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Sammanfattning 
Denna rapport presenterar en granskning av Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens 
kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009‐2010 som genomförts på uppdrag av 
nämnda instanser. Granskningen fokuserar på huruvida avsiktsförklaringen bidragit till den 
förändrade samverkansrelation mellan i första hand Kulturrådet och Region Skåne som utgör ett av 
avsiktsförklaringens delmål. Kulturpolitik betraktas i rapporten som en institution, det vill säga en 
specifik regeluppsättning, där avsiktsförklaringen syftar till att reformera de regler som gäller 
maktfördelningen mellan statlig och regional nivå.  
 
Rapportens material består av en dokumentstudie och en intervjustudie. Dokumentstudien 
inkluderar i första hand dokument med relevans för avsiktsförklaringen som producerats av 
Kulturrådet och Region Skåne. Dock ingår även dokument producerade av andra kulturpolitiska 
aktörer och särskilt dem som skapats inom de två delområden som valts ut för att konkretisera 
utvärderingen och belysa avsiktsförklaringen i relation till de lokala kulturverksamheter som berörs 
av denna. Dessa områden är folkbiblioteksområdet och närmare bestämt delprojektet Den globala 
byn, respektive bildkonstområdet och närmare bestämt Utställningsersättning. Utöver intervjuer 
med den kulturpolitiska ledningen i Kulturrådet respektive Region Skåne, har därför ledningen för två 
verksamheter  inom varje område intervjuats – Eslövs och Landskrona kommunbibliotek respektive 
Signal‐Center för samtidskonst och Malmö Konstmuseum. 
 
Granskningens resultat presenteras i form av följande sex påståenden: 
 

⎯ Avsiktsförklaringen har bidragit till att förändra relationen mellan Kulturrådet och Region 
Skåne. Representanter för båda organisationerna upplever att avsiktsförklaringen möjliggjort 
en mer informell dialog dem emellan. Denna dialog anses ha höjt kunskapsnivån inom båda 
organisationerna och särskilt inom Region Skåne upplevs det ha bidragit till en ökad 
professionalisering av förvaltningen. 

⎯ Förändringen upplevs mest på ledningsnivå. Även om samtliga intervjudeltagare är positiva 
till avsiktsförklaringen, är både kännedomen om och intresset för avsiktsförklaringen störst 
på ledningsnivå. Det är också på denna nivå som dialogen mellan Kulturrådet och Region 
Skåne i första hand verkar ha förtätats. Bland övriga tjänstemän och verksamhetsledare 
verkar relationerna ha återgått till dem som var innan avsiktsförklaringen, det vill säga 
kontakter tas gällande konkreta frågor och ärenden. 

⎯ Förändringen upplevs olika från Kulturrådet, Region Skånes respektive övriga 
organisationers perspektiv. Kulturrådet betraktar avsiktsförklaringen från en statlig position, 
där den i första hand blir en förberedelse inför genomförandet av samverkansmodellen och 
ett redskap för att stärka myndighetens legitimitet och kontroll. Även från en regional 
position framstår avsiktsförklaringen som ett redskap för att bemästra den process som leder 
fram till samverkansmodellen och som ett sätt att stärka Region Skånes kulturpolitiska 
legitimitet. Men där Kulturrådet inte vill förnya avsiktsförklaringen, då den potentiellt ger 
regionerna större inflytande över statlig bidragsgivning till regional kulturverksamhet, vill 
Region Skåne av samma skäl förnya avsiktsförklaringen. Den lokala position, som Eslövs 
respektive Landskronas kommunbibliotek samt Signal och Malmö Konstmuseum intar, 
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präglas av en positiv inställning till en förtätad dialog med och mellan regional och statlig 
nivå, men en skeptisk inställning till avsiktsförklaringens reella konsekvenser för den egna 
verksamheten.  

⎯ Avsiktsförklaringen har bidragit till att förändra relationerna inom Kulturrådet respektive 
Region Skåne.  Inom Kulturrådet har avsiktsförklaringen på sikt bidragit till att myndigheten 
tillsatt två regionala koordinatorer. Därutöver har Kulturrådets relationer till andra statliga 
myndigheter, såsom Kungliga Biblioteket och Konstnärsnämnden, förändrats. Inom Region 
Skåne har avsiktsförklaringen varit en del av en större omorganisation av förvaltningen, som 
inneburit en anpassning till samverkansmodellen. Därtill har den på sikt bidragit till en 
förtätad dialog mellan regionen och de skånska kommunerna. 

⎯ Avsiktsförklaringen är en reform som inkluderar både decentralisering och 
dekoncentration. Den övergripande inriktningen på informell dialog har bidragit till viss 
decentralisering av relationen mellan Kulturrådet och Region Skåne, men i fråga om reell 
beslutandemakt verkar decentraliseringen mer omfattande i relationen mellan Region Skåne 
och de skånska kommunerna, särskilt på folkbiblioteksområdet. På bildkonstområdet verkar 
avsiktsförklaringen snarare ha bidragit till dekoncentration, det vill säga geografisk spridning 
av statliga regelverk. Samtidigt innebär denna dekoncentration att Region Skåne tydliggjort 
och förstärkt en mer självständig konstpolitik, något som tidigare varit förbehållet den 
statliga nivån. 

⎯ Avsiktsförklaringen är ett led i en mer omfattande reform som tydligt förändrat karaktär 
under reformens gång. Avsiktsförklaringen kan betraktas som ett led i den reform, som 
inleds med 2009 års Kulturutrednings förslag till portföljmodell och utmynnar i den 
samverkansmodell som genomförs från och med 2011. Men där avsiktsförklaringen handlar 
om innehållsmässiga normer och därmed underlättar en mer informell dialog mellan statlig 
och regional nivå, verkar samverkansmodellens hittillsvarande fokus på ekonomiska resurser 
tvärtom medföra ytterligare formalisering av relationerna mellan nämnda nivåer. Det verkar 
således som att informella överenskommelser främjar en dialoginriktad relation mellan 
Kulturrådet och Region Skåne, medan formella överenskommelser främjar en relation som 
präglas av instruktioner från stat till region snarare än dialog. 
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1  Inledning 
Under hösten 2008 inleder Region Skåne och Kulturrådet historiskt unika samtal om att upprätta en 
så kallad avsiktsförklaring mellan nämnda parter; en skrivelse som presenterar gemensamma 
prioriteringar från både Region Skånes och Kulturrådets perspektiv. Den 15:e januari 2009 
undertecknas Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende 
kulturverksamhet 2009‐2010,1 som utöver att specificera mål, strategier och former för samverkan 
mellan Region Skåne och Kulturrådet på ett mer övergripande plan, även presenterar 18 områden 
där särskild samverkan ska ske under perioden 2009‐2010. Genom en ”fördjupad dialog och 
samverkan” syftar avsiktsförklaringen ytterst till ”att skapa bättre förutsättningar för konst‐ och 
kulturlivets utveckling i Skåne”, samt ”att ge alla i Skåne tillgång till ett omfattande och varierat 
kulturutbud av hög kvalitet” (Statens kulturråd & Region Skåne 2009, s. 1). Region Skåne är först ut; 
därefter upprättar Kulturrådet avsiktsförklaringar med ytterligare sju regioner/landsting.2

 
Det övergripande syftet med avsiktsförklaringen är att genom en utökad samverkan mellan stat och 
region bidra till bättre uppfyllelse av den nationella kulturpolitikens viktigaste målsättningar – att 
förbättra villkoren för konstnärligt utövande å ena sidan och att vidga deltagandet i kulturlivet å den 
andra. Målen är inte nya, men sättet att uppnå dem är det delvis. Istället för att staten som tidigare 
allokerar sina kulturpolitiska ekonomiska resurser till vissa institutioner och verksamheter på regional 
nivå, ska nu stat och region istället förhandla fram gemensamma kulturpolitiska prioriteringar där 
deras ekonomiska resurser ska läggas. Avsiktsförklaringen kan således betraktas som ett steg i en 
process som på pappret innebär grundläggande förändringar i kulturpolitikens rumsliga organisation. 
I denna rapport granskar jag i första hand genomförandet av avsiktsförklaringen, men jag kommer 
även att belysa vägen fram till respektive vägen efter avsiktsförklaringens genomförande. 
Anledningen är att avsiktsförklaringen inte kan studeras i isolation från den övriga utvecklingen på 
det kulturpolitiska området, utan den betraktas som sagt som ett led i en mer omfattande process 
som verkar leda till att relationen mellan region och stat förändras. Om och hur denna relation 
förändras är vägledande frågor i rapporten, som syftar till att utforska huruvida avsiktsförklaringen 
bidrar till förändrade samverkansrelationer mellan och inom kulturpolitiska organisationer på olika 
politiska nivåer, i första hand Kulturrådet och Kultur Skåne. Av skäl som redovisas nedan, ligger fokus 
således inte på att mäta huruvida avsiktsförklaringen bidragit till bättre måluppfyllelse på det 
kulturpolitiska området. Istället ligger fokus på att utforska en annan form av måluppfyllelse, 
nämligen den som rör själva samverkan mellan berörda parter eller det som i avsiktsförklaringen 
benämns strategi. 

Uppdraget  
I avsiktsförklaringen betonas att dess resultat kommer att utvärderas av medverkande instanser. 
Därtill fastställs att ”[e]n extern utvärderare knyts till samverkansprocessen och följer den löpande” 
(Statens kulturråd & Region Skåne 2009, s. 3). I mars 2009 tilldelades jag rollen av denna ”externa 

                                                            
1 Avsiktsförklaringen mellan Kulturrådet och Region Skåne återfinns i bilaga 1. 
2 Övriga regioner och landsting som tecknat avsiktsförklaring med Kulturrådet är Dalarna (2009), Gotland 
(2009), Norrbotten (2009), Västerbotten (2009), Västra Götaland (2009), Jämtland (2010), samt Östergötland 
(2010).  
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utvärderare”. I övrigt lämnades det åt mig att formulera själva uppdraget och dess genomförande, 
även om dialog med uppdragsgivarna kring framförallt dess upplägg förekom i studiens 
inledningsskede. Uppdraget omfattar totalt 4 månaders heltidsarbete, varav en månad ägnades åt en 
förstudie genomförd av Fil. dr Helene Egeland vid SweCult, Linköpings universitet (Egeland 2009). 
Projektet påbörjades i juni 2009 och avslutades i april 2011. 
 
