultur-
plan som kontinuerligt ska utvärderas” (KFH 1998:159, s. 48). Således får 
kulturnämnden till slut igenom hela det förslag de överlämnade till kommun-
styrelsen i december 1996.  

Kort om visionsdokumentets konsekvenser 
Trots att fullmäktigebeslutet om visionsdokumentet fattas i politisk enighet 
efter endast en kort debatt som framförallt problematiserar dokumentets 
språkbruk (KFP 1998-01-29, Yttrande nr 1, § 5, s. 4f.), är samtliga intervjuade 
tjänstemän och politiker överens om att det kulturpolitiska visionsdokumentet 
bemöts med skepsis både under utarbetande och implementering. Huvud-
anledningen till denna skepsis anses vara att dokumentet är alltför nydanande 
och bryter för mycket mot en traditionell kommunal kulturpolitik. Att för lite 
tid ägnas åt att förankra Göteborgsmodellen i andra nämnder och förvalt-
ningar samt i partigrupperna är de intervjuade också ense om. Kerstin 
Alnebratt (s) uttrycker det som att det aldrig skapas någon ”politisk 
legitimitet” i kommunens ledning kring visionsdokumentet och att det därför 
aldrig implementeras fullt ut. Detta är samma problematik som Dag Hallberg 
tar upp i samband med utformandet av det första förslaget till kulturpolitiskt 
visionsdokument. Enligt Margita Björklund (fp) är det sällan så att presidierna 
i olika nämnder formellt närmar sig varandra för att diskutera visionsarbete 
inom de respektive sakområdena. I stället lämnas detta förankringsarbete till 
tjänstemännen. När det gäller förankringen i kommunens ledning i form av 
kommunstyrelsen har Björklund intrycket av att det i kommunstyrelsen var 
 

/…/ som det brukar vara i kommunstyrelsen: ’här kommer en strategi 
från kulturnämnden och där sitter Margita Björklund och Kerstin 
Alnebratt och de tycker att det här är viktigt och det kostar ju inte oss 
några pengar direkt, även om vi inte förstår så mycket’. Vi försökte i våra 
[parti]grupper att förklara att det var ett ganska ofarligt dokument, ärligt 
talat /…/. För den som begrep det så var det ett mycket skarpt dokument 
som innebar ett klart nytt sätt att tänka. Men det förstod inte flertalet, utan 
intrycket var att ’det kan väl vara någonting de kan pula med i kultur-
nämnden’ [skratt]. (Intervju med Margita Björklund 2004-11-23) 

 



 

 204 

Att andra kommunala aktörer inte förstod det kulturpolitiska visions-
dokumentet är också anledningen till de intervjuade anser att Göteborgs-
modellen i sin helhet hittills inte implementerats. När det gäller uppdelningen 
mellan konst- och kulturpolitik, samt att kulturnämnden ansvarar för genom-
förandet av konstpolitiken och stadsdelnämnderna för genomförandet av 
kulturpolitiken, anser de intervjuade att detta fungerat relativt väl. Här är det 
viktigt att denna bedömning görs utifrån kulturnämndens och kulturförvalt-
ningens perspektiv. Från detta perspektiv är det kulturplaneringen som man 
hittills inte lyckats implementera. Eftersom kulturplanering bygger på sektors-
övergripande verksamhet är bristen på förankring i andra nämnder och för-
valtningar en viktig anledning till att kulturplaneringen blir svår att genom-
föra.51 I början av 2000-talet tycker sig de intervjuade se att det helhetstän-
kande på det kulturpolitiska området, som Göteborgs kulturpolitiska visions-
dokument vill ge uttryck för, har fått ett större genomslag i svenskt kultur-
politiskt visionsarbete överlag. De tror därför att det hade varit lättare att för-
klara och därmed implementera modellen om den hade formulerats senare i 
tiden. Samtidigt betonar särskilt Christina Hjorth (intervju 2003-10-10), som är 
den som rest runt mest i Sverige och övriga nordiska länder för att presentera 
det kulturpolitiska visionsdokumentet, att ett flertal svenska och nordiska 
städer låtit sig inspireras av Göteborgsmodellen.  
 
Hjorth poängterar också att den modell som presenteras i visionsdokumentet 
fungerar väl som ett arbets- och professionaliseringsredskap från kulturför-
valtningens perspektiv: ”/…/ området har ett behov av professionalisering, 
precis som alla andra områden så behöver vi också utvecklas; vår metodik och 
vårt sätt att jobba” (intervju med Christina Hjorth 2003-10-10). I enlighet med 
en professionsorienterad styrningsmodell kan visionsdokumentet således 
sägas utgöra ett viktigt redskap i kulturadministratörers professionaliserings-
process. Det kulturpolitiska visionsdokumentet upplever Hjorth som ett svar 
på hennes behov av tydliggörande på det kulturpolitiska området, ett område 
som beskrivs av Hjorth på följande sätt: ”Det är ju väldigt mycket tyckande i 
kulturlivet – om hur det ligger till och hur det ser ut – och det intresserade mig 
för att det finns mycket myter som frodas väldigt lätt och som får genomslag.” 
(Intervju med Christina Hjorth 2003-10-10) Vad hon avser med den ”mytbild-
ning” hon tycker är förhanden på kulturområdet exemplifierar hon med hur 

                                              
51 När Christina Hjorth avgick som kulturchef i augusti 2004 övergick hon som tidigare på-
pekats till en nyinrättad tjänst som kulturutvecklingschef. Hennes uppdrag går specifikt ut 
på att implementera kulturplanering i Göteborgs stad. 
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den ekonomiska krisen 1996-1997 på Göteborgs stadsteater hanteras i pressen. 
Denna hantering leder enligt Hjorth till att det ”/…/  blev plötsligt kultur-
skymning i hela Göteborg, och man var liksom på väg att skåpa ut hela kultur-
livet och då var det en institution som hade problem” (ibid.). Denna mytbild-
ning kan enligt Hjorth även gå i motsatt riktning, där det som egentligen är 
resultatet av ett långsiktigt och krävande uppbyggnadsarbete tolkas som 
plötsliga infall som gör att allt faller på plats och fungerar väl på det kultur-
polistiska området. Från hennes dåvarande position som förvaltningschef an-
ser därför Hjorth att det kulturpolitiska visionsdokumentet fungerat väl som 
ett tydliggörande redskap, när det gäller att motivera och genomföra ned-
dragningar såväl som nysatsningar. Detta kan tolkas i termer av att visions-
dokumentet bidragit till att förbättra effektiviteten hos Göteborgs kultur-
politiska åtskillnadsmaskiner. 
 
Margita Björklund (fp) ser det som hon beskriver som det kulturpolitiska om-
rådets ”resonerande, diskuterande och kompromissvilliga karaktär” som 
något positivt och unikt för detta sakområde. Den stora tolkningsfriheten tror 
hon också är en förutsättning för att som politiker kunna hävda kultursektorns 
intressen: 
 

/…/ det handlar mycket om tolkningar och uppfattningar. En politiker, 
oavsett vilket parti man tillhör, som är kunnig och djupt engagerad och 
kan tala väl för någonting, kan få med sig andra. Jag tycker om detta;  det 
är överhuvudtaget så jag tycker kommunalpolitik ska fungera. Inte som i 
riksdagen, med dess klara skiljelinjer, utan det är kommunens bästa och 
kulturverksamhetens bästa som ska stå i fokus /…/. Jag upplever alltid i 
kultursektorn att vi måste stå enade för att överhuvudtaget kunna nå fram 
/…/. För väldigt många är vi inte en sektor som genererar särskilt 
mycket, utan vi kräver. Bidrag hit och bidrag dit, bidrag och bidrag och 
vad får man ut av det, en konstnär som målar något svårt som ingen köper 
– för att verkligen raljera omkring det. Det har bildats en kultur som är 
sådan. (Intervju med Margita Björklund 2004-11-23) 

 
Överlag anknyter Björklund till den individuella politikerns avgörande roll i 
allt politiskt arbete. Därför är det kulturpolitiska sakområdet och den indivi-
duella politikerns engagemang i detta mer avgörande för politikens utform-
ning än partipolitiska skillnader. Gemensamt för kulturnämndsordförandena 
är också att de ser det kulturpolitiska visionsdokumentet som mer ett tydlig-
görande av kulturpolitiska visioner, snarare än specifikt folkpartistiska respek-
tive socialdemokratiska visioner – även om Vivi-Ann Nilsson (s) från ett parti-
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politiskt perspektiv ser ett problem i relationen mellan kulturnämndens 
konstpolitiska ansvar och stadsdelsnämndernas kulturpolitiska ansvar. 
Kerstin Alnebratt (s) minns också konflikter inom presidiet under hennes tid 
som Kulturnämndens ordförande, men hon sammanfattar ändå den största 
fördelen med det kulturpolitiska visionsdokumentet på följande sätt: 
 

Man fick en uppgift, inte bara att dela ut pengar, utan att faktiskt flytta 
kulturens positioner längre ut i samhället. /---/ Dels kunde vi på detta sätt 
tydliggöra konstpolitikens roll, den som alltid var ifrågasatt: ’Varför ska vi 
ha de här konstiga utställningarna, varför ska vi ge pengar till sådant 
här?’. Och då fanns plötsligt den här arenan för det och nödvändigheten 
av rum för fritt skapande. Då vet jag att jag jämförde det med grund-
forskningens roll; det är inte alltid man förstår varför, men det är där det 
händer och vi måste prova gränserna, speciellt i en brytningstid /…/. Att 
vi sedan också öppnade en arena för det som vi kom att kalla för kultur-
politik, där Kulturnämnden med sitt begränsade uppdrag kunde öppna 
upp för kontakter med många fler aktörer. Nödvändiga aktörer för att 
jobba med den vardagliga kulturen. /---/ Och på samma sätt öppnade 
detta en arena för Kulturnämnden att diskutera ’cultural planning’ med 
de nämnder som vi absolut inte hade någon kontakt med egentligen. Så 
den kulturpolitiska strategin vidgade ramarna och bröt sönder de murar 
som fanns. Alltså, det ena var att ge den breda kulturpolitiken verktyg som 
vi inte hade haft tidigare. Det andra var att gå ifrån det här som jag alltid 
tyckt varit jobbigt, att kultur blir en slags grädde på moset. Plötsligt 
hittade man ett sätt där kultur faktiskt kunde genomsyra hela samhälls-
bygget, vilket tilltalade mig väldigt. (Intervju med Kerstin Alnebratt 2004-
12-14) 

 
Liksom för Hjorth utgör Göteborgsmodellen för Alnebratt ett viktigt redskap i 
den typ av uppgifter hon anser att en kulturpolitiker bör ägna sig åt. Intressant 
är också de jämförelser Alnebratt gör mellan konstnärlig verksamhet och 
vetenskaplig grundforskning. Den stora förändringspotential som Alnebratt 
identifierar i det kulturpolitiska visionsdokumentet har dock ännu inte om-
satts i aktualitet, enligt Alnebratts och de övriga intervjuades uppfattning.  

Sammanfattning 
I detta kapitel presenteras utsagor som rör den andra fasen i Göteborgs stads 
kulturpolitiska visionsarbete. När kulturnämnden under perioden 1995-1997 
arbetar fram sitt andra förslag till kulturpolitiskt visionsdokument är det, lik-
som avseende det första förslaget, tjänstemännen som driver arbetet. Detta 
trots att arbetet denna gång formellt leds av en politiskt tillsatt referensgrupp 
bestående av ett urval av kulturnämndens ledamöter. Ett missnöje med det 
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första förslagets brist på nytänkande samt dess höga detaljeringsgrad fram-
kommer och det som tidigare benämns kulturpolitiskt program benämns nu 
kulturpolitisk strategi. I den modell för Göteborgs kulturpolitik, som presente-
ras i det andra förslaget, reproduceras en i svensk statlig kulturpolitisk argu-
mentation implicit distinktion mellan konstpolitik och kulturpolitik. Den 
förstnämnda fokuserar på att, med utgångspunkt i ett humanistiskt argumen-
tationsschema, främja den konstnärliga berättigandegemenskapens intressen, 
medan den sistnämnda, med utgångspunkt i ett sociologiskt argumentations-
schema, syftar till att stimulera medborgarnas användning av de verksamheter 
och artefakter som produceras inom ramen för denna berättigandegemenskap. 
Den del av visionsdokumentet som framställs som mest nydanande – kultur-
planeringen – kan till viss utsträckning ses som en vidareutveckling av den 
argumentationslinje som på 1960- och 70-talen gestaltar kulturpolitik i termer 
av ”social miljöpolitik”. Brottet mot traditioner i den kulturpolitiska berät-
tigandegemenskapen består då snarare i att tydligt relatera kulturplanering till 
den geografiska platsen. Därtill förankras dokumentet i sin helhet i inter-
nationell forskning, vilket får betraktas som ovanligt i svensk kommunal 
kulturpolitik.  
 
I det andra förslaget saknas helt den koppling mellan vision och ekonomiska 
resurser som i det första förslaget betonas så starkt. När det gäller det andra 
förslaget framställer kommunstyrelsen denna frånvaro som en styrka. I januari 
1998 antas det andra förslaget till kulturpolitiskt visionsdokument – Kultur-
politisk strategi – version 1.0 – av ett politiskt enigt kommunfullmäktige. De ut-
sagor som skildrar hur visionsdokumentet emottas ger uttryck för en viss 
skepsis till att de däri formulerade visionerna implementerats, samtidigt som 
dokumentet framställs som ett användbart redskap i politikernas och tjänste-
männens dagliga arbete. 
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9 Diskurser som redskap i kulturpolitiskt 
förändringsarbete 
Syftet med denna avhandling är att skapa vetenskaplig kunskap om Göte-
borgs stads kulturpolitiska förändringsarbete under 1990-talet genom att ut-
forska argumentationen kring stadens kulturpolitiska organisation respektive 
vision. Denna kunskap produceras med utgångspunkt i ett nypragmatistiskt 
och diskursorienterat perspektiv som används för att synliggöra de diskurser 
som används som redskap i förändringsarbetet.  
 
I kapitel 4 skildrar jag de problematiker som forskning om den kulturpolitiska 
utvecklingen från 1960- och 70-tal fram till 1990-tal visar på. Denna kultur-
politiska utveckling kännetecknas av ett avstamp i ett estetiskt kulturbegrepp, 
som med förankring i ett humanistiskt argumentationsschema organiseras 
genom en legal-byråkratisk arkitektmodell i relation till ett nationellt rum. 
Detta avstamp kompletteras med ett antropologiskt kulturbegrepp, som fort-
satt organiseras genom den legal-byråkratiska arkitektmodellen, men som i 
stället förankras i ett sociologiskt argumentationsschema som betonar de 
lokala platserna i relation till globala kulturer. Under 1980- och 90-talen blir 
det antropologiska kulturbegreppet individorienterat utöver grupporienterat 
och förankras i ett marknadsorienterat argumentationsschema, som genom att 
organiseras i en professionsorienterad och nätverksorienterad mecenatmodell 
relateras till glokala platser. 
 
I kapitel 5-8 presenterar jag avhandlingens empiriska material, det vill säga de 
argument som Göteborgs kulturpolitiska aktörer framför avseende stadens 
kulturpolitiska organisation respektive vision. Staden går från en splittrad 
organisation till inrättandet av en kulturnämnd med både samordnings- och 
verksamhetsansvar, samt positionerar den internationella politiska nivån som 
en samarbetspartner när den hävdar sig mot den statliga nivån och den fram-
växande regionala. Stadens kulturpolitiska visionsdokument Kulturpolitisk 
strategi – version 1.0 arbetas fram i två faser, där den första framställs som en 
reproduktion av tidigare traditioner och gränsdragningar medan den andra 
framställs som präglad av traditionsbrott och gränsöverskridande. 
 
Detta kapitel kommer jag att ägna åt relationen mellan de utsagor om kultur-
politik och de kulturpolitiska utsagor som kortfattat sammanfattas ovan. 
Denna relation gestaltar jag i avhandlingens analytiska huvudfrågeställning, 
som avser kännetecken hos de diskurser som används som redskap i Göte-
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borgs kulturpolitiska förändringsarbete. Jag inleder kapitlet med att presen-
tera de diskurser som jag identifierar i avhandlingens material. Därefter inte-
grerar jag en diskussion kring användningen av dessa diskurser med en pre-
sentation av de övergripande reflektioner som jag menar följer ur avhand-
lingen som helhet. Dessa reflektioner avser således både konsekvenserna av 
min empiriska studie och konsekvenserna av det nypragmatistiska och 
diskursorienterade perspektiv jag använt i genomförandet av studien.  

Kulturpolitiska diskurser 
I avhandlingen definierar jag diskurser som regeluppsättningar vilka bidrar 
till att styra produktionen av utsagor inom den kulturpolitiska berättigande-
gemenskapen. Vidare argumenterar jag för att diskurser inte kan åtskiljas från 
hur utsagor används i denna berättigandegemenskap; diskurser existerar inte 
oberoende av de aktörer som genom argumentation skapar, upprätthåller och 
förändrar diskurserna. När aktörer i Göteborg argumenterar kring kulturpoli-
tikens organisation respektive vision använder de diskurser som skapas, upp-
rätthålls och förändras genom samspel. För det första är diskurserna resultatet 
av ett samspel mellan olika aktörer inom Göteborgs stad: politiker och tjänste-
män, kulturnämnd, kommunstyrelse, kommunfullmäktige, stadsdelsnämnder 
och övriga nämnder, styrelser och förvaltningar inom stadens kommunala 
organisation. Till detta kommer aktörer inom det område kulturpolitiken om-
fattar, det vill säga företrädare för utövare och förmedlare av konst- och 
kulturverksamheter. För det andra är diskurserna resultatet av ett samspel 
mellan olika politiska nivåer, dels i bemärkelsen att aktörer i Göteborg förank-
rar sin argumentation i argumentation framförd på andra nivåer, men också – 
och kanske framförallt – genom att de positionerar sig i relation till andra 
nivåer för att formulera vad som karaktäriserar Göteborg som lokal kultur-
politisk aktör. För det tredje är diskurserna resultatet av ett samspel med de 
övergripande samhälleliga förändringsprocesser vars kulturpolitiska uttryck i 
avhandlingen skildras både i det empiriska materialet och i utsagorna om 
samtida kulturpolitiska problematiker. 
 
I det följande presenterar jag resultaten av min analys av detta samspel i form 
av tre diskurser: en kvalitetsdiskurs, en välfärdsdiskurs och en alliansdiskurs. Jag 
har skapat dessa benämningar då jag menar att de fångar de huvudsakliga 
målsättningar som de olika diskurserna är uppbyggda kring. Inom varje 
diskurs för denna målsättning med sig specifika kultur- respektive 
rum/platsbegrepp, vilka bärs upp av specifika politiska styrningsmodeller 
som förankras inom specifika kulturpolitiska argumentationsscheman. Jag har 
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valt att relatera diskurserna till hur institutionella aktörer artikulerar och an-
vänder dem som redskap. Det är aktörer inom Göteborgs stads kommunala 
organisation som står i centrum, men då diskurserna skapas, upprätthålls och 
förändras i samspel kommer jag även att visa på hur aktörer på andra poli-
tiska nivåer använder diskurserna. Jag vill betona att det är jag som forskare 
som identifierar och benämner diskurserna, det vill säga de utgör de analy-
tiska moment som jag tillför aktörernas utsagor. Detta innebär att det är jag 
som definierar både vad som innesluts och utesluts i respektive diskurs. Jag 
gör inga anspråk på att vara heltäckande avseende vilka diskurser som verkar 
inom den kulturpolitiska berättigandegemenskapen, utan fokus ligger på de 
diskurser som jag menar används i Göteborgs kulturpolitiska förändrings-
arbete. I stället för att synliggöra eventuella motdiskurser, har jag valt att visa 
på motsättningar inom och mellan kvalitetsdiskursen, välfärdsdiskursen och 
alliansdiskursen genom att visa hur de används på olika sätt av olika aktörer. 

Kvalitetsdiskursen: professionellt konstnärligt utövande i centrum 
Kvalitetsdiskursen utgår från det estetiska kulturbegreppets fokus på de 
traditionella konstarterna, även om den öppnar upp för nya konstnärliga ut-
trycksformer. Diskursen är uppbyggd kring en målsättning som avser den 
positiva utvecklingen av det professionella utövandet av dessa konstarter. Be-
rättigandet av målsättningen grundas i ett humanistiskt argumentations-
schema, enligt vilket spridningen av god konst till befolkningen bidrar till den 
sistnämndas positiva andliga utveckling. God konst är konst av hög kvalitet 
och i kvalitetsdiskursen förutsätter hög kvalitet att konst besitter ett egen-
värde. Detta egenvärde är inte bundet vare sig till lokala platser eller natio-
nella rum; det utgår i stället från den goda konstens universella rum, vilket 
överskrider både geografiska och tidsmässiga gränsdragningar.  
 
I avhandlingens material artikuleras kvalitetsdiskursen i samband med kultur-
nämndens utarbetande av målsättningar i både det första och andra förslaget 
till kulturpolitiskt visionsdokument. I det första förslaget – Göteborgskultur i 
frontlinjen – ligger i två av tre målsättningar huvudbetoningen på det konst-
närliga utövandet och resultaten av detta. I det andra förslag vilket antas av 
kommunfullmäktige – Kulturpolitisk strategi – version 1.0 – artikuleras diskur-
sen i den konstpolitiksektor och det konstförmedlingsled som dokumentet in-
kluderar. Avseende konstpolitik sägs också explicit att konst inte får motiveras 
utifrån andra motiv än konstnärliga för att inte förlora det egenvärde som 
framställs som ett nödvändigt villkor för att något ska kunna identifieras som 
just ”konstnärligt”. Här reproducerar Göteborgs stad i 1990-talets kultur-
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politiska visionsarbete en diskurs som i den kulturpolitiska berättigande-
gemenskapen formeras framförallt under 1960- och 70-talen. Kvalitetsdiskur-
sen artikuleras också i utsagor av de aktörer som i form av Regionbered-
ningen, Kulturutredningen och Statens kulturråd representerar den statliga 
nivån, där konstens egenvärde av samtliga lyfts fram som ett grundläggande 
berättigandekriterium för det offentligas åtgärder på kulturområdet.  
 
Lokala och statliga aktörers utsagor artikulerar även denna diskurs genom att 
på 1990-talet tydligare knyta konstens egenvärde till just kvalitetsbegreppet. 
Utarbetandet av de kriterier utifrån vilka konstnärlig kvalitet bedöms ska 
enligt dessa utsagor ligga hos de aktörer som ingår i det jag benämner en 
konstnärlig berättigandegemenskap. Denna berättigandegemenskap, vilken i 
första hand består av professionella konstnärliga utövare, tilldelas i kvalitets-
diskursen den professionella expertis som krävs för att utarbeta ”rätt” 
kvalitetskriterier. I avhandlingens material exemplifieras den konstnärliga be-
rättigandegemenskapen framförallt av de institutioner och verksamheter som 
förmedlar de artefakter som de professionella utövarna skapar. Den konst-
närliga berättigandegemenskapen kan således betraktas som delvis åtskild 
från den kulturpolitiska berättigandegemenskap, vilken i första hand avser de 
politiker och tjänstemän som genomför offentliga åtgärder på kulturområdet. 
Ett tydligt exempel på att en sådan åtskillnad utgör ett centralt villkor i 
kvalitetsdiskursen är benämningen av de verksamheter, som inte har offentlig 
huvudman men vilka bedriver verksamheten med huvudsakligen offentliga 
medel, som ”det fria kulturlivet”.  
 
I artikulationerna av kvalitetsdiskursen framkommer dock också en överlapp-
ning mellan den kulturpolitiska respektive konstnärliga berättigandegemen-
skapen, där den kulturpolitiska gemenskapen bereds tillträde till den konst-
närliga på den sistnämndas villkor. Detta innebär att offentliga åtgärder på 
kulturområdet välkomnas i den utsträckning som det konstnärliga egenvärdet 
kvarstår som överordnat. Kvalitetsdiskursen utgår därför från att avståndet 
mellan politiskt-administrativ organisation – det vill säga den kulturpolitiska 
berättigandegemenskapen – och professionellt konstnärligt utövande – som 
bedrivs inom den konstnärliga berättigandegemenskapen – inte får för litet. 
Kvalitetsdiskursen artikuleras således när särskilt kulturnämnden, men även 
Göteborgs kulturinstitutioner och kulturverksamheter, argumenterar för att 
införa armslängdsprincipen i Göteborgs kulturpolitiska organisation. Härmed 
knyts en professionsorienterad kulturpolitisk mecenatmodell till den aktuella 
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diskursen. Att kulturnämnden föreslår inrättandet av referensgrupper, be-
stående av professionella konstnärliga utövare, som rådgivande instanser i 
relation till nämndens beslut om bidragsgivning utgör ytterligare en artikula-
tion av kvalitetsdiskursen. Att kommunstyrelsen under 1970- och 80-talen av-
visar tanken på att inrätta en kulturnämnd med hänvisning till att den utgör 
en risk för ökad ”byråkratisering” av kulturområdet utgör en annan.  
 