Då jag själv fått formulera fokus för studien, har jag valt att utgå från den ”samverkansprocess” som 
enligt ovan omnämns i avsiktsförklaringen. Jag har uppfattat det så, att en förändrad 
samverkansrelation mellan Kulturrådet och Region Skåne är ett delmål i sig för avsiktsförklaringen. 
Fokus ligger därmed på att bedöma huruvida denna förändring åstadkommits och i så fall hur. På ett 
sätt liknar därmed angreppssättet den traditionella utvärderingen, det vill säga jag vill bedöma 
relationen mellan mål och resultat i ett visst fall. Målet, som består i att förändra 
samverkansrelationen mellan Kulturrådet och Region Skåne, är mer eller mindre politiskt förankrat 
inom de båda parterna; en viktig skillnad mellan Kulturrådet och Region Skåne är att Kulturrådet är 
en statlig myndighet som leds av en politiskt tillsatt styrelse som samtidigt ska befinna sig på visst 
avstånd från den politiska ledningen i regering och departement, medan Region Skåne leds direkt av 
folkvalda politiker. Resultatet i relation till detta mål bedöms huvudsakligen inom ramen för de båda 
organisationernas respektive förvaltningar. Därtill har jag inkluderat representanter för de 
kulturverksamheter som på olika sätt berörs av avsiktsförklaringen och som är lokalt förankrade. 
Även om studien på så sätt går bortom själva förvaltningsprocessen, gör jag inga anspråk på att 
egentligen kunna bedöma det faktiska utfallet av avsiktsförklaringen (jfr Lennartsson & Nolin 2008; 
Vedung 1998). För att kunna genomföra en sådan utvärdering, som också syftar till att belysa 
huruvida utfallet av den förda kulturpolitiken kvalitativt förbättrats eller försämrats, hade studien 
fått läggas upp på annat sätt, med avstamp i en kartläggning av den kulturpolitiska verksamheten 
före och efter avsiktsförklaringens genomförande, snarare än att som nu följa själva 
implementeringen av avsiktsförklaringen inom i första hand Kulturrådet och Region Skåne. För att 
bedöma utfallet hade därtill en långt mer omfattande studie krävts, med närgående belysning av 
verksamheterna samt studier av hur medborgarna uppfattar utfallet. Istället har jag valt att 
genomföra en granskning som närmast kan beskrivas som följeforskning; en kritisk granskning av om 
och hur samverkansrelationerna mellan olika kulturpolitiska nivåer förändrats i och med 
avsiktsförklaringen. Jag utgår inte från en teoretisk definition av begreppet samverkan, utan vill 
istället utforska hur detta begrepp definieras i studiens material, av intervjudeltagare och i centrala 
dokument.  
 
Att göra på detta sätt är dock i sig beroende av ett specifikt teoretiskt avstamp som utgår från en 
problematisering av den något förenklade bild av både policyprocess och måluppfyllelse som 
traditionell utvärderingsmetodologi utgår ifrån. Bo Rothstein (2001) har till exempel visat hur 
policyprocesser i liten utsträckning följer den formella uppdelningen mellan beslutsfattande politiker 
och implementerande tjänstemän. Istället förverkligas policyprocesser genom ett samspel mellan en 
rad olika aktörer som befinner sig både inom och utom den politiskt‐administrativa organisationen i 
formell bemärkelse. Både formulerandet av mål och implementeringen av dessa sker inom ramen för 
olika nätverk som etableras kring de specifika frågor som behandlas. Dessa nätverk är därtill 
delaktiga i att formulera själva frågorna samt i att verkställa besluten, något som inte minst är 
uppenbart på det kulturpolitiska området där de konstnärliga intresseorganisationerna till exempel 
haft stort inflytande på den svenska kulturpolitiken under hela efterkrigstiden (Mangset 1995a). 
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Bedömningen av huruvida en specifik åtgärd leder till ett specifikt resultat kan därför inte mätas på 
ett enkelt sätt, då både åtgärd och resultat förändras under processens gång (Brunsson 2007; 
Czarniawska‐Joerges 1988; Singh 2010; Zetterlund 2004). Därför ter det sig inte så fruktbart att utgå 
från en enkel distinktion mellan dem som formellt beslutat om kulturpolitiska målsättningar 
(politiker), dem som ska implementera besluten (förvaltning) och brukare av utfallet av dessa 
målsättningar (professionsutövare, medborgare). Istället är det mer intressant att i studien 
identifiera olika aktörer, som alla är delaktiga i både skapandet och förverkligandet av 
avsiktsförklaringen, men som har olika syfte med och förutsättningar för sitt deltagande. Utifrån ett 
sådant perspektiv är de aktörer som kommer att stå i fokus för studien i första hand organisationerna 
Kulturrådet och Region Skåne, samt individuella tjänstemän och politiskt tillsatta/politiker inom 
dessa organisationer på statlig och regional nivå. I andra hand inkluderas aktörer som på olika sätt 
representerar utövande och tillgängliggörande av kultur; i detta fall representanter för folkbiblioteks‐ 
respektive bildkonstområdet. Då dessa verksamheter bedrivs i lokala sammanhang, inkluderas 
därmed också i viss mån den kommunala kulturpolitiska nivån i studien.  
 
Sammanfattningsvis är syftet med rapporten, återigen, att belysa huruvida avsiktsförklaringen bidrar 
till förändrade samverkansrelationer mellan och inom kulturpolitiska organisationer på olika politiska 
nivåer. De frågeställningar som driver rapporten är följande: 
 

1. Har avsiktsförklaringen bidragit till att förändra samverkansrelationerna mellan Kulturrådet 
och Region Skåne och i så fall hur? 

2. Har avsiktsförklaringen bidragit till att förändra samverkansrelationerna inom Kulturrådet 
respektive Region Skåne och i så fall hur? 

3. Har avsiktsförklaringen bidragit till att förändra samverkansrelationerna mellan Kulturrådet, 
Region Skåne och de lokala kulturverksamheter som på olika sätt berörs av 
avsiktsförklaringen? 

Uppdragets genomförande 
I denna studie används en kvalitativ ansats. Det innebär att jag vill skapa en förståelseinriktad 
kunskap om avsiktsförklaringens bakgrund, genomförande och konsekvenser, snarare än kunskap 
som är mätbar utifrån kvantitativa och tydligt avgränsade mått. Denna kvalitativa förståelse skapas 
inom ramen för ett nyinstitutionellt angreppssätt (jfr Brunsson 2007; DiMaggio & Powell 1991; 
Harding 2007; Røyseng 2003), vilket gör att studiens huvudpoäng är att synliggöra eventuella 
förändringar i kulturpolitiken betraktad som en samhällelig institution. En sådan institution kan 
definieras som en specifik regeluppsättning som vägleder de organisationer och aktörer som är 
verksamma inom institutionen. Reglerna kan vara mer eller mindre formella; de kan avse så kallade 
instruktioner i form av lagstiftning eller förordningar (till exempel Bibliotekslagen) eller mer 
informella normer (till exempel att staten bör ha huvudansvaret för konstpolitik medan kommunerna 
bör ha huvudansvaret för kulturpolitik). Oavsett status tas reglerna ofta mer eller mindre för givna av 
dem som är verksamma inom institutionen. I denna studie ligger fokus på de regler som gäller 
maktfördelning mellan olika nivåer på det kulturpolitiska området. Det är dessa regler som 
avsiktsförklaringen till synes avser att förändra, då den vill åstadkomma förändring i relationen 
mellan statlig och regional nivå. Avsiktsförklaringen är i denna bemärkelse en reform (Czarniawska‐
Joerges 1988). Reglerna som ska reformeras är som sagt av både formellt och informellt slag och 
studien syftar inte till att belysa objektiva förändringar i regeluppsättningen. Istället lyfter jag fram de 
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föreställningar om maktfördelningen mellan i första hand statlig och regional nivå som framkommer i 
studiens material.  
 
Kulturpolitikens övergripande regeluppsättning befinner sig på en strukturell nivå, men 
kulturpolitikens strukturer skapas och förändras av de aktörer som är verksamma inom den 
kulturpolitiska institutionen. Olika aktörer innehar olika positioner och förhållningssätt till denna 
institution. De aktörer som står i fokus är Region Skåne respektive Kulturrådet, samt tjänstemän och 
politiker/politiskt tillsatta i dessa organisationer. Det är Region Skåne och Kulturrådet som varit 
direkt involverade i utarbetandet och genomförandet av avsiktsförklaringen; de är de parter som 
avsiktsförklaringen ingås emellan. Men den svenska kulturpolitiska institutionen består av fler 
aktörer än dessa och för att på ett mer fördjupat sätt kunna belysa avsiktsförklaringens 
genomförande och konsekvenser är det avgörande att involvera de aktörer som står för det faktiska 
genomförandet, det vill säga kulturverksamheter som uppbär offentligt stöd inom ramen för 
avsiktsförklaringens tillämpningsområden. Dessa kulturverksamheter är med nödvändighet bundna 
till specifika lokala platser och knyter därmed an till den kommunala nivån inom den svenska 
kulturpolitiska institutionen. Det optimala förfaringssättet hade varit att kunna följa samtliga 18 
områden som avsiktsförklaringen beskriver ut i samtliga verksamheter, men studiens tidsramar tillät 
endast ett ytterst begränsat urval. Denna studie gör således inga anspråk på att skapa generaliserbar 
kunskap, vare sig om någon av de organisationer som inkluderas i studien eller om 
avsiktsförklaringen i dess helhet.  
 
Den förstudie som genomfördes av Helene Egeland i juni 2009 syftade i första hand till att göra ett 
motiverat urval; av relevanta dokument, av relevanta intervjudeltagare och av relevanta 
kulturverksamheter. I enlighet med Egelands rekommendationer, som förankrats hos 
uppdragsgivarna, valdes två av avsiktsförklaringens områden ut för att kunna möjliggöra en 
fördjupad analys: folkbiblioteksområdet och närmare bestämt delprojektet Den globala byn, 
respektive bildkonstområdet och närmare bestämt Utställningsersättning. Dessa två områden 
karaktäriseras av högst olikartade villkor och just detta var ett viktigt urvalskriterium. 
Folkbiblioteksområdet knyter an till en kommunal kulturpolitisk kärnverksamhet där 
medborgarperspektivet tenderar att stå i fokus, medan bildkonstområdet knyter an till den mer 
statligt präglade konstpolitik som utgör den svenska kulturpolitiska institutionens andra huvudled. 
Dessa två områden vägledde därför vidare urval av både intervjudeltagare och dokument. Som 
startpunkt för avgränsningen av dokumentstudien användes den period som avsiktsförklaringen 
gäller, det vill säga 2009‐2010. Jag tog avstamp i de dokument med bäring på avsiktsförklaringen som 
under denna period producerades inom Kulturrådet respektive Region Skåne, för att därefter utvidga 
dokumentstudien genom att inkludera vissa av de dokument som Kulturrådet och Region Skåne, 
liksom lokala kulturverksamheter, refererade till i sina skrivelser eller under intervjuerna. 
Dokumentmaterialet består således av utredningar, propositioner, styrdokument, 
uppföljningsdokumentation och andra textbaserade framställningar på olika politiska nivåer. Vilka 
dokumenten är framgår av referensförteckningen. 
 
Med avseende på intervjustudien, intervjuades utöver den politiska och förvaltningsmässiga även 
tjänstemän inom folkbiblioteks‐ respektive bildkonstområdet inom Kulturrådet och Region Skåne. 
Därutöver valdes i samråd med Region Skåne två verksamheter ut inom respektive område. Inom 
folkbiblioteksområdet valdes Landskrona respektive Eslövs bibliotek, två kommunala folkbibliotek 
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som båda deltar i projektet Den globala byn. Inom bildkonstområdet valdes Signal‐Center för 
samtidskonst respektive Malmö konstmuseum, det vill säga en nätverksbaserad respektive en 
institutionsbaserad verksamhet. I samtliga fall intervjuades endast ledningen för respektive 
verksamhet. Intervjufrågorna kretsade kring intervjudeltagarnas uppfattningar om 
avsiktsförklaringens bakgrund, genomförande och konsekvenser (se bilaga 2). Med några undantag 
genomfördes intervjuerna under den period som avsiktsförklaringen gäller, det vill säga 2009‐2010. 
Intervjudeltagarna presenteras nedan. 