Även om lokala respektive statliga aktörer i ovanstående fall använder 
kvalitetsdiskursen för att främja likartade målsättningar, finns viktiga 
skillnader mellan hur aktörer på de olika politiska nivåerna använder dis-
kursen som redskap. Dessa skillnader är framförallt relaterade till olika 
ställningstaganden till vilken politisk nivå inom den kulturpolitiska 
berättigandegemenskapen som bäst anses främja hög konstnärlig kvalitet. 
Kulturutredningen, men kanske framförallt Statens kulturråd, argumenterar 
för att det är aktörer på den statliga nivån som utgör den främsta garanten för 
denna kvalitet. Kulturrådet vill vidare, genom att koppla konstnärlig kvalitet 
till det nationella rummet, bidra till urskiljandet av den svenska kulturen – 
eller identiteten – från andra nationella kulturer/identiteter. I sin gemen-
samma skrivelse argumenterar Göteborg, Malmö och Umeå för en motsatt 
ståndpunkt, där koncentrationen av makt till den statliga nivån – här framför-
allt i skepnad av Stockholm – framställs som ett hot mot den mångfald som 
inom kvalitetsdiskursen förutsätts för att hög kvalitet ska råda. Samma sätt att 
använda diskursen artikuleras i Kulturnämndens remissvar på Kultur-
utredningens slutbetänkande, då kulturnämnden argumenterar för att Kultur-
utredningen konserverar kulturpolitiska traditioner avseende både målsätt-
ningar och organisation. En sådan konservatism motverkar enligt kultur-
nämnden den positiva utveckling av konstarterna som kvalitetsdiskursen är 
uppbyggd kring, medan statliga kulturpolitiska aktörer antyder att den konst-
närliga kvaliteten hotas allt mer ju längre från den statliga nivån som de 
kulturpolitiska besluten fattas. 

Välfärdsdiskursen: livsmiljö och målgrupper i centrum 
Välfärdsdiskursen utgår från ett antropologiskt kulturbegrepp, där kultur ut-
över professionellt utövande av konstarterna även innefattar kulturella ut-
trycksformer som skapas på amatörbasis och i människors vardagsvärldar. 
Diskursen grundas i ett sociologiskt argumentationsschema, där tyngdpunk-
ten flyttas från den konstnärliga berättigandegemenskapen till den kultur-
politiska. Snarare än att fokusera på de professionella producenterna av konst, 
framställs kulturpolitik som ett redskap för att tillgängliggöra det utbud som 
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offentliga medel bidrar till att skapa till en så stor del av befolkningen som 
möjligt. På detta sätt förankras välfärdsdiskursen tydligt i ett demokratiskt 
styrelseskick: det är hur skattemedlen bäst används för att åstadkomma 
gemensamt beslutade målsättningar som står i centrum. Den version av det 
antropologiska kulturbegreppet som tillämpas är tydligt gruppbaserat; det är 
med utgångspunkt i identifikationen av särskilda målgrupper – särskilt barn 
och ungdom – som tillgängliggörandet bäst sker. Återigen går en tydlig linje 
från 1960-talets kulturpolitiska argumentation till 1990-talet att skönja. Samma 
diskurs tas i bruk i 1960-talets visionsdokument KUB 69 som i 1990-talets 
visionsdokument Kulturpolitisk strategi – version 1.0, det vill säga kultur be-
traktas som ett nödvändigt inslag i ett välfärdssamhälle. I 1960-talets kultur-
politiska visionsdokument, på både lokal och statlig nivå, är detta mer explicit 
formulerat i termer av behovet att tillgängliggöra kultur som ett led i skapan-
det av en god livsmiljö. Välfärdsdiskursen återkommer dock i både Kultur-
utredningens respektive Regionberedningens slutbetänkanden och i Unesco:s 
kulturpolitiska visionsdokument Our Creative Diversity. Kulturnämnden an-
vänder explicit diskursen i utarbetandet av både det första respektive andra 
förslaget till kulturpolitiskt visionsdokument, där det i det sistnämnda artiku-
leras i kulturpolitiksektorns övergripande målsättning att främja medborgar-
nas ”kulturella kompetens”. 
 
Med avseende på den kulturpolitiska organisationen utgör den kulturpolitiska 
arkitektmodellen en viktig utgångspunkt i välfärdsdiskursen, där denna arki-
tektmodell förankras i den av folkstyrelsemodellen dominerade kultur-
politiska berättigandegemenskapen, snarare än i den av den professions-
orienterade mecenatmodellen dominerade konstnärliga berättigandegemen-
skap som utgör utgångspunkt för kvalitetsdiskursen. Till skillnad från kvali-
tetsdiskursen bär således välfärdsdiskursen på antagandet att relationen 
mellan kultur och politiskt-administrativ organisation bör vara nära i stället 
för att präglas av armslängdsprincipen. Det offentliga bör aktivt gripa in i 
förutsättningarna för kulturverksamheter i syfte att se till att de i så hög ut-
sträckning som möjligt kommer medborgarna till gagn. Frågan gäller därför 
hur det offentliga bäst organiseras för detta syfte, när den avgörande gräns-
dragningen inte går mellan konstnärlig verksamhet och politiskt-administrativ 
organisation, utan mellan politik och förvaltning i enlighet med en legal-
byråkratisk styrningsmodell. I enlighet med denna modell knyts också en ex-
plicit sektorsorienterad definition av kulturbegreppet till välfärdsdiskursen, 
vilket gör att välfärdsdiskursen fortsätter att kretsa huvudsakligen kring det 
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estetiska kulturbegreppet trots dess anspråk på att vidga perspektivet. Att det 
är kvalitetsdiskursens definition av konstnärlig kvalitet – där det är den konst-
närliga berättigandegemenskapens kriterier för professionellt konstnärligt ut-
övande som står i centrum – som ligger till grund för definitionen av vad 
medborgarna i Göteborg ska bli ”kulturellt kompetenta” i gör denna sektors-
orientering explicit. 
 
Liksom fallet var med kvalitetsdiskursen, visar även artikulationerna av väl-
färdsdiskursen att aktörer på lokal och statlig nivå är överens om kultur-
politiska målsättningar, men oense om vilken politisk nivå som bäst kan till-
godose uppfyllandet av dessa. Kulturutredningen och Statens kulturråd – men 
också Göteborgs museinämnd – framställer ånyo den statliga nivån som den 
samlande, centrala instans som krävs för att verkställa det fördelnings-
perspektiv som ingår i diskursen. Kulturnämnden, liksom Göteborg i samver-
kan med Malmö och Umeå, argumenterar i stället för att välfärdspolitiska för-
delningssträvanden måste kontextualiseras och utgå från specifika platsers 
förutsättningar för att kunna uppfyllas. Fortsatt positionerar dock nämnda 
aktörer det nationella rummet som välfärdsdiskursens centrum: det är för att 
främja medborgarnas välfärd i hela landet som det offentliga ska reglera 
kulturverksamheter, på statlig såväl som på lokal nivå. Inom Göteborgs stads 
politiskt-administrativa organisation kan dock stadsdelsnämnderna sägas 
artikulera välfärdsdiskursen från ett annat perspektiv, då de med hänvisning 
till att de organiserar människors vardagsvärldar lyfter ner de välfärds-
politiska ambitionerna från det nationella rummet till den geografiskt speci-
fika platsen. Stadsdelsnämnderna identifierar i detta sammanhang kultur-
nämnden med ett hot mot den egna verksamheten, till skillnad från de övriga 
kommunala aktörerna vilka identifierar den med ett normaliseringsinstrument 
för att anpassa det kulturpolitiska sakområdet till övriga sakområden i den 
kommunala organisationen. 

Alliansdiskursen: strategisk samverkan för hållbar utveckling i centrum 
Liksom välfärdsdiskursen grundas alliansdiskursen i ett antropologiskt 
kulturbegrepp vilket även omfattar det estetiska kulturbegreppets konstarter. 
Men där välfärdsdiskursens version av det antropologiska kulturbegreppet 
knyts till en målgruppsbaserad indelning, förankras alliansdiskursens version 
i individuella preferenser och livsstilar. I alliansdiskursen framställs inte 
längre politiskt-administrativ reglering som det enda redskapet med vars 
hjälp individen kan tillgodose dessa preferenser och livsstilar. I stället utgör 
offentliga och marknadsbaserade aktörer, professionella konstnärliga utövare, 
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övriga kulturproducenter samt kulturförmedlare potentiella medaktörer i 
flexibla och föränderliga nätverk. Via detta nätverk kan individen genom 
aktiva val ta del av ett kulturutbud, där det kulturella identifieras med det 
symboliska och därmed omfattar en mycket bred uppsättning verksamheter 
och artefakter. Det samhälle som dessa verksamheter och artefakter produce-
ras, förmedlas och konsumeras i, framställs som en marknad där offentliga 
aktörer konkurrerar på samma villkor som privata om medborgarnas efter-
frågan. För att uppnå de bästa – vilket inom den kommunala organisationen 
tenderar att i enlighet med New Public Management (NPM) identifieras med 
de mest kostnadseffektiva – resultaten måste därför olika aktörer, vilka före-
träder olika målsättningar förankrade i olika berättigandegemenskaper, ingå 
allianser med varandra. Dessa allianser knyts nära till den konkreta geo-
grafiska plats där allianserna utspelar sig. 
 
I avhandlingens material artikuleras alliansdiskursen i utsagor av statliga 
aktörer som Regionberedningen och Storstadsutredningen när de argumente-
rar för kulturverksamheters – och därmed implicit för kulturpolitikens – be-
tydelse för att skapa attraktiva boendemiljöer. Dessa miljöer ska i sin tur attra-
hera den attraktiva, i bemärkelsen högutbildade, arbetskraft som krävs för att 
skapa ekonomisk tillväxt. Diskursen används också av Göteborg, Malmö och 
Umeå när de argumenterar för behovet av fler kulturella centra för att uppnå 
en ekonomiskt hållbar utveckling i städer och regioner utanför Stockholm. 
Även i de utsagor där kommunstyrelsen och kommunfullmäktige framställer 
Västra Götalandsregionens samt EU:s betydelse för den kommunala verksam-
heten betonas de lokala och regionala miljöernas samverkan som nyckeln till 
ekonomisk framgång. Därtill är alliansdiskursen ett tydligt redskap när 
kulturnämnden motiverar kulturplaneringens roll i det andra förslaget till 
kulturpolitiskt visionsdokument. Detta dokument benämns också ”strategi” 
till skillnad från det första förslaget som benämns ”program”, vilket kan tolkas 
som ett sätt att uttrycka ett skifte från en statisk legal-byråkratisk styrnings-
modell till en flexibel nätverksorienterad. Detta skifte kännetecknar också 
sätten varpå de båda förslagen arbetas fram, där det första bygger på det 
systematiska utredningsarbete och den sektorsförankring som följer ur en 
legal-byråkratisk styrningsmodell, medan det andra artikulerar alliansdiskur-
sen genom sin inriktning på övergripande visioner samt sektors-
överskridande. En avgörande kritik som av kulturnämnden riktas mot det 
första förslaget är just att det utgör en ”tjänstemannaprodukt” och därmed 
inte kan anses berättigat enligt en legal-byråkratisk modell. I utarbetandet av 
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det andra förslaget tillåts i stället tjänstemännen utforma dokumentet utan att 
detta ifrågasätts av politikerna i kulturnämnden, därtill med tydlig förankring 
i forskningsbaserad kunskap producerad inom en akademisk berättigande-
gemenskap.  
 
En explicit tillämpning av de inslag av NPM som präglar alliansdiskursen är 
uppenbar i både kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges betoning av att 
ett närmare samband mellan politiska målsättningar och ekonomisk resurs-
fördelning krävs, vilket artikuleras i en ökad betoning av de positiva konse-
kvenserna av bolagisering och beställar-utförarmodellen. Från ett sådant per-
spektiv framställs kommunens budget som ett dokument som bär på den 
uppsättning ekonomiska målsättningar som ska överordnas alla andra mål-
sättningar. Denna ståndpunkt anammas också i kulturnämndens första förslag 
till kulturpolitiskt visionsdokument, även om samtliga nämnda tre instanser i 
relation till det andra förslaget till synes byter ståndpunkt genom att inte 
relatera det kulturpolitiska visionsdokumentet till ekonomiska resurser 
överhuvudtaget.  
 
Detta ståndpunktsbyte kan tolkas som en prioritering av kvalitetsdiskursens 
betoning av det konstnärliga egenvärdets överordning i relation till ekono-
miska målsättningar. Det kan dock lika gärna tolkas som en åtgärd från fram-
förallt kommunstyrelsens sida i syfte att behålla den ekonomiska kontrollen i 
en politiskt-administrativ organisation som alltmer tydligt förankras i en nät-
verksorienterad styrningsmodell. Genom att inte relatera det kulturpolitiska 
visionsdokumentet till budgeten underlättas därmed en fortsatt argumenta-
tion för budgetens överhöghet om prioriteringsdiskussioner skulle uppstå. 
Decentraliseringen av politisk och administrativ makt till stadsdelsnämnderna 
framställs ur detta perspektiv som ett problem av både kommunstyrelse och 
kulturnämnd. Skillnaden består i att där kommunstyrelsen grundar resone-
manget i alliansdiskursens betoning av kostnadseffektivitet, använder i stället 
kulturnämnden kvalitetsdiskursen för att argumentera för att kulturpolitiskt 
ansvar måste samlas till ett urval centra i den kommunala organisationen. 
Stadsdelsnämnderna å sin sida använder alliansdiskursen för att argumentera 
för att nätverk är beroende av de lokala miljöer där de återfinns för att fungera 
optimalt. Här använder stadsdelsnämnderna epitetet ”periferi” – vilket 
tilldelas dem av kulturnämnden men också av dem själva – som något 
positivt, det vill säga som något som kan balansera medborgarnas behov mot 
”centrums” vilja att styra över dessa behov.  
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Trots sin förankring i ett marknadsorienterat argumentationsschema bygger 
alliansdiskursen således inte endast på ekonomiska moment fastställda inom 
ramen för NPM. Diskursen artikuleras också i de utsagor där aktörerna tar 
fasta på nätverkens potential att sprida den politiska och administrativa 
makten över fler instanser och därmed motverka maktkoncentration, samt 
genom ansatsen att främja medborgarinflytande över de offentligt finansie-
rade verksamheterna. När platsen i alliansdiskursen artikuleras i bemärkelsen 
varumärke, förankras detta varumärke därför inte enbart i kommersiella 
termer, utan även i termer av symboliskt identitetsskapande på glokala 
platser. I kulturnämndens utsagor om kulturplaneringssektorn ifrågasätts den 
fixering vid det nationella rummet som utgör ett centralt inslag i både 
kvalitets- och välfärdsdiskursen. Även i det sätt varpå det andra förslaget till 
kulturpolitiskt visionsdokument arbetas fram artikuleras gränsöverskridandet 
– alliansbyggandet – över de i den kulturpolitiska berättigandegemenskapen 
gängse distinktionerna mellan offentlig och privat verksamhet, professionellt 
konstnärligt utövande och amatörverksamhet, samt mellan politiskt-
administrativt förändringsarbete och akademisk forskning. Nedan samman-
fattar jag de diskurser som jag i avhandlingen identifierar som de redskap de 
institutionella aktörerna använder sig av i den kulturpolitiska policyprocessen 
i Göteborg 1991-1998. 
 
Jag har valt att inte placera in Göteborgs stads institutionella aktörer i tablån, 
då detta skulle antyda att enskilda institutionella aktörer på ett enkelt sätt kan 
utpekas som specifika bärare av de enskilda diskurserna. I stället framkommer 
i avhandlingens material hur aktörerna använder diskurserna parallellt i sin 
kulturpolitiska argumentation, även om en viss förskjutning mot allians-
diskursen kan märkas. Denna parallellitet är särskilt explicit hos Kultur-
nämnden genom det visionsdokument som nämnden ansvarar för att utforma. 
Även övriga aktörer växlar mellan att betona olika diskurser vid olika till-
fällen. Dock kan de aktörer som företräder specifikt kulturpolitiska verksam-
heter sägas oftare förankra sin argumentation i kvalitets- respektive välfärds-
diskursen, medan övriga kommunala aktörer oftare använder sig av allians-
diskursen. Vilken diskurs som betonas är således inte i första hand relaterat till 
partitillhörighet, utan till vilken position inom den kommunala organisationen 
som aktören företräder. 
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 KVALITETS- 

DISKURSEN 
 

VÄLFÄRDS- 
DISKURSEN 

ALLIANS- 
DISKURSEN 

Målsättning Professionell, 
konstnärlig kvalitet 

Vidga deltagandet 
samt skapa god 
livsmiljö 

Hållbar utveckling 
(ekonomisk tillväxt 
och livskvalitet) 

Kulturbegrepp 
 
 

Estetiskt Antropologiskt 
(gruppbaserat) 
och estetiskt 

Antropologiskt 
(individbaserat) 
och estetiskt 

Rum/platsbegrepp 
 
 

Konstnärligt, 
universellt rum 

Nationellt rum Glokala platser 

Argumentations-
schema 
 

Humanistiskt Sociologiskt Marknadsorienterat 

Politisk 
styrningsmodell 
 

Professions-
orienterad 
mecenatmodell 

Legal-byråkratisk 
arkitektmodell 

Nätverksorienterad 
arkitekt- och 
mecenatmodell 

 
Tablå 9: Översikt av de diskurser som av institutionella aktörer används som redskap 
i den kulturpolitiska policyprocessen i Göteborgs stad 1991-1998. 

Stabilitet och förskjutning i den kulturpolitiska 
berättigandegemenskapen 
Ovan identifieras kvalitetsdiskursen, välfärdsdiskursen samt alliansdiskursen 
som de redskap som används i argumentationen om kulturpolitikens 
organisation respektive vision i Göteborgs stad. Synliggörandet av dessa dis-
kurser utgör avhandlingens övergripande resultat. I det följande integrerar jag 
dessa resultat med de sammanfattande reflektioner som kan göras mot bak-
grund av det material som presenteras i avhandlingen som helhet.  
 
Diskurserna verkar parallellt, men alliansdiskursen vinner mark 
Kvalitetsdiskursen, välfärdsdiskursen och alliansdiskursen utesluter inte var-
andra, utan används och verkar parallellt i den kulturpolitiska argumenta-
tionen. Denna parallellitet kommer till uttryck avseende både kulturpolitikens 
organisation och vision. Gällande Göteborgs stads kulturpolitiska vision, så-
som den uttrycks i det visionsdokument kommunfullmäktige antar 1998, är 
det uppenbart att kvalitetsdiskursen verkar parallellt med välfärdsdiskursen i 
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dokumentets definitioner av konstpolitik/konstförmedling respektive kultur-
politik. Dessa definitioner genererar en specifik ansvarsfördelning inom 
stadens kulturpolitiska organisation, där kulturnämnden ansvarar för konst-
politiken och konstförmedlingen medan stadsdelsnämnderna ansvarar för 
kulturpolitiken. Den del av visionen som avser kulturplanering förankras i 
alliansdiskursen och det organisationsmässiga ansvaret sprids därmed över 
hela den kommunala organisationen. Detta är möjligtvis en anledning till att 
kulturplaneringen framställs som den del av visionen som är mest svår att 
genomföra.  
 
Samtidigt synliggörs i avhandlingens material att alliansdiskursen tenderar att 
ges visst företräde framför kvalitets- respektive välfärdsdiskursen. Jag tolkar 
detta företräde som en följd av alliansdiskursens potential att användas för att 
neutralisera det jag i avhandlingen benämner dubbelhetens teknik. Denna teknik 
avser det parallella erkännandet av konstens egenvärde och dess betydelse 
som medel för att uppnå målsättningar som ligger bortom detta egenvärde. 
Av specifikt kulturpolitiska aktörer, såsom kulturnämnden på lokal nivå och 
Statens kulturråd och Kulturutredningen på statlig nivå, används allians-
diskursen framförallt för att kombinera konstens egenvärde med konstens 
potential att befrämja sociala målsättningar. Av andra aktörer än de specifikt 
kulturpolitiska, såsom kommunstyrelse och nämnder med andra ansvars-
områden på lokal nivå samt Regionberedningen på statlig nivå, används 
alliansdiskursen för att integrera den kulturpolitiska verksamheten med övrig 
verksamhet vilken inkluderar både sociala och ekonomiska målsättningar. 
Särskilt dominerar dock det sistnämnda, vilket kan tolkas som relaterat till de 
inslag av NPM som alliansdiskursen bär på och som Göteborgs stad under 
den studerade tidsperioden i ökad grad anammar. 
 
Platsens betydelse främjar gränsöverskridande 
Att alliansdiskursen tenderar att ges företräde framför kvalitets- respektive 
välfärdsdiskursen i den kulturpolitiska argumentationen medför att Göteborg 
som geografisk och fysisk plats tilldelas ökat utrymme. Detta bidrar i sin tur 
till att främja gränsöverskridande mellan olika politiska sakområden och 
mellan olika verksamheter. Delvis kan detta gränsöverskridande relateras till 
alliansdiskursens inslag av NPM med dess betoning av likriktning för att 
uppnå ekonomisk effektivitet och dess identifikation av platsen med ett varu-
märke. Dock kan det parallellt relateras till ett bejakande av platsers 
symboliska och därmed identitetsskapande aspekter där kulturpolitik – 
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genom kulturplaneringen – syftar till att integreras med platsen Göteborg 
snarare än att relatera till ett abstrakt konstnärligt rum. Återigen aktualiseras 
samtidigt problemen med det sektorsöverskridande ansvar – den allians-
diskurs – som kulturplaneringen i kulturnämndens formulering förankras i. 
Göteborgs kommunala organisation är konstruerad i enlighet med välfärds-
diskursens legal-byråkratiska styrningsmodell och inte för att bära upp gräns-
överskridande nätverk. 
 
På ett liknande sätt vill jag tolka den skepsis som tjänstemännen möter hos 
övriga kommunala aktörer när tjänstmännen använder akademisk forskning 
för att formulera och berättiga Kulturpolitisk strategi – version 1.0. Tjänste-
männens arbetssätt är ett uttryck för en uppluckring av den traditionella 
kulturpolitiska berättigandegemenskapens gränser, vilket andra aktörer inom 
denna berättigandegemenskap har svårt att hantera. Visionsdokumentet fram-
ställs av tjänstemännen som ett arbetsredskap i utvecklandet och förbättringen 
av deras professionella verksamhet, medan särskilt stadsdelsnämnderna 
framställer dokumentets teoretiska språkbruk som ännu ett uttryck för 
”centrums” förtryck av ”periferierna”. Samtidigt som visionsdokumentet så-
ledes gör kulturpolitiken platsspecifik, synliggör det också den geopolitiska 
(sned)fördelningen av kulturpolitiska resurser. Denna resursfördelning bildar 
också utgångspunkten för Göteborgs sätt att positionera sig som lokal aktör. 
Det är genom att definiera vad andra politiska nivåer – den regionala, statliga 
samt internationella – har respektive inte har och gör respektive inte gör som 
den lokala kulturpolitiska identiteten etableras. Från Göteborgs stads per-
spektiv utgör både den statliga och den nybildade regionala nivån negativa 
motparter i denna positioneringsprocess, det vill säga de framställs som 
hinder snarare än tillgångar för stadens kulturpolitiska verksamhet. Den inter-
nationella nivån, särskilt i form av EU, Europarådet och EUROCITIES, utgör 
däremot positiva medspelare vilka framställs som tillgångar i den lokala 
kulturpolitiska aktörens strävan efter en ökad grad av självständighet. 
 
Enighet om målsättningar, oenighet om organisation 
I argumentationen kring kulturpolitikens organisation respektive vision, 
framkommer att en hög grad av enighet – mellan olika aktörer och mellan 
olika politiska nivåer – råder avseende kulturpolitikens målsättningar. Dessa 
målsättningar synliggörs i kvalitetsdiskursens betoning av kvalitet hos 
professionellt konstnärligt utövande, i välfärdsdiskursens utgångspunkt i att 
förbättra medborgarnas tillgång till och utövande av kulturella uttryck av 
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olika slag, samt i alliansdiskursens fokusering på kulturpolitik som en av 
många strategier för att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling avseende 
både ekonomiska förhållanden och livskvalitet. Samtidigt råder en lika hög 
grad av oenighet kring hur den kulturpolitiska organisation ska se ut, som 
bäst kan se till att dessa målsättningar uppnås. Denna oenighet framkommer 
både i utsagor som berör organisationen inom Göteborgs stad och i utsagor 
som berör Göteborgs stad i relation till den kulturpolitiska organisationen på 
andra politiska nivåer. Oenigheten kan sammanfattas i divergerande ställ-
ningstaganden till politisk decentralisering. Inom Göteborgs stad argumen-
terar Stadsdelsnämnderna för en ökad decentralisering, medan övriga 
kommunala aktörer vill kvarhålla och/eller återföra ansvar till det som fram-
ställs som ”centrala” instanser. Med avseende på relationen mellan olika poli-
tiska nivåer vill Göteborgs stad tilldelas ökat ansvar, medan den statliga nivån 
vill upprätthålla sin status av kulturpolitiskt centrum genom att motverka en 
alltför långtgående decentralisering till både lokal och regional nivå. 
 