Presentation av intervjudeltagarna 

Region Skåne 

Margaretha Eriksson har arbetat med biblioteksfrågor i 30 år, bland annat som produktchef på BTJ 
och kulturchef i olika kommuner och landsting. 2006 blev hon regionbibliotekarie i Skåne och 
därefter chef för verksamhetsområdet Bibliotek, bildning och media inom Kultur Skåne, Region 
Skånes kulturförvaltning. Hon är även ordförande i Föreningen Sveriges Länsbibliotekarier (SLB). Den 
första intervjun genomfördes i Regionbibliotekets dåvarande lokaler på Stadsbiblioteket i Malmö 
2009‐12‐01 och den andra i Kultur Skånes nuvarande lokaler i Malmö 2011‐01‐20. 
 
Ola Jacobson har arbetat inom Kultur Skåne sedan 2003, först som vikarierande scenkonstutvecklare 
och därefter som ansvarig för utredning och analys. Idag arbetar han inom Kultur Skånes 
ledningsstab, som verksamhetsstrateg och internationell sekreterare. Innan han började på Kultur 
Skåne, arbetade han drygt två år på Kulturrådet. Intervjun genomfördes i Regionbibliotekets 
dåvarande lokaler på Stadsbiblioteket i Malmö 2009‐11‐30. 
 
Jaana Järretorp har arbetat på Kultur Skåne sedan 2003, där hon efter att ha varit enhetschef för 
dåvarande Konstkansliet blev utvecklare inom bild‐ och formområdet. Hon har tidigare arbetat på 
både Rooseum och andra gallerier i Malmö. Hon har även undervisat om bland annat projektledning 
på Konst, kultur, kommunikation (K3), Malmö högskola. Den första intervjun genomfördes på ett café 
i Malmö 2009‐12‐02 och den andra i Kultur Skånes nuvarande lokaler i Malmö 2010‐12‐09. 
 
Claes Göran Jönsson (s) har under perioden 1964‐2010 varit politisk aktiv i Lunds kommun, som 
kommunalråd och ordförande i olika nämnder. Från det att Region Skåne bildades har han varit 
ledamot, ordförande respektive vice ordförande i regionens kulturnämnd. Idag är han ersättare i 
kulturnämnden samt ledamot i Regionfullmäktige. Intervju genomfördes på telefon 2011‐02‐02. 
 
Chris Marschall har 30 års erfarenhet av offentlig kulturpolitik på kommunal, landstingskommunal 
och statlig nivå. Hon har bland annat varit utredare för dåvarande Svenska Kommunförbundet 
respektive Landstingsförbundet samt Civildepartementet. Hon har också varit kultursekreterare i 
Kävlinge respektive Nacka kommun, samt kulturchef i dåvarande Malmöhus läns landsting. Hon är 
chef för Kultur Skåne sedan regionens tillblivelse. Intervjun genomfördes i Kultur Skånes dåvarande 
lokaler i Landskrona 2010‐04‐22. 
 
Karin Ohrt är sedan 2009 utvecklare av litteratur och bibliotek inom Kultur Skåne. Innan dess 
arbetade hon på Lunds universitetsbibliotek, som bibliotekarie och sedermera som projektledare, 
verksamhetsutvecklare och webbredaktör. Den första intervjun genomfördes i i Regionbibliotekets 
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dåvarande lokaler på Stadsbiblioteket i Malmö 2009‐11‐30 och den andra i Kultur Skånes nuvarande 
lokaler i Malmö 2011‐01‐20. 
 
Kamilla Rydahl är konstnär och har haft en mängd separat‐ och grupputställningar i bland annat 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn. 2007 blev hon Region Skånes första konstkonsulent. 
Idag är hon utvecklare inom bild‐ och formområdet, liksom FoU‐strateg, inom Kultur Skåne. Intervjun 
genomfördes i Kultur Skånes nuvarande lokaler i Malmö 2010‐12‐09. 
 
Jan Stenfell har arbetat med offentlig förvaltning på regional nivå sedan 1982, i form av länsstyrelse, 
länsmuseum, kommunalförbund, landsting och region. Han arbetade med regionala 
utvecklingsfrågor innan han blev utvecklare inom först konstområdet och därefter kulturarvsområdet 
i Region Skåne. Nu är han verksamhetsstrateg och ansvarig för uppföljning och utvärdering inom 
Kultur Skåne. Intervjun genomfördes på ett café i Malmö 2009‐12‐02. 
 
Rolf Tufvesson (kd) har varit aktiv i Region Skåne ända sedan dess tillblivelse. Under de två första 
mandatperioderna var han regionråd, med ansvar för bland annat regionala utvecklingsfrågor. Han 
har varit vice ordförande och därefter ordförande i Region Skånes kulturnämnd. Han har också varit 
ordförande i regionens beredning för integration och mångfald, samt engagerad i 
Öresundskommittén. Han har sammanlagt 30 års erfarenhet av politiskt arbete på kommunal, 
landstingskommunal och statlig nivå, men i december 2010 lämnade han alla politiska uppdrag. 
Intervjun genomfördes i Kultur Skånes dåvarande lokaler i Landskrona 2010‐04‐22. 

Statens kulturråd 

Kerstin Brunnberg är journalist och sedan 2009 ordförande i Kulturrådets styrelse. Hon har arbetat 
både som tidnings‐ och tv‐journalist och sedan 1986 vid Sveriges Radio, först som politisk reporter, 
informations‐ och programdirektör och sedermera som VD. Intervjun genomfördes på Kulturrådet i 
Stockholm 2011‐01‐17. 
 
Mats Hansson har under cirka 20 års tid arbetat som bibliotekarie och sedermera bibliotekschef 
respektive kultur‐ och fritidschef i fyra kommuner av olika storlek. Sedan 2005 arbetar han på 
Kulturrådet som handläggare inom biblioteksområdet. Intervjun genomfördes på Kulturrådet i 
Stockholm 2010‐03‐04. 
 
Kennet Johansson är Kulturrådets generaldirektör sedan 2008. Innan dess var han ordförande i 
Kulturrådets styrelse en kort period, efter att ha varit chef för Göteborgs stads kulturförvaltning i 
drygt två år. Han har även varit museichef på olika platser i landet, bland annat Malmö och 
Linköping. Intervju genomfördes på Kulturrådet i Stockholm 2011‐01‐17. 
 
Anita Jonsson har sedan 1970‐talet arbetat med kulturfrågor på statlig nivå, bland annat på 
dåvarande Utbildningsdepartementet. I perioder har hon sedan 1995 varit avdelningschef på 
Kulturrådet och hon har länge haft Kulturrådets relation till regionerna som ansvarsområde. Idag är 
hon chef för Avdelningen för kommunikation. Intervjun genomfördes på Kulturrådet i Stockholm 
2011‐01‐17. 
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Mika Romanus har tidigare arbetat med förvaltning av kommunal kulturpolitik, bland annat i 
Stockholm stad och som medarbetare i Stockholm – Europas kulturhuvudstad 1998 AB. Sedan 2004 
arbetar hon på Kulturrådet, från början som handläggare av dansfrågor och sedermera som 
enhetschef för den enhet inom Avdelningen för konst och kultur som handhar teater, dans, musik 
bild och form samt museer. Intervjun genomfördes på Kulturrådet i Stockholm 2010‐06‐22. 
 
Ellen Wettmark har tidigare arbetat som projektledare inom konstområdet, bland annat på Nordiska 
Institutet för Samtidskonst (NIFCA) i Helsingfors. Hon började på Kulturrådet 2007, först som 
handläggare för internationella frågor och därefter som handläggare inom bild‐ och formområdet. 
Idag är hon koordinator för internationella frågor. Intervjun genomfördes på Kulturrådet i Stockholm 
2010‐06‐22. 
 
Erik Åström har sedan 1972 arbetat med museifrågor på olika sätt, sedermera som museichef. 1997 
började han på Kulturrådet, först som avdelningschef för konst‐, musei‐ och 
utställningsverksamheterna och därefter som sakkunnig på nämnda områden. Gradvis har 
Kulturrådets samverkan med regioner blivit ett allt viktigare inslag i hans tjänst och idag är han 
koordinator för regionala frågor och samverkansmodellen. Intervjun genomfördes på Kulturrådet i 
Stockholm 2010‐06‐22. 

Folkbiblioteksområdet – Den globala byn 

Annelie Bengtsson‐Stenquist är bibliotekarie med lång erfarenhet av arbete inom 
folkbiblioteksområdet. Sedan sju år arbetar hon i Eslövs kommun, där hon nu är chef över ett 
huvudbibliotek, fyra skolbibliotek och fem filialer. Intervjun genomfördes på telefon 2011‐02‐02. 
 
Margareta Rydhagen är bibliotekarie som sedan 14 år tillbaka är chef för Landskrona bibliotek, som 
består av ett huvudbibliotek och fyra filialer. Innan hon utbildade sig till bibliotekarie har hon arbetat 
med olika frågor inom landsting och kommun. Intervjun genomfördes på huvudbiblioteket i 
Landskrona 2010‐12‐10. 

Bildkonstområdet – Utställningsersättning 

Göran Christenson har under 24 år varit chef för Malmö Konstmuseum, ett kommunalt museum med 
särkilt fokus på nordisk konst från 1800‐talets mitt fram till idag. Christenson har även bland annat 
varit ordförande i IASPIS (Konstnärsnämndens internationella program för bild‐ och formkonstnärer) 
samt ledamot i Bildkonstnärsnämndens styrelse. Intervjun genomfördes på museet 2011‐01‐20. 
 
Anders Rosdahl har sedan 15 år tillbaka arbetat vid Malmö Konstmuseum, sedermera som dess 1:e 
intendent, där ansvar för utvärdering och uppföljning också ingår. Intervjun genomfördes på museet 
2011‐01‐20.  
 
Carl Lindh är utövande konstnär. Tillsammans med Emma Reichert, Fredrik Strid och Elena Tzotzi 
driver han Signal‐Center för samtidskonst i Malmö, en verksamhet som startade 1998 och som bland 
annat utforskar hur curatorer och artister i samverkan på olika sätt kan belysa utställningsplatsens 
funktion. Intervjun genomfördes i Signals lokaler 2010‐12‐09. 
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Emma Reichert arbetar som curator. I samband med att hon undervisade på Konsthögskolan i 
Malmö, kom hon i kontakt med dem som då drev Signal‐Center för samtidskonst. Idag driver hon 
Signal tillsammans med Carl Lindh, Fredrik Strid och Elena Tzotzi. Intervjun genomfördes i Signals 
lokaler 2010‐12‐09. 

Analys 
Den analys av materialet, som syftar till att besvara studiens frågeställningar, har företagits i två 
huvudsakliga steg. I det första steget har både dokument‐ och intervjumaterial tematiserats på två 
sätt. Dels organiseras materialet utifrån huruvida det berör avsiktsförklaringen från ett 
ledningsperspektiv, ett folkbiblioteksperspektiv respektive ett bildkonstperspektiv. Denna 
tematisering bildar också grund för presentationen av materialet i tre olika kapitel – kapitel 2, 3 och 
4. I det första steget har ytterligare en tematisering varit vägledande för både analys och 
presentation, där jag utgått från de tre olika faser som avsiktsförklaringen genomgår: Vägen till 
avsiktsförklaringen (bakgrund), Vägen genom avsiktsförklaringen (genomförande) och Vägen efter 
avsiktsförklaringen (konsekvenser). Detta ska inte tolkas som att de tre faserna går att enkelt skilja 
från varandra på något objektivt identifierbart sätt. Det jag har försökt göra är att i de tre olika 
kapitlen gestalta tre olika berättelser om avsiktsförklaringen (jfr Czarniawska 1998; Johannisson 
2006, s. 41). Dessa berättelser utgår från de framställningar av avsiktsförklaringen som ges av 
intervjudeltagare och i dokumenten och gör inga anspråk på att förmedla en ”sann” bild. Istället 
skildrar berättelserna hur avsiktsförklaringen framställs i dokument och i intervjuer.  
 