Reproduktion av åtskillnader som synliggörs 
I avhandlingen har jag genomgående beskrivit Göteborgs stads omarbetning 
av kulturpolitikens organisation respektive vision som ett förändringsarbete, 
vilket är en beskrivning som utgår från det empiriska materialets sätt att 
definiera vad som sker. En viktig fråga gäller därför i vilken utsträckning den 
kulturpolitiska argumentationen i Göteborg ger uttryck för en förändring eller 
en reproduktion av diskurser i den kulturpolitiska berättigandegemenskapen. 
Synliggörandet av de diskurser som används som redskap visar att 
argumentationen i huvudsak artikulerar en reproduktion av diskurser, vilken 
inte bara återkommer hos aktörer på olika politiska nivåer, utan också är rela-
tivt stabil i historisk bemärkelse. Både kvalitets- och välfärdsdiskursen etable-
ras med inrättandet av kulturpolitik som ett självständigt politiskt sakområde 
på 1970-talet. Även om alliansdiskursen i förhållande till 1970-talets kultur-
politiska argumentationslinje utgör ett delvis nyskapande inslag, relaterar den 
samtidigt till en mer övergripande argumentationslinje som genomsyrar 
västerländska samhällen överlag från 1980-talet och framåt.  
 
Att Göteborgs kulturpolitiska förändringsarbete framförallt innebär en repro-
duktion av existerande kulturpolitiska diskurser blir inte minst tydligt i de ut-
sagor som presenteras i stadens nya visionsdokument – Kulturpolitisk strategi – 
version 1.0. Uppbyggnaden av detta dokument kring distinktionen mellan 
konstpolitik/konstförmedling, kulturpolitik respektive kulturplanering lyfts i 
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utsagorna fram som nydanande. Dock kan distinktionen mellan konstpolitik 
och konstförmedling å ena sidan och kulturpolitik å den andra direkt hänföras 
till den statliga nivåns sätt att formulera kulturpolitiska målsättningar. Det 
nydanande består i stället i att överföra en distinktion som den statliga nivån 
relaterar till en ansvarsfördelning mellan sig och kommunerna, till en ansvars-
fördelning inom kommunen mellan kulturnämnd och stadsdelsnämnder. 
Även det inslag som framställs som det mest radikala brottet mot traditioner i 
den kulturpolitiska berättigandegemenskapen – kulturplanering – kan spåras 
till 1960- och 70-talens kulturpolitiska utsagor om kulturpolitik som social 
miljöpolitik. Snarare består här förändringen i att kulturplanering formuleras 
inom ramen för alliansdiskursen i stället för att som tidigare anknyta till väl-
färdsdiskursen. 
 
Även om det som beskrivs som kulturpolitiskt förändringsarbete i Göteborg 
under 1990-talet således inte kan betraktas som förändring i bemärkelsen 
övergång från ett sätt att formulera och organisera kulturpolitik till ett radikalt 
annorlunda sätt, finns i detta arbete ett viktigt inslag av förnyelse. Detta utgörs 
av det explicita synliggörandet av de åtskillnader som utgör utgångspunkt för 
argumentationen. På ett sätt som varit ovanligt i svensk kulturpolitik på både 
statlig och lokal nivå identifieras de definitioner och den ansvarsfördelning 
som kulturpolitik bygger på. Genom att öppet visa fram åtskillnader i Göte-
borgs kulturpolitik, samt de åtskillnadsmaskiner som ska bära upp dem, 
underlättas en kritisk granskning och därmed ett ifrågasättande av åt-
skillnaderna. De sätt varpå diskurser används i den kulturpolitiska argumen-
tationen i Göteborgs stad visar tydligt hur styrande existerande diskurser är i 
denna argumentation. Här använder jag styrande i den bemärkelse som 
Foucault gestaltar med begreppet governmentality, det vill säga de existerande 
diskurserna präglar både hur de kulturpolitiska aktörerna argumenterar samt 
resultaten av deras argumentation. Samtidigt visar aktörernas användning av 
de existerande diskurserna att dessa varken är statiska eller universellt till-
lämpbara, utan att de i stället kontinuerligt modifieras utifrån den lokala kon-
text där de används. 
 
Ett nypragmatistiskt och diskursorienterat perspektiv på kulturpolitik 
Den kunskap avhandlingen presenterar produceras utifrån ett nypragmatis-
tiskt och diskursorienterat perspektiv och jag vill därför kort reflektera över 
mitt val av detta perspektiv. Jag anser att perspektivet möjliggör en närläsning 
av dokument som hittills varit ovanlig i forskningen om kommunal kultur-
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politik. Det nypragmatistiska inslaget tillåter en analys av dokumenten som 
synliggör utsagornas instrumentella karaktär, samtidigt som olika målsätt-
ningar för denna instrumentalitet kan identifieras. Utöver att på detta sätt bi-
dra till en problematisering och nyansering av kulturpolitikens instrumentali-
tet betonas aktörernas aktiva användning av diskurser, snarare än att 
aktörerna betraktas som styrda och passiva mottagare av dessa. Om det ny-
pragmatistiska inslaget således hjälper till att lyfta fram betydelsen av aktörer 
och den lokala kontexten, bidrar det diskursorienterade inslaget – genom sin 
strukturorientering – till att överskrida den lokala kontexten och visa hur 
kulturpolitisk argumentation skapas, upprätthålls och förändras i interaktion 
med aktörer i andra kontexter. Sammanfattningsvis möjliggör ett nypragma-
tistiskt och diskursorienterat perspektiv djupgående kunskap om kulturpolitik 
i en specifik lokal kontext, samtidigt som studien genom sin identifikation av 
diskurser kan utgöra jämförelsematerial vid studier av andra lokala kontexter.  
 
Vidare anser jag att perspektivet underlättar en dialog med dem som ägnar 
sitt dagliga arbete åt kulturpolitik och kulturadministration. Bejakandet av 
kulturpolitikens instrumentalitet öppnar upp för att denna dialog ägnas åt en 
problematisering av de målsättningar som kulturpolitik kan användas som 
redskap för att uppnå och en kritisk granskning av de diskurser som dessa 
målsättningar är förankrade i. Då kulturpolitiken inte kan ”komma undan” sin 
instrumentalitet ser jag detta som det mest fruktbara sätt varpå forskningen 
om kulturpolitik kan bidra till kulturpolitiskt utvecklingsarbete. Jag hoppas 
därför att den kunskap avhandlingen presenterar kan användas som diskus-
sionsunderlag i kommunalt kulturpolitiskt visions- och organisationsarbete. 
 
Vidare forskning: alternativa gränsdragningar och jämförelser 
En av de viktigaste poängerna med avhandlingar är att skapa gedigna under-
lag utifrån vilka frågor för vidare forskning kan identifieras. Jag vill därför av-
sluta med att introducera några av de frågekomplex som följer ur denna av-
handling. Det första frågekomplexet utgår från de poänger jag anser mig göra 
avseende den kommunala kulturpolitikens relationer till kulturpolitik på 
andra politiska nivåer. Här behövs vidare forskning som skapar djupgående 
kunskap om kulturpolitik på respektive nivå i relation till de samverkansmöj-
ligheter och konflikter mellan nivåerna som ingår i respektive nivås förut-
sättningar. Enligt min uppfattning är det särskilt viktigt att utforska hur andra 
sakområden och berättigandegemenskaper än den kulturpolitiska, till exempel 
de närings- respektive regionalpolitiska, förändrar kulturpolitikens förutsätt-
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ningar. Konsekvenserna av EU:s medelstilldelning genom strukturfonder och 
specifika kulturorienterade finansieringsprogram är i detta sammanhang en 
annan central fråga. 
 
Till detta frågekomplex hör vidare andra gränsdragningar av den kultur-
politiska berättigandegemenskapen än dem som jag tillämpar, vilket inte 
endast avser vilka politiska nivåer utan även vilka aktörer som inkluderas. 
Begränsningen till politiker och tjänstemän utgör en nödvändig avgränsning i 
min studie, men i det fortsatta utforskandet av kommunal kulturpolitik är det 
viktigt att komplettera detta perspektiv med andra aktörers inflytande över 
berättigandegemenskapen. Exempel på sådana aktörer är politiker och tjänste-
män inom andra politiska sakområden, men också företrädare för konstnärliga 
och kulturella verksamheter inom både offentlig och privat sektor, samt själv-
klart också företrädare för de medborgare som förväntas ta del av det kultur-
utbud kulturpolitik syftar till att förmedla. Därtill bör massmedias roll, särskilt 
i egenskap av drivande aktör av den offentliga debatten om kulturpolitik, ut-
forskas. Förutom behovet av att ytterligare belysa samspel och konflikter 
mellan nämnda aktörer, har jag under studiens gång reflekterat över betydel-
sen av hur individ- och grupprelaterade faktorer i termer av genus, etnicitet 
och utbildning relaterar till skapandet, reproduktionen och transformationen 
av kulturpolitiska diskurser.  
 
I min avhandling behandlas i första hand de diskurser som används som red-
skap i skapandet av en policy på det kulturpolitiska området, medan ut-
rymmesskäl har föranlett mig att huvudsakligen exkludera de diskurser som 
används i implementeringen av denna policy. De senare ingår därför i det 
andra frågekomplex jag vill identifiera för vidare forskning, vilket avser 
implementering både inom och utom den politiskt-administrativa organisa-
tionen. Hur kulturpolitikens vision och organisation i Göteborg relaterar till de 
kulturverksamheter som innesluts respektive utesluts genom Göteborgs sätt 
att definiera och hantera policyproblemen utgör här en central fråga. Olika 
medborgargruppers deltagande respektive icke-deltagande i dessa verksam-
heter utgör en annan. 
 
Ovan har jag pekat på vikten av forskning som relaterar kulturpolitik på olika 
politiska nivåer till varandra vilket medför att jämförande studier – med andra 
kommuner, regioner och nationalstater – hamnar i fokus. Dock vill jag med 
mina avslutande ord återvända till fördelarna med forskning som tillåts utgå 
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från och koncentrera sig på en relativt snävt avgränsad kontext, till exempel en 
kommun. Den kommunala kulturpolitiken är i Sverige en fortsatt underbelyst 
verksamhet som förtjänar forskning som låter den kommunala kontexten stå i 
förgrunden. Det är min förhoppning att denna avhandling bidragit till att 
något fylla denna kunskapslucka. 
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Summary 
The Local Meets the World: Cultural Policy (Re)construction in the City 
of Göteborg52 during the 1990s 

Introduction (Chapter 1) 
This thesis explores a cultural policy (re)construction process on the local level 
in Sweden during the 1990s. “Cultural policy” is defined as public measures in 
the cultural field, and “public” refers mainly to the democratic political-
administrative53 organisation. The thesis is a contribution to the institutionally 
oriented research in Library and Information Science (LIS) which focuses on 
the societal framework within which library and information practices are en-
acted. Cultural policy is considered an important component of this frame-
work, and for example the Swedish public library system is dependent on it.  
 
The background against which the research problem of the thesis is defined is 
that of the challenges put to cultural policy as part of general welfare policies 
in late modern Western nation-states. In Sweden, cultural policy has since the 
1970s, when it was established as a separate policy field among others, been 
shaped by and in relation to the national government. The local and regional 
levels of government, represented by the 290 municipalities and 21 county 
councils respectively, have mainly been considered as facilitators and 
administrators of cultural policy as a nation-state project. During the 1990s, 
this project is increasingly described – in political, administrative, academic 
and civic arenas – as a project in decline. Such descriptions are usually related 
to the parallel processes of decentralization and internationalization – here-
after referred to as globalization processes – that are assumed to shape late 
modern societies. These processes are portrayed as bringing about changes in 
the traditional political-administrative organisation, creating new divisions of 
responsibility between the national, regional and local levels of government 
within nation-states. In addition, local and regional communities are 
                                              
52 Internationally, “Göteborg” is often referred to as ”Gothenburg”. I have chosen to write 
“Göteborg” since this is the name officially used by the city itself.  Furthermore, since what I 
explore in the thesis is Göteborg as a municipal community in the Swedish political system, 
it is important to note that “the City of Göteborg” is the unofficial title of what is officially 
and legally labelled as “the municipality of Göteborg”. In the thesis I use the labels inter-
changeably, but what I always refer to is the municipal community. 
53 By using the term ”political-administrative”, I do not wish to identify politics with admini-
stration or the other way around, but to illustrate the mutual dependency and interplay be-
tween the two. 
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increasingly envisaged as more independent and self-sufficient cultural policy 
agents, transcending national borders in order to create and/or sustain trans-
national networks, thereby usurping power from the national level. The 
European Union (EU) is often considered a major institutional expression of 
such a network. In transformed geopolitical settings, the boundaries between 
public policies and private initiatives tend to be blurred, as do formerly rigid 
definitions of the value that cultural policy purports to distribute to the 
citizens, that is, culture. 
 
Little research has been carried out on how the notion of globalization 
processes is dealt with in cultural policies, and prior research has focused 
mainly on the national government level. Therefore, this thesis includes the 
complementary perspective of how the notion is handled in local cultural 
policy, specifically in the City of Göteborg. Göteborg is situated on the west 
coast of Sweden and it is the country’s second largest city (470,000 in-
habitants). During the 1990s, the municipal council initiated and eventually 
decided upon both a new organisation and new goals – in this thesis referred to 
as visions – for the municipality’s interventions in the cultural policy field. The 
aim of the thesis is to produce knowledge about this cultural policy 
(re)construction process.  
 
The (re)construction process is demarcated and understood as a policy process, 
which takes place between 1991 and 1998 and concerns two major policy 
problems: the organisation and the visions of the city’s cultural policy. I explore 
how these policy problems are identified and defined, and how they are pro-
posed to be solved by different agents. Furthermore, the agents portrayed in 
the thesis are mainly politicians and administrators on different levels of 
government, and primarily within the political-administrative organisation of 
Göteborg. I explore the linguistic aspects of the policy process, that is, the 
spoken and written arguments put forth by the agents in question. 
 
Firstly, I explore these arguments by presenting and analyzing research-based 
texts that in different ways describe cultural policy dilemmas, which I define 
as possibilities and challenges put to late modern cultural policy positioned in 
a broader societal framework. These texts are referred to as statements about 
cultural policy, that is, they are considered arguments about cultural policy 
without being part of cultural policy. Secondly, I present and analyze cultural 
policy statements, that is, arguments put forward by cultural policy agents as 
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explicit components of the policy process. The latter statements constitute the 
empirical material of the thesis, and they are predominantly, but not ex-
clusively, formulated by agents in Göteborg’s municipal organization. The 
statements are conveyed primarily in public documents, but also in inter-
views, which I carried out with cultural politicians and cultural administrators 
in Göteborg. My exploration of all statements has been guided by descrip-
tively oriented research questions, an exploration which provides the basis for 
answering the main analytical research question of my study. This question 
concerns the relation between statements about cultural policy and cultural 
policy statements, and more precisely, the characterization of the discourses 
that are used as tools in the cultural policy (re)construction process in Göte-
borg. This question is addressed within a neo-pragmatist and discourse-
oriented meta-theoretical framework. 

Language as a tool (Chapter 2) 
When exploring the arguments that are expressed in the statements of cultural 
policy agents, I focus on the linguistic aspects of the (re)construction process in 
Göteborg. It is in order to provide a critical analysis of these statements that I 
have chosen a neo-pragmatist and discourse-oriented approach. This approach 
is primarily based on the works of the political scientist Frank Fischer (2003), 
the philosopher Richard Rorty (1979, 1982, 1999, 2000), and the philosopher 
Michel Foucault (1991, 1994). Although they diverge in some ways, they share 
the common ground of taking their starting point in what is usually referred to 
as the “linguistic turn” in the human and social sciences. Here, the linguistic 
turn is primarily traced to the late works of the philosopher Ludwig 
Wittgenstein (1992) and especially to his dismissal of the picture theory of 
linguistic meaning in favor of a language game theory. According to 
Wittgenstein, the meaning of language lies in its use; to learn a language is to 
learn the socially constructed rules of its use. In the thesis, focus is on 
identifying those sets of rules that are at play in the cultural policy 
(re)construction process in Göteborg.  
 
Fischer uses a Foucauldian notion of discourse to describe the sets of rules that 
contribute to governing all political practices. For Fischer, the notion of dis-
course helps the policy researcher to focus on key issues common to all 
politics, namely that of conflicts regarding the values and goals that are 
considered to constitute a “good life”. I use Fischer to define my study as 
concerned with the policymaking part of the policy process, that is, the 
identification and definition of the organisation and visions of cultural policy 
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in Göteborg as policy problems on the political agenda. These issues are not 
objectively given, but negotiated by cultural policy agents into specific 
problems that are proposed to be solved in specific ways in order to attain 
specific goals. Political practices are considered to be inherently instrumental, 
which in the thesis means that they are always enacted in order to further a 
goal that lies beyond the political practice in itself. In cultural policy, the goals 
concern different ways in which culture can be used in order to attain a “good 
life”. 
 
I use the neo-pragmatist position introduced by Rorty to highlight the 
instrumental character of policymaking (cf. Sundin & Johannisson 2005a, 
2005b). According to Rorty, all human action is carried out in order to attain 
specific goals and in order to reach these goals, different tools are used. Neo-
pragmatism proposes that language is the most important tool available. The 
use of language as a tool occurs in the shape of arguments which presuppose 
the possibility of justification in relation to someone else. Justification is 
therefore a relational and communicative practice, and as such it is always 
enacted within a specific context, referred to by Rorty as a community of 
justification. In the thesis, the cultural policy agents included in the study are 
considered as members of a specific community of justification, who put 
forward different arguments on the policy problems under scrutiny. One of 
the main points of the neo-pragmatist position is that a community of 
justification can never be identified analytically, but it must be explored 
empirically; following on from Wittgenstein, by studying language in use.  
 
Neo-pragmatism is helpful in displaying how arguments are used as tools in 
the construction, reproduction and transformation of cultural policy, thereby 
highlighting the role of agency in the policy process. The drawback of neo-
pragmatism is its lack of interest in the power relations that permeate all 
political practices. Therefore, I follow Fischer in his use of Foucault’s con-
ception of discourse to make the power relations in the studied policy process 
visible. Discourses are thus defined as the specific sets of rules that are used in 
the community of justification for the production of statements. Statements are 
defined as the arguments put forward within this community where these 
arguments make claims on having some authoritative force. Authority is here 
understood in relation to Foucault’s depiction of power in terms of 
governmentality, which implies a heterogeneous view of power as enacted in 
numerous ways by numerous agents. The expressions of power explored in 
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the thesis are on the one hand of the traditional and formal kind, that is, 
political power. On the other hand, they also concern the more informal ways 
in which the agents both shape and are governed by the discourses that 
dominate the community of justification. Articulation is the term I use when 
analyzing which discourses cultural policy agents make use of by making 
specific statements. Articulation expresses the dialogic interplay between 
agency (specific agents making specific statements) and structures (dis-
courses). 

Methods (Chapter 3) 
The neo-pragmatist and discourse-oriented approach implies that the thesis is 
aimed at providing a qualitative understanding rather than causal 
explanations. The approach further implies that no general or predetermined 
methods can be found for the study of cultural policy (re)construction, but that 
methods have to be developed in relation to the particularities of the empirical 
material. Thus, for the analysis of the textual artefacts of this thesis, I develop a 
discourse-oriented method which ultimately aims at the identification of the 
discourses that are used as tools by the agents in the policy process. Hence, the 
method developed provides a parallel focus on processes and structures. 
Processes are illustrated by the analysis of the statements put forward by the 
agents, and structures by the analysis of the discourses that these statements 
articulate. In the analysis, I have balanced the “closeness” to the material, 
which is unavoidable but also a prerequisite for a deeper understanding, with 
a critical “distance” provided by my meta-theoretical approach and by the 
research-based texts that are labelled statements about cultural policy. It is by 
relating cultural policy statements to statements about cultural policy that I 
make the discourses at work visible.  
 
The empirical material consists of cultural policy statements put forward by 
agents in the political-administrative organisation in Göteborg and on other 
levels of government during the period 1991-1998. The agents included are 
primarily of the institutional kind and are mainly situated in Göteborg: the 
municipal council, the municipal executive board, the cultural affairs 
committee, the 21 city district committees, and adherent administrations. In 
addition, institutional agents on the national level are represented by the 
Swedish parliament, the Swedish government and the Swedish National 
Council for Cultural Affairs, but also by the committees responsible for 
Swedish Government Official Reports. Finally, institutional agents on the 
international level are included in the form of reports by Unesco, the European 
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Union and the Council of Europe. 117 public documents constitute the main 
bulk of the material. Approximately two thirds of the documents originate 
within the municipal organisation of Göteborg and the remaining one third is 
produced at the national and international levels, the local daily newspaper 
and one scholarly journal. The regional level is not represented in this 
category. The selection criteria applied take the two policy problems of the 
organisation and visions of Göteborg’s cultural policy as their starting point. 
Those documents that do not explicitly relate to the policy problems have been 
included since they either relate to these implicitly, or are referred to in the 
documents that express an explicit connection. In addition, interviews with 
three administrators and three politicians were conducted in 2003 and 2004. 
The politicians held the chairs of the cultural affairs committee in Göteborg 
during the period studied, while the administrators were employed to carry 
out the committee’s decisions. Since it was impossible to treat the interviews 
confidentially, all interviewees were given the opportunity to comment on the 
way they were quoted in an early version of the thesis. Their response resulted 
in that a few of the quotations had to be renegotiated. Among those individual 
agents included in the material, that is, individual politicians and administra-
tors, the interviewees are given a prominent position. 

Previous research on cultural policy dilemmas (Chapter 4) 
Statements about cultural policy dilemmas in research-based texts are intro-
duced in relation to what I designate as the three most important elements of 
cultural policy: (1) cultural (policy), (2) (cultural) policy, and (3) the city (cf. 
Volkerling 1996). Cultural (policy) concerns different theoretical approaches to 
the value of culture and how this value should be defined. (Cultural) policy 
concerns different theoretical approaches to how this value could be 
distributed by the political-administrative organisation. The city concerns 
different theoretical approaches to the specific place where cultural policy is 
enacted. The texts are produced within different academic disciplines, ranging 
from LIS, the history of ideas and cultural studies, to political science and 
cultural geography. 
 
The statements concerning (1) cultural (policy) revolve around the distinction 
between an aesthetic and an anthropological concept of culture, prevalent in a 
Western context. The aesthetic concept of culture is related to the establish-
ment of professional artistic practices as an independent sector in society to-
wards the end of the 19th century. It mainly refers to the traditional fine arts 
and the individuals practicing them, providing a basis for a specific artistic 
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community of justification. This community upholds its own criteria for what 
is to be considered professional artistic practice, and these criteria are first and 
foremost related to “artistic quality”. The criteria of artistic quality are por-
trayed as universally applicable, across different time periods and different 
locales. From this perspective, the value of culture is defined as the Culture – 
with a capital C – that is, the sum of specific art forms and artistic artefacts that 
are deemed as being of high quality. The anthropological concept of culture, 
which is established alongside the aesthetic one, focuses on culture as a 
designator for separating groups of individuals from each other. Instead of 
singling out universal Culture, the anthropological concept of culture singles 
out the demarcations between a plurality of cultures. Culture is turned into a 
label of a specific group’s way of life, which includes a totality of specific cus-
toms, traditions and artefacts (cf. e.g. Fink 1988; Williams 1985). The anthropo-
logical concept thus questions the aesthetic concept’s universal claims on 
legitimacy, but continues to emphasize uniting factors. Culture is primarily 
seen as a unifying factor which constitutes an important component for a co-
herent identity, regardless of whether identity refers to individuals, groups of 
individuals, civilisations, nation-states or continents. Still, when applied in the 
human and social sciences, the anthropological concept has contributed to a 
broadening of the concept of culture, while simultaneously its unifying 
character is challenged. From this perspective, the concept of culture is in-
creasingly used to designate a specific aspect of the heterogeneous identities of 
individuals. Thus, the anthropological concept of culture has shifted from a 
focus on group-based cultures to one on individual preferences and life-styles. 
 
The establishment of the aesthetic and anthropological concepts of culture run 
parallel to the formation of different models for political governance related to 
(2) (cultural) policy. The establishment of artistic practices as an independent 
sector takes place in relation to the formation of the modern industrialized 
society. During the 1960s and 1970s, Swedish cultural policy is shaped in 
accordance with a legal-bureaucratic model of governance that is part of this 
definition of modern and late modern society (cf. Rothstein 2001). This model 
is characterized by a bureaucratic rationality which assumes that politicians 
rather easily decide upon which values the welfare state is to distribute to the 
“needy citizens”. The neutral and efficient administrators have then only to 
implement the decisions made. In the Swedish context, the legal-bureaucratic 
model has been expressed through an architect model of cultural policy where 
culture is considered a necessary component in creating a good life for the 
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citizens (Hillman Chartrand & McCaughey 1989; cf. Vestheim 1995b). 
Alongside a humanistic rationale, a sociological rationale has been used in 
legitimizing cultural policy from this perspective (Skot-Hansen 1999). The 
humanistic rationale is based on the aesthetic concept of culture and has as its 
utmost goal the citizen’s participation in professional artistic activities. It has 
been used to democratize Culture, in the sense of distributing the fine arts to 
the “people”. The sociological rationale is based on the anthropological 
concept of culture and primarily aims at “liberating” the citizens, that is, to 
provide the means for the citizens to enact the cultural practices of their 
choice. 
 