I det andra analyssteget, som presenteras i kapitel 5, har jag utifrån ovan nämnda berättelser försökt 
besvara studiens frågeställningar. Även om teoretiska utgångspunkter varit vägledande även i det 
första analyssteget, har specifika teoribildningar kring (kultur)politik och organisationsförändring fått 
en mer aktiv roll i det andra analyssteget. Den övergripande kvalitativa ansats som med avstamp i 
nyinstitutionell teori betraktar kulturpolitik som en  regelstyrd samhällsinstitution och reformer som 
försök att förändra denna institution har redan presenterats. För att konkretisera analysen har jag 
därefter använt tidigare forskning som i första hand fokuserar på följande aspekter: flernivåstyrning, 
decentralisering, besluts‐ och implementeringsteori samt maktrelationer. I det följande kommer jag 
att kort sammanfatta vad dessa aspekter innebär, för att förhoppningsvis visa hur de kan vara 
användbara i den efterföljande analysen. 
 
I studien ligger fokus på att belysa relationer; mellan Kulturrådet och Region Skåne och, mer 
övergripande, mellan kulturpolitik på statlig, regional och kommunal nivå. Detta fokus följer delvis ur 
själva föremålet för studien, då avsiktsförklaringen utgör ett försök att förändra relationen mellan 
Kulturrådet och Region Skåne. Avsiktsförklaringen betraktas dock inte som ett isolerat initiativ, utan 
som del av en större reform avseende kulturpolitikens organisation. Denna reform avser just i första 
hand relationen mellan statlig och regional nivå, men får också tydliga konsekvenser för den 
kommunala nivån. Dessa tre nivåer har sedan kulturpolitiken formerades som självständigt 
sakområde 1974 betraktats som delar av en och samma kulturpolitiska institution, det vill säga att de 
på olika sätt relaterar till varandra har från början betraktats som självklart. Den nu aktuella 
reformen kan således endast bidra till att förändra en redan existerande relation. Själva reformen 
visar också på hur den svenska kulturpolitiska institutionen knyter an till en internationell institution 
avseende politiskt beslutsfattande, som bygger på att den tidigare dominerande position som den 
statliga nivån – i egenskap av representant för nationalstaten – innehaft är på väg att förskjutas mot 
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vad som brukar benämnas flernivåstyrning (Agnew 2001; Johansson 2010; Pierre 2001). Förutom att 
ansvarsfördelningen mellan olika nivåer inom nationalstatens ramar förskjuts, griper internationella 
aktörer in alltmer i svenskt politiskt beslutsfattande på alla nivåer. EU är förstås det mest uppenbara 
uttrycket för en internationell organisation som på vissa områden formellt överskrider 
beslutsfattande inom nationalstaterna och EU har även bidragit till ett ökat fokus på regioners 
betydelse för tillväxt i medlemsländerna.  
 
Parallellt med internationaliseringsprocesser löper decentraliseringsprocesser, där förskjutningen 
mot starkare regioner återigen är ett uppenbart exempel. Den nu aktuella reformen avseende 
relationen mellan statlig och regional nivå på det kulturpolitiska området presenteras ofta som en 
decentraliseringsreform, det vill säga att den statliga nivån kommer att överlåta beslutandemakt 
avseende fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet till regionerna. Decentralisering 
har sedan 1970‐talet presenterats som ett genomgående och i viss mån utmärkande drag för svensk 
och nordisk kulturpolitik, men forskning visar att faktisk kulturpolitik ofta resulterat i 
dekoncentration snarare än decentralisering. Där decentralisering avser överlåtande av reell 
beslutandemakt, avser dekoncentration snarare större geografisk spridning av statlig makt enligt 
fransk modell (Johannisson 2010; Mangset 1995b; Kawashima 1997). Jag vill här betona att 
dekoncentration i denna rapport inte används i den gängse, statvetenskapliga betydelsen av 
geografisk utlokalisering från huvudstaden av statliga verk och myndigheter. I stället ligger fokus på 
geografisk utlokalisering av statligt genererade normer inom den kulturpolitiska institutionen. Det är 
intressant att försöka belysa huruvida avsiktsförklaringen ingår i en reform som tenderar mot 
decentralisering eller dekoncentration.  
 
Decentraliserings‐ respektive dekoncentrationsbegreppen är samtidigt problematiska ur ett 
flernivåstyrningsperspektiv som utgår från att politiskt beslutsfattande inte längre enbart utgår från 
ett tydligt nationalstatligt centrum, där den statliga nivån antingen delegerar eller centraliserar makt 
inom ramen för ett hierarkiskt system. Begreppen antyder också att makt är något som man har eller 
inte har och att makt alltid handlar om att den ena parten får vad den vill på den andres bekostnad. 
Ett sådant maktbegrepp kan problematiseras på flera sätt; Michel Foucault (1991) har gjort det 
genom att visa på att en aktör kan både inneha och inte inneha makt samtidigt, liksom att makt inte 
alltid är något förtryckande utan en relation där båda parter har något att vinna på maktrelationen. 
De aktuella förändringarna i den svenska kulturpolitiska institutionen innebär inte endast att staten 
beslutar sig för att genomföra en reform som ska resultera i antingen ökad decentralisering eller 
ökad dekoncentration. Den innebär också att den regionala nivån i ökad utsträckning utövar egna 
påtryckningar gentemot staten; Nils Brunsson (2007) har visat hur det inte bara är de som reformerar 
som innehar makt när en reform ska genomföras, utan att även de som ska reformeras har större 
eller mindre möjligheter att påverka utgången av reformen. Med avseende på avsiktsförklaringen är 
ju dessutom Region Skåne en av initiativtagarna till reformen. Maktrelationer tar sig inte bara olika 
uttryck i de olika organisationer som ingår i den kulturpolitiska institutionen – där fokus här ligger på 
Kulturrådet och Region Skåne – utan också mellan olika aktörer inom dessa organisationer: politiker, 
tjänstemän, utövare, förmedlare, användare. Makten inom och mellan organisationer präglas således 
av en hög grad av komplexitet där det oftast inte går att enkelt fastställa vem som blir som vinnare 
eller förlorare. Barbara Czarniawska‐Joerges (1988) har benämnt detta förhållande för ”maktens 
täthet”.  
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Uppdragsforskare, följeforskare, fri forskare? 
Det finns anledning att kort kommentera karaktären av den studie som denna rapport presenterar. 
Denna karaktär är nämligen något mångtydig, vilket inte är ovanligt inom det kulturpolitiska 
kunskapsområdet. Detta område kännetecknas överlag av en mängd projektutvärderingar, men 
desto färre övergripande utvärderingar (jfr Viirman & Johannisson 2008; Zetterlund 2004). Samtidigt 
som enskilda organisationer på det kulturpolitiska området, såsom Kulturrådet och Region Skåne, 
liksom alla offentliga organisationer, i allt högre utsträckning förväntas kvalitetssäkra sin verksamhet 
både med hjälp av interna och externa rutiner och bedömningskriterier, är granskningar av huruvida 
organisationer lever upp till mer övergripande målsättningar sparsamt förekommande. Samtidigt 
som den svenska politiskt‐administrativa organisationen, i likhet med övriga västvärlden, tagit en 
tydlig vändning mot resurseffektivitet, måluppfyllelse och uppföljningsrutiner, kvarstår således 
frånvaron av bedömningar av huruvida den svenska kulturpolitiska institutionen uppfyllt sina 
övergripande målsättningar. Därmed ifrågasätts inte heller dessa övergripande målsättningar. Det 
finns troligen flera anledningar till att det förhåller sig på detta sätt, där den positivt vinklade 
förklaringen är att allting helt enkelt inte går att utvärdera (Lindgren 2006; jfr Belfiore 2003). Kanske 
ska vissa typer av målsättningar och verksamheter helt enkelt inte utvärderas – ett inte ovanligt 
argument på det kulturpolitiska området, där utvärderingars inneboende risker i form av exempelvis 
kvantifiering av i grunden kvalitativa aspekter och ekonomisk reduktionism ofta lyfts fram.  Från ett 
demokratiskt perspektiv kan det samtidigt tyckas problematiskt att en verksamhet som uppbär 
offentliga medel inte granskas avseende långsiktig måluppfyllelse. Denna studie utgör egentligen inte 
ett bidrag till att fylla denna kunskapslucka, men försöker ändå sikta in sig på att belysa den mer 
övergripande aspekt som avser relationen mellan kulturpolitik förd inte bara av Region Skåne 
respektive Kulturrådet, utan hur eventuella förändringar i relationerna mellan kulturpolitik på statlig, 
regional och kommunal nivå bidrar till att förändra förutsättningarna även för den kulturpolitik som 
förs på respektive nivå.  
 
Frågan gäller ju också från vilken position som granskningen genomförs; i form av ett tydligt 
formulerat uppdrag där uppdragsgivaren sätter ramarna för såväl frågeställningar som metodval, i 
form av ett mer öppet följeforskningsprojekt eller i form av fri forskning. Vilket perspektiv intar då 
föreliggande rapport? På ett sätt är rapporten produkten av ett specificerat uppdrag; att en 
”oberoende utvärderare ska följa avsiktsförklaringen löpande” är inskrivet i själva avsiktsförklaringen. 
Samtidigt har jag själv fått formulera frågeställningar och metodologisk ansats för granskningen, där 
jag utgått från min kompetens och erfarenhet som akademisk forskare. Förutom att jag därmed har 
tillgång till en specifik uppsättning redskap i form av ett vetenskapligt arbetssätt, bär jag också med 
mig förutsättningen att min granskning ska vara kritisk. Kritisk ska här inte identifieras med negativ, 
utan med ett förhållningssätt som innebär dels att inte ta den granskade verksamhetens 
utgångspunkter för givna, dels att försöka belysa de långsiktiga konsekvenserna av verksamheten, 
något som inte låter sig göras utan att försöka nysta fram några av de historiska trådar som vävts 
samman i den samtida verksamheten. Detta förhållningssätt medför att de resultat min analys 
frambringar inte direkt kan omsättas i relation till den verksamhet som granskas. Samtidigt hoppas 
jag att resultaten kan komma till användning i den verksamhetsutveckling som involverade aktörer 
själva bedriver (jfr Czarniawska‐Joerges 1988). 
 