The increasingly differentiated late modern society has provided a platform 
for an increasing number of professions that are considered to possess the 
necessary expertise of different activities in society. The influence of 
professional rationality on the policymaking process has contributed to the 
transgression of traditional borders between politics and administration, and 
between the political-administrative organisation and other agents. The agents 
included in the artistic community of justification – mainly artists and art 
mediators – are examples of professions that interact with politicians and 
administrators, providing grounds for a profession-oriented model of governance 
(cf. Bogason 1996; Mangset 1984; Rothstein 2001). This model gains ground in 
the cultural policy community, in addition to the legal-bureaucratic one. The 
profession-oriented model contributes to making visible that the political-
administrative organisation cannot be separated from the rest of society; a 
society increasingly characterized by parallel processes of decentralization and 
internationalization which challenge the sovereignty of nation-states. The in-
fluence of transnational political institutions such as the EU, and the increased 
independence of local and regional sites, are made even more visible in the 
network-oriented model of governance (cf. e.g. Sannerstedt 2001). This model 
broadens the spectrum of potentially involved agents in policymaking 
processes.  
 
Thus, the interaction between different levels of government increases 
alongside the interaction between the public and private sectors. The inter-
action between the public and private sectors in the (cultural) policy field is for 
example expressed in the increased adaptation of New Public Management 
(NPM) in Western political-administrative organisations. NPM relates public 
policy mainly to result-oriented rationality and cost-efficiency. The closeness 
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that the architect model promotes, concerning the relation between public 
agents and artistic practices, is hereby discarded in favor of the “arm’s length-
principle” which is promoted within the patron model of cultural policy (Hillman 
Chartrand & McCaughey 1989). The autonomy of artistic practices, considered 
a prerequisite for high quality in the patron model, is better protected if the 
artistic community of justification is given the authority to decide on the use of 
public funding in the cultural field. Cultural practices that are excluded from 
this community are regarded as commodities alongside other commodities. In 
addition to the humanistic rationale, a market-oriented rationale is used to 
legitimize public measures in the cultural field (cf. Skot-Hansen 1999), where 
the main goal of such measures is to make a specific activity or place visible in 
a global arena of competition. 
 
Especially the profession- and network oriented models of governance high-
light the importance of the specific geographical place where governance is 
enacted. (3) The city can be seen as an expression of “the local place”. In the 
Western context it has been considered subordinate to “the national space” 
that has constituted the main geographical building block of modern and late 
modern society. From this perspective, culture has been used as a tool in the 
formation of homogeneous national identities, and the identities of local places 
have been considered as obstacles rather than enrichments in this process. 
When the concepts of culture and identity have been fragmentized, local 
places have been appointed increased importance, while still retaining a uni-
fying role in relation to other local places. Globalization processes have con-
tributed to portraying the interaction between local places more in terms of a 
continuous interplay (cf. Massey 1994, 1999; Smith 2001). In turn this has 
contributed to the formation of a view of local places as characterized by 
heterogeneity. From such a perspective, local places are envisaged as glocal 
meeting places rather than as static, stable and homogenous entities (cf. Skot-
Hansen 2003). 

Cultural policy (re)construction in Göteborg (Chapters 5‐8) 
The empirical material is presented in accordance with four themes. Two 
concern the municipal organisation of cultural policy in Göteborg. The first 
concentrates on the division of responsibility within the municipality, and the 
second on how Göteborg demarcates itself as a local cultural policy agent in 
relation to other levels of government. The remaining themes concern the 
visions of Göteborg’s cultural policy and are mainly devoted to the develop-
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ment of a new cultural policy program for the city which is carried out in two 
phases.  
 
The statements that concern the division of responsibility between different 
municipal bodies within the City of Göteborg, primarily revolve around the 
cultural affairs committee that is formally constituted in 1993. The arguments 
in favor of such a committee are largely based on the cultural policy program 
that the municipal council adopted in 1973. This program is firmly rooted in 
an architect model for cultural policy which implies that the preferred legal-
bureaucratic model of governance is enforced by a specific municipal 
committee on cultural affairs. The proponents of this view mainly represent 
municipal boards responsible for cultural activities, and the municipal 
institutions devoted to the mediation of culture. They consider the constitution 
of a cultural affairs committee as an instrument of normalization; that is, as an 
instrument that can be used to grant cultural policy the same status as other 
policy areas. Representatives of municipal boards responsible for industrial 
policy use the cultural affairs committee as an instrument in a similar manner, 
but their line of reasoning is rooted in a network- and market-oriented model 
of governance rather than in the architect model. 
 
The 21 geographically based city district committees, which were established 
in 1990 and constitute a break with the traditional municipal organisation in 
Sweden, can also be considered as expressions of a network-oriented model of 
governance. In opposition to the sector-based view of policy that permeates 
the legal-bureaucratic model, the city district committees describe cultural 
policy as something that is to be integrated into locally based politics that 
positions the citizens’ every day life environment at the fore. Thus, the city 
district committees tend to argue against the establishment of a cultural affairs 
committee, arguing that such a committee would counteract the 
implementation of a locally based cultural policy. 
 
The proponents of a cultural affairs committee win the battle, but the city dis-
trict committees and the increased conversion of formerly municipal bodies 
into independent subsidiary companies, continue to provide obstacles to the 
implementation of a cultural affairs committee fully adapted to a legal-
bureaucratic model. In 1997, the cultural affairs committee is granted the 
authority over the co-ordination of the city’s cultural activities, including the 
running operation of some of them. At the same time the committee is de-
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prived of the authority over both financial co-ordination and visions in the 
cultural policy field. The (re)construction of the municipal cultural policy 
organisation thus ends up where it started, and the municipal council and the 
executive board continue to constitute the most powerful agents. 
 
The statements that concern the discernment of Göteborg as a local cultural 
policy agent in relation to other levels of government, mainly revolve around 
three critical incidents during the period studied: the establishment of the 
Region Västra Götaland 1992-1999, the (re)formation of Swedish national 
cultural policy 1993-1996, and Sweden’s entry into the EU in 1995. By munici-
pal agents, the Region Västra Götaland is primarily portrayed as a threat to 
local independence. Yet at the same time, a regional perspective that tran-
scends the borders of the municipality, is used by Göteborg in collaboration 
with two other municipalities to argue against the dominance of the Swedish 
capital Stockholm in the cultural policy field. The municipal agents express a 
genuine disappointment with national cultural policy, where changes ex-
pected from increased decentralization are not fulfilled. The statements made 
by national cultural policy agents strengthen this interpretation since they aim 
to a large degree at confirming the status of the national government level as 
the ultimate guarantor of artistic excellence in the cultural policy field. While 
municipal and national agents alike consider the Region Västra Götaland a 
threat against this excellence, municipal agents envisage the EU as a strong 
asset in granting local agents increased importance. The EU is thought to 
facilitate the intensified interaction between local agents in different nation-
states, which together can challenge the sovereignty of national governments. 
Statements made by municipal agents express what I label the “double 
technique”, that is, the parallel application of the humanistic, sociological and 
market-oriented rationales anchored in a network-oriented model of govern-
ance. Statements made by national cultural policy agents, on the other hand, 
emanate from a humanistic rationale anchored in a legal-bureaucratic model 
of governance. 
 
During the first phase in the development of a new cultural policy program 
for Göteborg, the previously mentioned program adopted in 1973 is the 
starting point once again, both concerning contents and how the program 
should be developed. Even if the financial resources are substantially smaller 
in the 1990s, the administrators responsible for developing a proposal for a 
new program continue to strive towards the legal-bureaucratic architect model 
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of cultural policy that was dominant in the 1960s and 1970s. Simultaneously, 
though, they make an effort of adapting to the increased influence of NPM 
over Göteborg’s municipal organisation. In particular, this is expressed in the 
ambition to explicitly relate cultural policy visions to financial resources. Thus, 
the proposal for a new cultural policy program which is mainly the result of 
the administrators’ efforts, is presented as subordinate to the municipal 
budget. This shift is also evident in some of the statements that the proposal 
includes, where the arguments move away from culture as a tool for fostering 
the “spiritual development” of the citizens and towards culture as a tool for 
financial growth and urban regeneration. The social democratic executive 
board that replaces the right-wing board after the elections of 1994, is, some-
what surprisingly, a strong proponent of this shift. The decision of the social 
democratic board to reject the first proposal for a new cultural policy program 
in 1995, must therefore be considered more as an expression of the new 
majority putting their mark on the new cultural policy program, rather than as 
an expression of an explicit dissatisfaction with the contents of the first 
proposal. 
 
When the cultural affairs committee continues its work on a new cultural 
policy program during the second phase between 1995 and 1997, it is once 
again the administrators who are in charge. A disapproval of the first 
proposal’s lack of new approaches and its focus on details is expressed by the 
interviewees, and what has hitherto been presented as a cultural policy 
program is now labelled a cultural policy strategy. In the model for cultural 
policy in Göteborg that is included in the new proposal, a distinction between 
art policy and cultural policy – prevalent in Swedish national cultural policy – 
is reproduced. In the model, art policy is anchored in a humanistic rationale 
and aims primarily at furthering the interests of the artistic community of 
justification. Cultural policy, on the other hand, is based in a sociological 
rationale that aims at furthering the citizens’ participation in cultural activities 
in order to improve their abilities to be active citizens in a democratic setting. 
Cultural planning, the seemingly most groundbreaking aspect of the model, 
can to some extent be regarded as a continuation of what in the 1960s and 
1970s was discussed in terms of cultural policy as an aspect of more general 
social policy. The divergence from traditions in the cultural policy community 
is therefore located in the ambition of cultural planning to be rooted in 
geographical place rather than national space. Furthermore, the new proposal 
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draws on international cultural policy research, an approach which is 
uncommon for municipal cultural policy programs in Sweden.  
 
Unlike the first proposal, the second one does not relate cultural policy visions 
to the municipal budget. Somewhat unexpectedly, this is now considered a 
strength rather than a weakness by the executive board. In January 1998 the 
second proposal – Strategy of Cultural Policy – version 1.0 – is unanimously 
adopted by the municipal council (Göteborgs stad 1998). The statements that 
concern the reception and implementation of the visions stated in the 
document express a somewhat sceptical attitude. Yet at the same time, the 
interviewees consider the document a fruitful tool in the daily work of cultural 
politicians and administrators.  

Discourses as tools in cultural policy (re)construction (Chapter 9) 
In the thesis, discourses are defined as those sets of rules that contribute to 
govern the statements made by agents in the community of cultural policy. 
When agents in Göteborg present arguments about the cultural policy 
organisation and visions of the city, they apply discourses that are the 
products of interplay: between different agents in the municipal organisation, 
between different levels of government and between the local place of Göte-
borg and a global setting. I identify three major discourses at work in the 
cultural policy (re)construction process in Göteborg during the period 1991-
1998. I have labelled these discourses the quality discourse, the welfare discourse 
and the alliance discourse in an attempt to capture the main goals that the 
discourses are used to achieve. I have chosen to relate the discourses only to 
institutional agents in Göteborg. The discourses are summarized in the chart 
below. 
 
I have chosen not to relate the discourses above to specific institutional agents, 
since this would imply that a specific agent can be designated as the main 
carrier of the respective discourse. Instead, my analysis shows how agents 
make simultaneous use of all the discourses. This is particularly explicit in the 
new cultural policy visions the cultural affairs committee is responsible for 
developing, but it is evident also in the statements made by other agents. Still, 
agents representing boards with specific responsibility for cultural activities 
can be said to make more use of the quality discourse and the welfare dis-
course, while other municipal agents make more use of the alliance discourse. 
Use of discourse is thus not related mainly to which political party the agent 
represents, but to the agent’s position in the municipal organisation. In the 
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following, I will integrate a discussion of these discourses with some 
overarching reflections. 
 
 THE QUALITY 

DISCOURSE 
 

THE WELFARE 
DISCOURSE 

THE ALLIANCE 
DISCOURSE 

Aim Professional, artistic 
quality 

Broaden 
participation in 
cultural activities 
and create a good 
living environment 

Sustainable 
development  
(financially and 
living 
environment) 

Concept of  
culture 

Aesthetic 
 
 
 

Anthropological  
(group-oriented) 
and aesthetic 

Anthropological 
(individual- 
oriented) and 
aesthetic 

Concept of  
place/space 
 

Artistic, universal 
space 
 
 

National space Glocal places 

Rationale Humanistic 
 
 
 

Sociological Market-oriented 

Model of 
governance 

Profession-oriented 
patron model 
 
 

Legal-bureaucratic 
architect model 

Network-oriented 
architect- and 
patron model  

 
Chart 1: Summary of the discourses used by institutional agents in the cultural policy 
(re)construction process in Göteborg 1991-1998.  
 
The discourses work simultaneously, but the alliance discourse is gaining 
ground 
As noted above, institutional agents make parallel use of the discourses identi-
fied. Still, it seems as if the alliance discourse predominates the other dis-
courses. I argue that a possible reason for this predominance, is the potential 
of the alliance discourse to neutralize what I label the “double technique” in 
arguments about cultural policy. By cultural policy agents, such as the cultural 
affairs committee in Göteborg and the National Council for Cultural Affairs at 
the national level, the alliance discourse is first and foremost used in order to 
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combine the intrinsic value of culture with culture’s potential to enhance 
democracy. Other agents, such as the executive board in Göteborg and the 
Swedish Government Official Report on Regionalization, use the alliance dis-
course to integrate cultural policy with other policy fields. This is particularly 
evident when cultural policy is related to financial priorities, which in turn can 
be related to the increased influence of NPM over public policies and public 
administration. 
 
The importance of place furthers the transgression of boundaries 
The predominance of the alliance discourse contributes to enhancing the im-
portance of the geographical and physical place of Göteborg. In turn, this con-
tributes to the furthering of the transgression of boundaries between different 
policy fields and different sectors in society. Partly, this blurring of boundaries 
can be related to the homogenizing tendencies of NPM, where place becomes a 
trademark that can be used in the global competition for attention. Yet it can 
be equally related to an approval of a view of place as prominent in symbolic 
identity production. However, the latter view, adapted to a network-oriented 
model of governance, has difficulties in succeeding in a municipal organisa-
tion which is still dominated by a legal-bureaucratic model of governance. 
This could also be seen as a reason for the sceptical attitude the administrators 
are faced with from other agents in the municipal organisation when they 
present their proposal for a new cultural policy program. To the 
administrators, the use they make of academic research in this proposal is 
considered a tool in their professional activities, while for example the city 
district committees consider this transgression of boundaries between research 
and public administration an additional expression of the “center’s” 
oppression of the “peripheries”. While the new cultural policy program 
contributes to making cultural policy place specific, it thus also makes visible 
the geopolitical distribution of cultural policy resources.  
 
Agreement about visions, disagreement about organisation 
It is obvious that agents in Göteborg and agents on other levels of government 
largely agree on the main goals of cultural policy. Simultaneously, a dis-
agreement about the organisation of bodies that are to implement these visions 
is equally obvious, both concerning the division of responsibility within the 
municipal organisation of Göteborg as well as between Göteborg and other 
levels of government. The disagreement can be summarized in terms of di-
verging views on political decentralization. Within Göteborg, the city district 
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committees argue for an increased decentralization, while the rest of the 
municipal agents argue for keeping or recovering responsibility from the 
district committees. In a similar manner, Göteborg argues for the de-
centralization of power from the national government level, while the latter 
wants to uphold its privileged position of power in the cultural policy field 
and therefore holds back further efforts at decentralization. 
 
Reproduction of differences that are made visible 
One of the major issues in the thesis is to what extent the policy process in 
Göteborg represents an actual departure from a former state of affairs in the 
cultural policy field. The discourses at work in the process mainly point to-
wards a reproduction of existing discourses within the community of cultural 
policy. This reproduction is evident both historically and concerning the 
agents that present arguments on different levels of government. Even though 
the process in Göteborg mainly concerns reproduction, it is not devoid of 
moments of transformation. I consider the ways in which the differences are 
made visible the most important instances of such a moment. In a manner that 
has been uncommon in Swedish cultural policy, the definitions and divisions 
of responsibility – the difference-engines (Volkerling 1996) – that cultural policy 
in Göteborg is based on are highlighted and hence made possible to challenge. 
Thus, while the reproductive moments of the process clearly shows 
governmentality at work in Göteborg, it also shows how discourses are never 
static or universally applicable, but always submitted to change and 
adaptation to the local contexts of their use. 
 
The advantages of a neo-pragmatist and discourse-oriented approach 
The neo-pragmatist and discourse-oriented approach is a fruitful one, since it 
enables a close reading of public documents, something that has hitherto been 
neglected in research on local cultural policy. The neo-pragmatist position 
allows for an analysis of these documents that make the instrumental 
character of political statements visible, while simultaneously providing the 
grounds for a more nuanced view of the different goals that this instrumen-
tality aims at achieving. In addition, the position highlights the importance of 
agents and agency in relation to discourses. The discourse-oriented position 
contributes to highlighting the importance of structures, thereby allowing for a 
transgression of the local context in favor of a view that shows how discourses 
are shaped, reproduced and transformed in interaction between different 
agents in different places. Furthermore, the approach facilitates a dialogue 
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with those who daily engage in cultural policy, since it accepts the 
instrumental character of cultural policy while not evading a nuanced critique 
of the aims for which this instrumentality is used.  
 
Some suggestions for further research 
I consider one of the main points of a doctoral thesis to be the grounds it pro-
vides for identifying sets of questions for further research. The first set of 
questions I wish to identify relates to the need for thorough research on how 
cultural policies on different levels of government interact, and, more 
precisely, which potential inherent conflicts these relations include. Here, the 
relation between cultural policy and other policy fields, such as industrial 
policy, is of major importance. Yet another crucial theme is how the EU 
changes the conditions of cultural policy within nation-states. The second set 
of questions I would like to propose is the exploration of discourses applied 
not only in the making of cultural policy, but also in the implementation of the 
policy decided upon. The question of which cultural activities are included 
and excluded as a result of the respective policy is of particular interest from 
this perspective. While arguing for future research that aims at making the 
relations between agents, policy fields, sectors and activities visible, I wish to 
conclude by emphasizing the importance of research that allows for in depth 
studies of local contexts. Research on local cultural policy is still under-
developed in Sweden. It is my hope that this thesis will be considered a con-
tribution to remedy this situation. 
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Intervjuförfrågan     Bilaga 1 

     
          Göteborg den X/X 
Hej! 
 
Tack för att du ställer upp för intervju den X/X kl. X-X. I detta brev följer en kort samman-
fattning av vad mitt avhandlingsprojekt syftar till, samt några hållpunkter för vad jag skulle 
vilja att vi koncentrerade oss på vid intervjun. Vårt samtal syftar framförallt till att du, som 
en av de aktörer som var delaktig i och kan överblicka hela processen, berättar om din bild 
av processen samt hjälper mig att stämma av att jag uppfattat denna på ett rättvisande sätt. 
Därtill hoppas jag att vi kan ha en diskussion om de aspekter av processen som inte direkt 
kan avläsas ur de handlingar som återfinns i arkiven.  
 
Mitt avhandlingsprojekt syftar till att studera och analysera vägen fram till en ny kultur-
politisk strategi (Kulturpolitisk strategi – version 1.0) för Göteborgs stad under perioden 1991-
1998. I första hand kommer jag att studera denna process som ett ärendes gång genom det 
politiska och förvaltningsmässiga systemet. Det material som avhandlingen kommer att 
baseras på utgörs därför framförallt av offentliga handlingar från kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse, nämnder samt tillhörande förvaltningar. Dock vill jag även genomföra ett 
antal intervjuer med för processen centrala aktörer. 
 
Arbetet med en ny kulturpolitisk strategi för Göteborgs stad är intressant då det utgör ett 
exempel på hur lokal kulturpolitik hanterar senmoderna förändringsprocesser. Dessa 
processer består bl.a. i en förändrad ansvarsfördelning mellan kulturpolitik på lokal, 
regional, statlig och internationell nivå, en förändrad demografisk struktur, samt en för-
ändrad syn på konstens respektive kulturens roll i samhället. I avhandlingsprojektet är det 
framförallt den språkliga argumentationens roll, i den legitimeringsprocess som skapandet 
av en ny kulturpolitisk strategi utgör, som står i fokus. Vilka aktörer argumenterar för vilka 
sätt att utforma den kulturpolitiska strategin? 
 
Nedan följer några hållpunkter som jag skulle vilja att vi koncentrerade oss på under sam-
talet.  
 
* Ärendets gång från dess initierande i fullmäktige 1991 till dess accepterande i samma 
instans 1998: har jag uppfattat gången genom det politiska och förvaltningsmässiga systemet 
på ett rättvisande sätt? 
* Finns viktigt material, t.ex. utredningar och rapporter, som ej kan återfinnas i arkiven men 
som jag eventuellt kan få tillgång till? 
* Hur upplever du processen? Vilka var de avgörande punkterna med avseende på 
strategins utformning och innehåll och hur ställde sig olika instanser till dessa punkter? 
 
Samtalet kommer att vara fritt och löst strukturerat, där jag ber dig berätta men eventuellt 
styr upp med följdfrågor som dyker upp under samtalets gång. Hör av dig om något är 
oklart! Säg också ifrån om du inte vill att jag spelar in samtalet. 
 
Många hälsningar 
 
Jenny Johannisson, doktorand  
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Intervjuguide     Bilaga 2  

 
 
 
 
 
 

1. Berätta om den del av vägen fram till Kulturpolitisk strategi – version 1.0, 
sett som ett ärendes gång genom det politiska och förvaltningsmässiga 
systemet, som du deltog i.  

 
2. Hur upplevde du processen? Vilka var de avgörande punkterna med 

avseende på strategins utformning och innehåll? 
 

3. Hur upplevde du kulturförvaltningens/kulturnämndens roll? Din egen 
roll? 

 
4. Varifrån hämtades inspirationen till arbetet med strategin? 

 
5. Hur ställde sig de olika instanserna inom kommunen (kommunstyrelse, 

fullmäktige, stadskansli, fackförvaltningar, SDN, förvaltningar, bolag) 
till avgörande punkter? 

 
6. Hur ställde sig instanser utanför kommunen (den framväxande Västra 

Götalandsregionen, statliga instanser (t.ex. Regionberedningen, Kultur-
utredningen)) till avgörande punkter? Fanns andra instanser som deltog 
i processen?  

 
7. Hur förhöll sig representanter för den privata kultursektorn till 

processen?  
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Citatgranskning       Bilaga 3 
      
       Göteborg 2005-10-26 
 
 
 
Hej, 
 
och tack för att du för ca ett/två år sedan ställde upp för en intervju i samband med 
mitt avhandlingsarbete! Detta avhandlingsarbete, som bedrivs inom ramarna för 
forskarutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap, syftar till att studera 
och analysera det kulturpolitiska förändringsarbete som ägde rum i Göteborg på 
1990-talet och som bland annat resulterade i Kulturpolitisk strategi – version 1.0 samt 
en ny organisation på det kulturpolitiska området. Förutom det material som skapats 
genom mina intervjuer, består avhandlingens material huvudsakligen av offentliga 
handlingar från kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder samt tillhörande 
förvaltningar.  
 
Vid intervjutillfället lovade jag att du skulle få granska de intervjucitat jag använder i 
avhandlingen innan denna offentliggörs. Jag ber dig därför att granska den med-
följande första sammanställningen av de delar av avhandlingen där det empiriska 
materialet presenteras. Denna sammanställning återfinner du i en särskild bilaga i 
pdf-format. Till detta följebrev bifogar jag en preliminär innehållsförteckning över 
hela avhandlingen så att du får en bild av den helhet som de delar du läser ingår i. 
Med ”första sammanställning” avses att texten kommer att kortas och bearbetas 
ytterligare innan den ska vara färdig sommaren 2006. Det innebär också att texten ut-
gör arbetsmaterial som inte får spridas eller citeras. Den fortsatta bearbetningsprocessen 
kommer inte att innebära att jag för in nya citat; möjligtvis kan något citat falla bort. 
 
Då jag vet att du har mycket att göra, har jag för att underlätta läsningen markerat 
samtliga intervjucitat i texten så att de ska bli lättare att hitta (om du läser på 
skärmen är markeringen gul, skriver du ut blir markeringen grå om du inte an-
vänder färgskrivare). Om du har invändningar mot hur du citeras ber jag att du hör av 
dig till mig senast torsdagen den 1 december 2005. Om jag inte hör från dig innan dess, 
kommer jag att förutsätta att du godkänner hur du citeras.  
 
Du är varmt välkommen att kontakta mig om du har frågor om ovanstående eller i 
övrigt om mitt avhandlingsarbete. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Jenny Johannisson, doktorand 
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Bilaga 4 
 
 
Statliga kulturpolitiska målsättningar 1974-1996 (Rskr 1974:248) 
 

1. Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefrihet och skapa reella 
förutsättningar för att denna frihet skall utnyttjas. 

2. Kulturpolitiken ska ge människor möjlighet till egen skapande aktivitet och 
främja kontakt mellan människor. 

3. Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom 
kulturområdet. 

4. Kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och be-
slutsfunktioner inom kulturområdet. 

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

6. Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse. 
7. Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levande-

görs. 
8. Kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom 

kulturområdet över språk- och nationsgränserna. 
 
Nationella kulturpolitiska målsättningar 1996- (Rskr 1996/97:129) 
 
Målen för kulturpolitiken skall vara 
 

1. att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda 
den 

2. att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kultur-
upplevelser samt till eget skapande 

3. att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och där-
igenom motverka kommersialismens negativa verkningar 

4. att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden 
kraft i samhället 

5. att bevara och bruka kulturarvet 
6. att främja bildningssträvanden 
7. att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom 

landet.  
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