Förhållningssättet får även forskningsetiska implikationer. Då det är omöjligt att inte röja 
intervjudeltagarnas identitet, har samtliga fått granska sina direktcitat, i de sammanhang där de 
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förekommer, innan rapporten publicerats. Av forskningsetiska skäl betraktar jag detta som en 
nödvändig åtgärd. Även av metodologiska skäl är det viktigt att de individer som framställs som 
medskapande aktörer känner igen sig i de berättelser om avsiktsförklaringen som jag försöker återge. 
Samtidigt är detta förfaringssätt problematiskt från flera perspektiv; dels innebär det att tolkning och 
resultat kan påverkas av intervjudeltagarna, dels innebär det att jag varit tvungen att iaktta 
försiktighet angående eventuella negativa synpunkter då intervjudeltagarna är identifierade. Jag har 
försökt åtgärda denna problematik genom att i direktcitaten endast acceptera ändringar som avser 
formen, samt i viss mån förtydliganden av redan explicitgjort innehåll. Med avseende på negativa 
synpunkter, har jag försökt omformulera dem utifrån mitt perspektiv och med mina ord. Tolkningen 
av materialet är alltid forskarens ansvar. Samtidigt är det fortsatt problematiskt att denna tolkning – 
eller snarare transparensen av denna tolkning – begränsas av att varje uttalande måste bedömas 
utifrån ett etiskt perspektiv. I detta sammanhang vill jag betona att forskaren aldrig kan stå utanför 
det fenomen som forskaren studerar; oavsett om kulturpolitikforskaren vill eller inte, så ingår hon i 
någon form av relation med kulturpolitiken och dess aktörer (jfr Røyseng & Stavrum, kommande). Jag 
utgör således ingen neutral observatör, även om jag är oberoende i bemärkelsen att jag inte tillåtit 
någon att explicit påverka min tolkning av det som framställs i rapporten. Avslutningsvis vill jag tacka 
alla dem som ställt upp för intervju, samt docent Roger Blomgren som läst och kommenterat 
rapporten i dess slutskede. 
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2  Avsiktsförklaringen från ett ledningsperspektiv 
I detta kapitel belyser jag vägen till, genom och efter avsiktsförklaringen på en övergripande nivå. 
Med detta avses att jag fokuserar på beslut och genomförande på kulturpolitisk ledningsnivå i 
Kulturrådet respektive Region Skåne. Materialet utgörs därför av utredningar, styrdokument, 
uppföljningar och andra textbaserade framställningar på statlig nivå, liksom utredningar, 
styrdokument, uppföljningar och andra textbaserade framställningar på regional nivå. Avseende 
intervjustudien, inkluderas de intervjudeltagare som representerar ledningen i Kulturrådet (Kerstin 
Brunnberg, Kennet Johansson, Anita Jonsson, Mika Romanus, Erik Åström) respektive den politiska 
och förvaltningsmässiga ledningen i Region Skåne (Rolf Tufvesson, Claes Göran Jönsson, Chris 
Marschall, Ola Jacobson). En presentation av dessa intervjudeltagare återfinns i kapitel 1. 

Vägen till avsiktsförklaringen 
I Kulturrådets pressmeddelande om avsiktsförklaringen i januari 2009, presenteras den som en ”ny 
modell för kultursamarbete mellan stat och region” (Statens kulturråd 2009a). Pressmeddelandet 
citerar också syftet med avsiktsförklaringen, nämligen att ”skapa bättre förutsättningar för konst‐ 
och kulturlivet i Skåne och att ge alla i regionen tillgång till ett omfattande och varierat kulturutbud 
av hög kvalitet”. Som bakgrund till avsiktsförklaringen hänvisar pressmeddelandet till att Region 
Skåne är unik i det att regionen sedan 1999 övertagit Kulturrådets fördelning av statliga bidrag till 
regional kulturverksamhet. Avsiktsförklaringen pekar därmed både framåt i den kulturpolitiska 
händelseutvecklingen – mot den så kallade samverkansmodellen – och bakåt, mot den så kallade 
kulturpåsemodell som tillämpades i Region Skåne 1999‐2010. Jag återkommer till 
avsiktsförklaringens relation till samverkansmodellen efter att i det följande ha koncentrerat mig på 
avsiktsförklaringens trådar bakåt.  
 
Kulturpåsemodellen ingick i den regionala försöksverksamhet som inleddes 1997 och kan betraktas 
som resultatet av regionpolitiska snarare än kulturpolitiska initiativ. 1995 avlämnade två statliga 
utredningar sina betänkanden: Regionberedningen respektive Kulturutredningen. Där 
Regionberedningen ställde sig positiv till ett utökat regionalt ansvar även på det kulturpolitiska 
området, var Kulturutredningen, liksom Kulturrådet, avvaktande (jfr Johansson 2010). När 
Regionberedningens förslag till försöksverksamhet till slut genomfördes på försök i ett urval län, var 
försöksverksamheten relativt omfattande avseende ansvar för det regionala utvecklingsarbetet, 
medan kulturpåsemodellen blev det mest konkreta resultatet på det kulturpolitiska området. 
Modellen innebar att Region Skåne övertog det administrativa ansvaret att fördela statliga bidrag till 
regionala kulturinstitutioner från Kulturrådet, medan regeringen fortsatt bestämde vilka institutioner 
som var berättigade till bidraget. Kulturpåsemodellen kan därför betraktas som ett tydligt uttryck för 
dekoncentration snarare än decentralisering; det vill säga modellen innebar att ett tidigare statligt 
administrativt ansvar utlokaliserades till en regional instans, snarare än att nämnda regionala instans 
övertog reell beslutandemakt över användningen av statliga medel till den regionala verksamheten 
(jfr Johannisson 2006, 2010).  
 
Representanter för Region Skåne och Kulturrådet är mycket överens om att kulturpåsemodellen 
fungerade dåligt från både ett regionalt och ett statligt perspektiv. Kennet Johansson, som tillträdde 
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som Kulturrådets generaldirektör i januari 2008, sammanfattar sin bild av utgångsläget på följande 
vis: 
 

Viktigt i det här perspektivet är att Skåne tydligt uttalade att det fanns ett starkt behov av 
att  samtala med Kulturrådet utifrån  att de blev  försöksregion och  fick  kulturpåsen. Det 
budskap  vi  fick  var  att  kommunikationen med  staten mer  eller mindre  hade  upphört. 
Utifrån  det  skånska  perspektivet  hade  därmed  också  statlig  finansiering  av 
kulturverksamhet i  Skåne lidit skada. (Intervju med Kennet Johansson 2011‐01‐17) 

 
Representanter för Region Skåne bekräftar denna bild, där det framgår att den kontakt med 
Kulturdepartementet som kulturpåsemodellen skulle inkludera i princip uteblev. Detta ledde till att 
Region Skåne fick svårare att hävda sig i konkurrensen om statliga ekonomiska resurser. Från 
Kulturrådets perspektiv var det också problematiskt att inte ha en dialog om den kulturpolitiska 
verksamheten i en av Sveriges största regioner. En tätare dialog var till exempel mycket mer 
välutvecklad med Sveriges största region, Västra Götalandsregionen, vilket också avspeglades i en 
större tilldelning av statliga kulturpolitiska medel (Kulturrådet 2009b, s. 39; jfr Beckman, Tomson & 
Olson 2010). 
 
Representanter för Region Skåne och Kulturrådet är också överens om att anledningen till att en 
tätare dialog mellan de båda parterna inleddes under våren 2008 var i högsta grad personberoende. 
Hade inte Rolf Tufvesson (kd), ordförande i Region Skånes kulturnämnd 2007‐2010, varit så drivande 
och hade inte Kennet Johansson varit så öppen för Region Skånes initiativ, är det oklart huruvida 
avsiktsförklaringen hade kommit till stånd. Samtidigt fanns på Kulturrådet även sedan tidigare en 
medvetenhet om att regionerna skulle bli en viktig kulturpolitisk fråga framöver. Erik Åström, 
ansvarig handläggare för avsiktsförklaringarna på Kulturrådet, sammanfattar hur processen från 
inledande tankegångar till beslut om att skapa en avsiktsförklaring såg ut: 
 

Anita  Jonsson  och  jag,  samt  ytterligare  några  medarbetare,  insåg  att  detta  var 
framtidsfrågorna;  vi  måste  utveckla  våra  relationer  med  regionerna.   Den  dåvarande 
regeringen  tyckte möjligtvis  att  vi  skulle  tona  ner  det  något  och  departementet  hade 
kanske en annan uppfattning än nu. När Kennet Johansson började på Kulturrådet, lyfte vi 
för  honom  fram  behovet  av  att  utveckla  samarbetet med  regionerna.  Att  Kulturrådet 
skulle bli mycket mer  aktivt utåt hade han  sedan  länge haft högt på  agendan. Vi hade 
formella  träffar med  den  politiska  ledningen  i  Skåne  en  gång  om  året  även  under  den 
tidigare ledningens tid. Dessa möten var inte så konstruktiva, utan bestod mest av att de 
berättade  för  oss  vad  de  hade  gjort  för  pengarna.  Detta  hade  de  lika  gärna  kunnat 
rapportera  skriftligt. Men  [vid möte  2008]  blev  det  en  helt  ny  vändning; man  hade  en 
väldigt öppen  ledning  i Skåne och hos Kulturrådet. Helt plötsligt var det Chris Marschall 
som sa: ”Ska vi sitta så här och hålla på år efter år, utan att få till en utveckling. Kan vi inte 
ha en ordentlig diskussion om  vad  vi egentligen  vill göra  tillsammans”.  ”Ja”,  sa Kennet. 
Och då var vi snabbt på. (Intervju med Erik Åström, 2009‐06‐22)  

 
Erik Åström lyfter också fram betydelsen av att Kulturrådet visste att den Kulturutredning som 
avlämnade sitt betänkande i februari 2009 skulle föreslå en förändring av den statliga 
bidragsgivningen till regional kulturverksamhet. Därtill var det känt att utredningen skulle föreslå en 
omorganisation av den statliga kulturpolitiska myndighetsstrukturen, där Kulturrådet skulle få en 
kraftigt reducerad roll. Region Skåne hade sedan länge drivit behovet av en förändrad relation mellan 
stat och region på det kulturpolitiska området, vilket framkommer redan i Region Skånes första 
kulturpolitiska program Växa med kultur (2003, s. 12), genom följande formulering: ”Region Skåne 
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måste ha stor frihet att genom sin användning av de samlade regionala och statliga resurserna gynna 
utveckling och nytänkande i kulturpolitiken”. Men vad denna ökade frihet egentligen skulle innebära 
konkretiserades först under Rolf Tufvessons ledning i Kulturnämnden. Öppna landskap, det 
kulturpolitiska program som fastställdes av Regionfullmäktige i november 2008, innehåller ett särskilt 
avsnitt om ansvarsfördelningen mellan region, stat och kommun på det kulturpolitiska området, där 
strävan efter ökad regional självständighet tydligt framkommer. Även i Region Skåne kände man 
förstås till att Kulturutredningen skulle föreslå ett utökat regionalt ansvar på det kulturpolitiska 
området och det gällde att utnyttja denna förändringspotential. Avsiktsförklaringen kan ur detta 
perspektiv betraktas som en proaktiv reaktion på den pågående utredningen; ett sätt för både 
Kulturrådet och Region Skåne att ta makten över en kulturpolitisk förändringsprocess. Region Skånes 
kulturchef Chris Marschall ger följande sammanfattning av varför avsiktsförklaringen blev till: 
 

Det  är  ju  realpolitik  det  handlar  om  och  att  hitta  något  som  gagnar  bägge  parter. Oss 
gagnade det därför att det var ett kliv ut ur den cementerande påsen. Vi kunde  ta ett steg 
framåt. För Kulturrådet var det naturligtvis ett sätt att visa att det skulle kunna vara den 
statliga myndighet  som  ingick  överenskommelser med  regionerna,  att  det  hade  både 
kompetens, vilja och framsynthet i detta. (Intervju med Chris Marschall 2010‐04‐22) 

 
Därefter är samtliga intervjudeltagare överens om att det konkreta utarbetandet av 
avsiktsförklaringen gick relativt fort och smärtfritt. I september 2008 träffade den kulturpolitiska och 
förvaltningsmässiga ledningen i Region Skåne generaldirektören och ledningsgruppen på Kulturrådet. 
Då blev man överens om den övergripande del av avsiktsförklaringen som också tillämpats i 
avsiktsförklaringarna med övriga sju regioner och landsting. Denna del är uppbyggd kring fem 
huvudelement: syfte, kulturpolitiskt perspektiv, förnyelse och utveckling, samverkan, samt 
uppföljning och utvärdering. Syftet, som refererats ovan, är helt inriktat på att i Skåne utveckla å ena 
sidan villkoren för konstnärliga utövare och å andra sidan tillgången till kultur av hög kvalitet. 
Tillgänglighet – eller det som i avsiktsförklaringen benämns delaktighet – är också fokus för det som 
benämns kulturpolitiskt perspektiv. Mångfald och jämställdhet är två aspekter som lyfts fram särskilt 
och som också enligt avsiktsförklaringen ska genomsyra de förnyelse‐ och utvecklingsprojekt som ska 
prioriteras. Förnyelse och utveckling utgör också en egen aspekt, där det definieras som ”/…/ dels 
stöd till det oetablerade och oprövade inom kulturområdet, dels stöd till befintliga kulturinstitutioner 
och kulturaktörer i deras förnyelse‐ och utvecklingsarbete” (Statens kulturråd & Region Skåne 2009, 
s. 2). Samverkan inom denna aspekt ska avse identifikation av gemensamma behov och insatser, med 
särskild hänsyn tagen till synpunkter framförda av aktörer inom kultursektorn.  
 
En förbättrad samverkan är det som framställs som huvudpoängen med avsiktsförklaringen och 
därmed blir det särkilt intressant att granska avsiktsförklaringens formuleringar kring vad samverkan 
faktiskt ska bestå i. Aspekten är indelad i tre olika led; mål, strategi och form. Med avseende på 
målsättningar, återspeglar avsiktsförklaringen de kulturpolitiska målsättningar som är antagna på 
nationell respektive regional nivå. Angående målsättningar verkar således Sveriges Riksdag och 
Region Skåne överens – överlag verkar det i Sverige finnas en hög grad av konsensus mellan 
kulturpolitiska målformuleringar på olika politiska nivåer (jfr Johannisson 2006, 2010). Det är i det led 
som specificerar strategier och former för samverkan som själva samverkansbegreppet tilldelas 
tydligast betydelser. Strategierna är inriktade på att bygga upp en gemensam bild av konst‐ och 
kulturområdet i Skåne, samt att identifiera behov av utveckling och förnyelse. Den tredje strategin 
lyfter in den kommunala nivån i sammanhanget, då den avser en vidareutveckling av samverkan 
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mellan kommunal, regional och nationell nivå. Dock konstateras under former att Region Skåne har 
ett särskilt ansvar för samverkan med kommunerna, medan samverkan mellan Kulturrådet och 
Region Skåne ”omfattar kulturinstitutionerna, de fria kulturaktörerna och annan kulturverksamhet” 
(Statens kulturråd & Region Skåne 2009, s. 2). Denna formulering är ett av de tydligaste uttrycken för 
hur avsiktsförklaringen från Region Skånes perspektiv blir en väg bort från kulturpåsemodellen. 
Denna modell kom att innefatta endast kulturinstitutionerna, medan avsiktsförklaringen egentligen 
omfattar all kulturverksamhet i regionen, något som också lyfts fram av Chris Marschall i intervjun. 
Formerna för samverkan konkretiseras ytterligare med hjälp av sju olika exempel, som kan delas in i 
tre huvudgrupper: ekonomi, kunskapsutveckling respektive organisation. Med avseende på ekonomi, 
avser samverkan gemensamma ekonomiska prioriteringar samt möjligheter till breddad finansiering, 
medan kunskapsutveckling fokuserar på kompetensöverföring respektive forskning. Organisation 
avser förbättrade möjligheter till samverkan med andra aktörer och samhällsområden, liksom mer 
effektiva beslutsprocesser som bygger på förbättrade underlag vid prioriteringar (ibid.). Under 
avsiktsförklaringens sista huvudelement – uppföljning och utvärdering – fastställs att Region Skåne 
och Kulturrådet kommer att ha årliga uppföljningar av avsiktsförklaringen. Detta är också den enda 
av de i dagsläget åtta avsiktsförklaringarna där det är inskrivet att en extern utvärderare ska följa 
processen. Överlag kan konstateras att avsiktsförklaringen mellan Kulturrådet och Region Skåne är 
den mest omfattande av de existerande, vilket också intervjudeltagarna lyfter fram. De skäl för detta 
som intervjudeltagarna betonar är relativt samstämmiga och handlar om att den första 
avsiktsförklaringen var ett experiment som var tänkt som modell även för övriga avsiktsförklaringar 
och då ville man gå noggrant tillväga. Därtill tenderar avsiktsförklaringarna att bli mindre omfattande 
ju närmare genomförandet av samverkansmodellen de upprättas, vilket jag återkommer till i den 
sammanfattande analysen i kapitel 5. 
 
I den femsidiga bilaga som bifogas den tresidiga avsiktsförklaringen, konkretiseras avsiktsförklaringen 
ytterligare genom att samverkansområden specificeras i anslutning till de mål som ställts upp för 
avsiktsförklaringen. I den ursprungliga skrivningen är dessa områden inte mindre än 18 till antalet (se 
bilaga 1). Enligt Rolf Tufvesson (intervju 2010‐04‐22) är det ”/…/ bilagan som är det mer intressanta”; 
det är här som faktisk samverkan kommer till uttryck genom prioriteringen av konkreta verksamheter 
och projekt. Samtliga intervjudeltagare fick frågan om hur urvalet av samverkansområden gick till och 
i princip samtliga är överens om att urvalsprocessen inte präglades av konflikter mellan de olika 
parterna. Särskilt representanterna för Region Skåne skildrar det som en smidig och på många sätt 
glädjefylld process:  
 

Det var god stämning och vi var väldigt effektiva. Vi kände också att vi i grund och botten 
delade  en  värdegemenskap  vad  gäller  de  kulturpolitiska målen  och  prioriteringarna.  Vi 
ville åstadkomma något tillsammans. (intervju med Chris Marschall 2010‐04‐22)  

 
Det tillfälle som Chris Marschall hänvisar till i detta citat ägde rum i Skåne senare under hösten 2008 
och då deltog flera handläggare inom de olika områden som föreslagits. Intervjudeltagarna minns det 
som att de formuleringar som återfinns i avsiktsförklaringens bilaga faktiskt skrevs vid sittande bord 
vid detta möte. Huruvida någon av parterna hade ett tydligare initiativ på olika områden, till exempel 
om det var Region Skåne som föreslog vissa områden och Kulturrådet andra, är något oklart. Men 
representanter för Kulturrådet menar att Region Skåne var mer drivande och också tillhandahöll ett 
konkret förslag till samverkansområden inför mötet. De menar också att även om konflikter aldrig 
uppstod, fanns skillnader i vad respektive part valde att lyfta fram. Mika Romanus, enhetschef på 
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Kulturrådet, betonar att mötet präglades av samstämmighet, men ger följande exempel på att olika 
perspektiv synliggjordes: 
 

Möjligtvis var det så att vissa förslag – till exempel utveckling av Uppåkra, kultur i vården 
och  entreprenörskap  –  definitivt  kom  från  Skåne, medan  andra  förslag  –  till  exempel 
konkreta projekt som Bibu3,  liksom dansområdet och bild och  form – var sådant som vi 
redan  förde samtal kring. Exilförfattare var nog en  fråga som vi hade med oss.  (Intervju 
med Mika Romanus 2010‐06‐22) 

 
Även Erik Åström lyfter fram att det fanns viss åtskillnad mellan Kulturrådets respektive Region 
Skånes perspektiv angående vilka samverkansområden som skulle inkluderas i avsiktsförklaringen. 
Samtidigt betonar Kennet Johansson (intervju 2011‐01‐20) att flera av avsiktsförklaringens 
formuleringar ”skulle kunna vara klippta eller saxade ur våra egna dokument”. 
 
Sammanfattningsvis karaktäriserar således samtliga intervjudeltagare vägen till avsiktsförklaringen 
som enkel, smidig och präglad av samstämmighet. Avsiktsförklaringen var helt enkelt ett sätt att 
åtgärda en situation som var ogynnsam från båda parters perspektiv, liksom ett sätt att bemöta de 
förändringar som Kulturutredningen samt övriga samhällsförändringar gav förhanden. En viktig 
anledning till den samstämmiga bilden är att vägen till avsiktsförklaringen hanterades företrädesvis 
på ledningsnivå samt av tjänstemän inom respektive organisation. Kontakter med övriga relevanta 
aktörer, såsom representanter för Skånes kommuner och kulturliv, förekom inte på något 
systematiskt sätt i samband med utarbetandet av avsiktsförklaringen. Ola Jacobson, en av de 
ansvariga handläggarna på Kultur Skåne, lyfter fram denna brist på förankring utanför Kultur Skåne 
och Kulturrådet, men uttrycker samtidigt osäkerhet kring huruvida en bredare förankringsprocess 
egentligen förändrat slutresultatet. Möjligen menar Jacobson att en avsiktsförklaring som förankrats 
bredare initialt hade ytterligare underlättat vägen in i samverkansmodellen (intervju med Ola 
Jacobson 2009‐11‐30). Hursomhelst framställer intervjudeltagarna vägen till avsiktsförklaringen som 
en enkel process som ledde till ett tydligt beslut där parterna var helt överens. Avsiktsförklaringen 
var också förankrad i Kulturrådets styrelse (t.ex. prot. 2008:8, 2008‐10‐20, § 2; prot. 2008:9, 2008‐12‐
17, § 2, prot. 2009:1, 2009‐01‐15, § 2) och enligt Kulturrådets representanter var också 
Kulturdepartementet positivt inställda. I Region Skåne klubbades avsiktsförklaringen först av en enig 
Kulturnämnd (Region Skåne, Kulturnämnden, prot. 2009‐01‐28, § 4) efter beslut i nämndens 
presidieutskott (prot. 2009‐01‐21, § 1). Därefter godkände även Regionstyrelsen (prot. 2009‐02‐05, § 
7) avsiktsförklaringen, med en enda reservation från Sverigedemokraternas representant. 

Vägen genom avsiktsförklaringen 
Den 15:e januari 2009 skrivs avsiktsförklaringen under av Kulturrådets styrelseordförande respektive 
generaldirektör samt av Region Skånes kulturnämndsordförande respektive kulturchef. 
Undertecknandet äger rum på Kulturrådet och det anordnas en presskonferens som också 
direktsänds via Internet. Den 23:e mars samma år anordnas en mer operativt inriktad så kallad kick‐
off, också den hos Kulturrådet. Vid mötet deltar representanter för den styrgrupp som ansvarar för 
genomförandet av avsiktsförklaringen, det vill säga Kulturrådets ledning, Region Skånes 
kulturnämnds presidium samt kulturförvaltningens ledningsgrupp. Därtill deltar flertalet av de 
tjänstemän på både Kulturrådet och Kultur Skåne som ska stå för själva genomförandet. Efter 

                                                            
3 Bibu är en scenkonstbiennal för barn och unga som sedan 2006 anordnas i Lund. 
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övergripande presentationer i plenum om syftet med avsiktsförklaringen, vidtar diskussioner inom de 
olika samverkansområden som avsiktsförklaringen inkluderar. Denna diskussion resulterar i att de 
båda parterna under perioden mars‐juni 2009 kan sammanfatta upplägget inom samtliga 
samverkansområden utifrån en utarbetad mall, som ska redovisa gemensamma insatser, förväntade 
resultat och ”i vilken grad frågor om mångfald, jämställdhet och tillgänglighet samt barns och ungas 
rätt till kultur beaktas inom respektive område”. Därtill ska tidplan samt uppgiftslämnare för 
respektive område identifieras.  
 
Samtidigt arbetar både Kulturrådet och Region Skåne med sina remissvar på den Kulturutredning 
som avlämnar sitt slutbetänkande i februari 2009. Med avseende på de delar i utredningen som 
föreslår en förändring i den statliga bidragsgivningen till regional kulturverksamhet – det som av 
utredningen benämns portföljmodellen – intar både Kulturrådet och Region Skåne en positiv 
hållning. Kulturrådet ifrågasätter dock utredningens förslag till ny roll för myndigheten, som i princip 
skulle innebära att Kulturrådet endast skulle agera statlig motpart till regionerna inom ramen för 
portföljmodellen. Istället vill Kulturrådet bygga vidare på existerande avsiktsförklaringar, behålla 
fördelningen av utvecklingsbidrag samt i övrigt bibehålla gällande organisation. Region Skåne 
ifrågasätter i sin tur utredningens förslag angående vilka statliga medel som ska ingå i modellen. 
Kulturrådet och Region Skåne är inte ensamma om en kritik av utredningens förslag till 
portföljmodell, vilket bidrar till att den efterföljande propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3) 
föreslår att en ny modell ska utredas särskilt innan dess genomförande (jfr Johannisson 2010, s. 
59ff.). En sådan utredning tillsätts också, under ledning av Chris Heister och med uppdrag att leverera 
sitt betänkande i februari 2010. Det är tydligt att den blivande samverkansmodellen griper in i 
genomförandet av avsiktsförklaringen, och att detta blir tydligare ju mer avlämnandet av 
Samverkansutredningens betänkande närmar sig. 
 
Under 2009 verkar dock avsiktsförklaringen prioriteras. Den 22‐23:e oktober 2009 samlas 
styrgruppen till avstämning på Trolleholms slott i Skåne. Av mötesunderlaget att döma, där statusen 
inom respektive samverkansområde sammanfattas i tabellform, samt av minnesanteckningar och 
intervjudeltagare, framstår det som att avsiktsförklaringen genomförs enligt plan. Detta är också den 
bild som ges vid den presskonferens om avsiktsförklaringen som anordnas i Malmö i december 2009 
(Region Skåne 2009b). Samma månad avrapporteras också verksamheten till Region Skånes 
kulturnämnd (prot. 2009‐12‐16, § 101), med hänvisning till det underlag som producerades inför 
mötet i oktober. Enligt Ola Jacobson (intervju 2009‐11‐30) är det vid oktobermötet som samtliga 
samverkansområden får en mer konkret form. Tidigare har det enligt Jacobson funnits en skillnad 
mellan övergripande samverkansområden, till exempel kommundialog, som varit svårare att 
operationalisera än de områden som är konkreta från början, till exempel festivaler som Bibu. Av 
dagordning och minnesanteckningar framgår också att en viktig del av mötet är att Region Skåne och 
Kulturrådet informerar varandra om sina respektive verksamheter. Här blir det tydligt att båda parter 
på olika sätt förbereder sig för en ny modell för fördelningen av statliga bidrag till regional 
kulturverksamhet. Medan Kulturrådet hänvisar till kommande utredningsbetänkanden och 
regleringsbrev, berättar Kultur Skåne om det nya kulturpolitiska handlingsprogram som kommer att 
antas i november samma år, samt den nya organisation för kulturförvaltningen som träder i kraft vid 
årsskiftet. Den nya organisationen innebär att de 40‐talet anställda organiseras i ledning och 
ledningsstab, administrativ support samt tre verksamhetsområden. Verksamhetsområdet Bibliotek, 
bildning och media hanterar folkbibliotek, media, litteratur respektive film som konstarter samt 
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folkbildning. Området är också regionens instans för nationella biblioteksfrågor. 
Verksamhetsområdet Konstarterna omfattar verksamhetsutveckling och bidragsgivning inom bild 
och form samt scenkonsterna, inklusive verksamhet riktad till barn och unga. Verksamhetsområdet 
Kulturarv och livsmiljö hanterar kulturarvsfrågor inklusive frågor som rör kultur och hälsa. Varje 
område handhar bidragsformer inom respektive område, i form av verksamhetsbidrag, 
utvecklingsbidrag och projektmedel. Enligt Ola Jacobson (intervju 2009‐11‐30) är den nya 
organisationsmodellen tydligt inspirerad av Kulturutredningens identifikation av tre sfärer som 
indelningsgrund för statlig kulturpolitisk förvaltning.4 På frågan om huruvida omorganisationen 
genomförts om inte avsiktsförklaringen funnits eller om förslaget till portföljmodell inte fått 
genomslag, svarar Jacobson: 
 

Vi hade riggat den annorlunda så klart. För vi riggar ju organisationen i förhållande till de 
arbetsuppgifter som ligger framför oss. Och utan portföljmodellen framför oss så hade vi 
nog gjort det  lite annorlunda, det är  jag ganska  säker på. Men man behöver hela  tiden 
utveckla verksamheten och det var ändå dags. (Intervju med Ola Jacobson 2009‐11‐30). 

 
Jacobson menar alltså att samtidigt som avsiktsförklaring och förslag till portföljmodell tydligt 
influerat den nya organisationen, hade någon form av omorganisation ändå gjorts. Representanterna 
för Region Skåne lyfter alla fram behoven av en flexibel organisation som utgår från verksamheternas 
behov. Jacobson (ibid.) uttrycker det på följande sätt: ”vi ska inte låta vår organisationsstruktur styra 
dialogformerna, utan vi ska vara lite öppna för vi har inte sett alla behoven än”. Samtidigt lyfter Claes 
Göran Jönsson (s), vice ordförande i Region Skånes Kulturnämnd 2007‐2010, sammanfattningsvis 
fram att ”samverkanstanken är det som har genomsyrat förändringen av förvaltningen” (intervju 
2011‐02‐02). Kultur Skånes nya organisation skiljer sig tydligt från organisationen på statlig nivå, där 
olika delområden är uppdelade på olika myndigheter. Området Konstarterna relaterar tydligt till 
Kulturrådet – men också till Konstnärsnämnden – medan Kulturarv och livsmiljö relaterar i första 
hand till Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna och i andra hand till Kulturrådet. Bibliotek, 
bildning och media relaterar förvisso till Kulturrådet, men folkbildningsfrågor sorterar under 
Utbildningsdepartementet och kulturpropositionen, i enlighet med Kulturutredningen, föreslår att 
ansvaret för en nationell bibliotekspolitik samlas hos Kungliga Biblioteket. 
 
Organisationen på både regional och statlig nivå, samt relationen mellan dessa organisationer, 
hamnar alltmer i blickfånget under 2010. I februari avlämnar Samverkansutredningen (SOU 2010:11) 
sitt förslag till utformning av det som av utredningen benämns koffertmodellen, men så småningom 
kommer att benämnas samverkansmodellen. Utgångspunkterna för den nya modellen föreslås vara 
följande: 
 

Statens stöd till regional kulturverksamhet bör bidra till att ge befolkningen  i hela  landet 
möjlighet  att  ta  del  av  ett  varierat  kulturutbud  präglat  av  förnyelse  och  kvalitet.  Det 
statliga stödet bör därför syfta till att: 

 utveckla den kulturella infrastrukturen, 
 främja  en  regional mångfald  genom  att de  skilda  förutsättningar  som  kulturlivet 

har runt om i landet tas tillvara på bästa sätt och 
 ge  möjligheter  för  kulturskapare  i  hela  landet  att  arbeta  och  utveckla  sitt 

konstnärskap. 

                                                            
4 Kulturutredningens (SOU 2009:16, del 3) förslag till tre sfärer var 1. arkiv, bibliotek och språk; 2. samtid, 
historia och livsmiljö; 3. konstarterna. 
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I dialogen med den  kommunala nivån bör  Statens  kulturråd också hävda principen om 
armlängdsavstånd  som  utgångspunkt  för  bidragsfördelningen.  Detta  innebär  att 
konstnärliga beslut inte bör fattas på politisk nivå utan överlåtas till ämnesexperter. (SOU 
2010:11, s. 12) 

 
Med avseende på genomförande, föreslår utredningen att statliga bidrag till regional teater‐, dans‐ 
och musikverksamhet, regionala museer, regionala arkiv, kulturkonsulentverksamhet, regionala 
resurscentra för film och video samt hemslöjdskonsulenter samlas under ett nytt anslag som ”i 
huvudsak” disponeras av Kulturrådet. Ett av undantagen är den regionala biblioteksverksamheten, 
där de statliga bidragen föreslås hanteras av Kungliga Biblioteket. Anslaget inom 
samverkansmodellen ska fördelas med utgångspunkt i den fleråriga regionala kulturplan som 
landstingen ska utarbeta i samråd med kommuner, kulturliv, civilt samhälle och Kulturrådet. 
Kulturrådet ska efter dialog inom det statliga Samverkansråd som föreslås inrättas fatta beslut om 
medelstilldelning. Ansvaret för övergripande uppföljning och utvärdering av den nya modellen, som 
ska genomföras i Skåne, Västra Götaland, Halland, Norrbotten och på Gotland från och med 2011 och 
i hela landet från och med 2015, föreslås tilldelas en ny kulturpolitisk analysmyndighet. Både 
Kulturrådet (2010f) och Region Skåne (2010c) ställer sig i sina remissvar positiva till förslagets 
övergripande utgångspunkter, men ifrågasätter flera aspekter av genomförandet. De är överens om 
att avvisa förslaget till att bidrag till biblioteksverksamhet inte integreras i den nya modellen,5 
därefter skiljer sig synpunkterna åt. Kulturrådet vill ha mer förberedelsetid för genomförandet, 
medan Region Skåne betonar vikten av att reformen påbörjas 2011, även om de förespråkar att ”[d]e 
fem regioner som är med redan från början kan fungera som ’försöksregioner’ i den nya modellen så 
att processen kan justeras efter hand” (Region Skåne 2010c, s. 3). Förslaget att överföra Kulturrådets 
forskningsmedel till en ny analysmyndighet avvisas av Kulturrådet men kommenteras inte i detta läge 
av Region Skåne. Regionen väljer istället att ytterligare problematisera relationen mellan de statliga 
bidrag som föreslås ingå i modellen och de som föreslås lämnas utanför: 
 

Region  Skåne  vill  emellertid  betona  vikten  av  att  dels  stärka  och  synliggöra  samverkan 
kring de regionala och statliga resurser som inte ingår i den så kallade kulturportföljen och 
dels att utveckla den samverkan som handlar om andra saker än finansiering. Det kan gälla 
sådant  som  kompetensöverföring,  nätverk  och  konferenser,  att  initiativ  tas  avseende 
kunskapsuppbyggnad  och  forskning  samt  initiativ  för  att  stärka  samverkan med  andra 
aktörer och samhällsområden. (Region Skåne, 2010c, s. 2).  

 
Här kan Region Skåne sägas bygga vidare på de tankegångar som enligt intervjudeltagarna utgjorde 
utgångspunkten för avsiktsförklaringen. I sitt remissvar betonar också Region Skåne att 
avsiktsförklaringens plats i den nya samverkansmodellen framstår som oklar.   
 
I maj 2010 får Kulturrådet i uppdrag av regeringen att under en knapp månad förbereda 
genomförandet av samverkansmodellen. I Kulturrådets (2010d) rapportering av uppdraget framgår 
att underlaget förankrats hos berörda parter; de statliga myndigheter som ska ingå i 
Samverkansrådet (Konstnärsnämnden, Kungliga Biblioteket, Nämnden för hemslöjdsfrågor, 
Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Riksteatern, och Svenska Filminstitutet), de fem försökslänen, 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares 
Samarbetsorganisation (KLYS), samt Länsstyrelserna – som lämnas utanför samverkansrådet trots 
                                                            
5 Region Skånes kulturnämnd ifrågasätter också förslaget till att överföra utvecklingsbidrag från Kulturrådet till 
Kungliga Biblioteket i en särskild skrivelse till den sistnämnda myndigheten i mars 2010 (Region Skåne 2010d).  
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deras protester. Claes Göran Jönsson (intervju 2011‐02‐02) bekräftar att dialogen mellan den 
kulturpolitiska ledningen i Region Skåne och Kulturrådet intensifierades under denna period. 
Kulturrådets förslag till direktiv för genomförandet är tillsynes enkla och okomplicerade, där statens 
nationella ansvar lyfts fram tillsammans med vikten av regionalt medbestämmande: 
 

Utgångspunkt för de regionala kulturplanerna är att de ägs av respektive landsting och tas 
fram tillsammans med berörda kommuner i samråd med civilsamhälle och kulturskapare. 
Planerna  baseras  på  de  nationella  kulturpolitiska  målen  och  de  regionala 
utvecklingsstrategierna.  Syftet  är  att  regionala prioriteringar och  variationer  ska  få ökat 
genomslag samtidigt som staten har ett övergripande strategiskt ansvar för den nationella 
kulturpolitiken. (Statens kulturråd 2010d, s. 6) 

 
Samtidigt återfinns i en särskild bilaga specifika bedömningskriterier för de sju områden som ingår i 
modellen. Möjligtvis är det dessa kriterier som föranleder de fem försökslänen och SKL att i en 
gemensam skrivning förhålla sig kritiska till det de framställer som ett försök att genom direktiven 
splittra upp bidragsgivningen:  
 

[D]et nya stödet måste ses som ett statligt anslag för regional kulturverksamhet som kan 
användas  för  de  områden  som  nu  utpekats.  Kulturrådets  uppgift  är  att  göra  en 
helhetsbedömning  av  de  kommunala  och  regionala  insatser  som  respektive  ansökan 
berör. (Ibid, s. 17).  

 
Försökslänen och SKL vill också skjuta merparten av ansvaret för uppföljning till den nya 
analysmyndighet som regeringen trots Kulturrådets invändning beslutat inrätta. Dock får Kulturrådet 
i regleringsbrevet för 2011 i uppdrag att senast den 15 mars detta år ”redogöra för erfarenheter vad 
gäller förberedelser och införandet av samverkansmodellen”. I övrigt verkar Kulturrådets 
rapportering ligga till grund för den förordning (2010:2012) för samverkansmodellen som utfärdas i 
december 2010. I samband med genomförandet av samverkansmodellen förändrar också Kulturrådet 
sin organisation, genom att tillsätta regionala koordinatorer med särskilt ansvar för de regioner som 
ingår i modellen (intervju med Kennet Johansson 2011‐01‐17).6  
 
För Region Skånes del utgör föreberedelserna inför den kommande samverkansmodellen en central 
del av verksamheten 2010. I ett PM från januari presenteras en plan för dialog och samverkan med 
kommunerna (Region Skåne 2010c), som föreslår att denna dialog och samverkan genomförs inom 
ramen för avsiktsförklaringar som är mycket likartade avsiktsförklaringen mellan Region Skåne och 
Kulturrådet. På ett sätt är planen en integrerad del av avsiktsförklaringen mellan region och stat, då 
ett samverkansområde gäller just samverkan med kommunerna. Samtidigt är planen ett tydligt 
redskap för att ytterligare tydliggöra och synliggöra den regionala kulturpolitiska identiteten, samt 
att förankra och avgränsa denna gentemot kommunerna (jfr Johannisson 2010). I planen hänvisas till 
Kulturutredningen för att betona att relationen mellan region och kommun bygger på ”att dessa 
aktörer ses som likvärdiga parter med olika roller och ansvar som möts i ett utvecklat samspel” 
(Region Skåne 2010c, s. 2). I mars ordnas en remisskonferens med anledning av 

                                                            
6 Kulturrådet leds av en politiskt tillsatt styrelse och generaldirektör. De har till sin hjälp fem beslutande 
arbetsgrupper och nio rådgivande referensgrupper.  Därutöver finns ca 75 personer anställda i Kulturrådets 
kansli, som är indelat i tre olika avdelningar: avdelningen för konst och kultur, avdelningen för kommunikation 
och avdelningen för administration. Kansliet för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) utgör därtill 
en självständig enhet (Statens kulturåd 2011). 
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Samverkansutredningens förslag, där kommunernas kulturnämndspresidier eller motsvarande, 
kulturchefer eller motsvarande, samt närmast berörda tjänstemän och företrädare för kulturlivet 
deltar. Av dokumentationen från konferensen framgår att kommunerna överlag är positiva till 
samverkansmodellen, som bland annat betraktas som sätt att öka kommunernas inflytande över 
kulturpolitiken, att synliggöra och tydliggöra kommunernas kulturpolitiska prioriteringar och att 
erhålla en förbättrad samverkan med Region Skåne. Samtidigt identifierar kommunerna vissa risker, 
såsom till exempel ekonomisk snedfördelning både kommuner och regioner sinsemellan, ökad 
byråkrati och administration samt brist på kompetens och tid. Lite senare i mars anordnas ytterligare 
en remisskonferens, med fokus på dialog och samverkan mellan regionen och kommunerna och med 
samma deltagare som vid den förra konferensen, förutom representanter för kulturlivet. Även här 
framstår kommunerna som i grunden mycket positiva till en förtydligad och fördjupad samverkan 
med regionen, i form av avsiktsförklaringar och kulturplan. Även möjligheter och hot framstår som 
likartade.  
 
I juni 2010 fattar Region Skånes kulturnämnd beslut om en tidplan inför genomförandet av 
samverkansmodellen, där idén om särskilda avsiktsförklaringar med kommunerna verkar ha hamnat i 
skuggan av den regionala kulturplanen. Juni och augusti kommer att präglas av möten med 
Kulturrådet, samt med politiker i skånska kommuner med regionala kulturinstitutioner som uppbär 
statligt stöd, inklusive cheferna för dessa institutioner, politiker i Malmö stad, samt tjänstemän 
grupperade i enlighet med Region Skånes fyra olika geografiskt baserade delregionala beredningar: 
nordost, nordväst, sydost och sydväst. Dessa dialoger används som underlag när Region Skåne 
utarbetar en första remissversion av en regional kulturplan, som Kulturnämnden klubbar i början av 
september (Region Skåne 2010e). Förslaget debatteras vid ytterligare remisskonferenser med 
kulturliv, kommuner och Skånes kommunförbund under oktober. Samtliga 33 kommuner avlämnar 
skriftliga remissvar, jämte 42 andra instanser. Redan i remissversionen är det tydligt att Region Skåne 
väljer att betrakta kulturplanen som regionens dokument, där en helhetsbild av de kommande två 
årens kulturpolitiska prioriteringar och verksamheter presenteras. Region Skånes kulturplan är 50 
sidor lång och förutom en omfattande nulägesbeskrivning presenteras inte mindre än 21 olika 
utvecklingsområden.7 Alternativet hade varit att fokusera endast på de verksamheter för vilka 
regionen vill äska statligt stöd. Den 3:e november klubbas en reviderad kulturplan i Region Skånes 
kulturnämnd, för att översändas till Kulturrådet två dagar senare. Med kulturplanen följer en 
förhandlingsframställan till Kulturrådet, där Region Skåne hemställer om en statlig finansiering om 
sammanlagt 191 miljoner (Region Skåne 2010g). Den 26:e januari 2011 fattar Kulturrådets styrelse 
beslut om att bevilja Region Skåne drygt 175 miljoner, att jämföras med regionens egna bidrag om 
drygt 267 miljoner (Region Skåne 2011a).  
 
På mycket kort tid har således relationen mellan Region Skåne och Kulturrådet till synes förändrats 
radikalt genom införandet av den nya samverkansmodellen. Avsiktsförklaringen kommer dock 
alltmer i skymundan under denna process. I Kulturrådets direktiv för samverkansmodellens 
genomförande nämns inte avsiktsförklaringen alls. I Region Skånes kulturplan dyker den upp på ett 

                                                            
7 Dessa utvecklingsområden är: teater, dans, musik; bild och form; museiverksamhet och kulturarv; konst‐ och 
kulturfrämjande verksamhet; regional arkivverksamhet; filmkulturell verksamhet; hemslöjdsfrämjande 
verksamhet, biblioteksverksamhet; litteratur; folkbildning; folkhälsa; kultur och näringsliv; barn och unga; 
mångfald; delaktighet; tillgänglighet; forskning och utveckling; civilsamhället; internationellt, interregionalt och 
interkulturellt samarbete; konstnärernas villkor; god miljö och hållbar utveckling (Region Skåne 2010f).  
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ställe (s. 39), i samband med utvecklingsområdet Tillgänglighet, där den gemensamma satsningen på 
ett resurscentrum för producenter och arrangörer nämns. Därutöver berörs relationen mellan 
Kulturrådet och Region Skåne i ett inledande parti om samverkan: 
 

Utöver de statliga medel som fördelas av Region Skåne, fördelar staten ytterligare medel 
till kulturutveckling  i regionerna. Kulturrådet etablerar tillsammans med Region Skåne en 
modell för att reglera samverkan kring dessa resurser. (Region Skåne 2010f., s. 9)  

 
Här antyds att kulturplanen delvis täcker in dialogen mellan stat och region avseende de anslag som 
ingår i samverkansmodellen, medan dialogformen gällande utvecklingsmedel återstår att utarbeta. 
Vad som kommer att hända med avsiktsförklaringen efter det att dess första period löpt ut är således 
något oklart. 

Vägen efter avsiktsförklaringen 
På frågan om huruvida avsiktsförklaringen med Region Skåne och övriga regioner och landsting 
förändrat Kulturrådets sätt att arbeta, svarar Kennet Johansson och Anita Jonsson: 
 

Kennet  Johansson:  Ja, det  skulle  jag nog  säga att det gör. Attityderna och  synsättet har 
förändrats  och  därmed  också  sättet  att  arbeta.  Jag  tror  att  det  är  lättare  att  kontakta 
respektive plats efter avsiktsförklaringarna än vad det varit tidigare. Kulturrådet har också 
en tydligare bild av hur regionerna fungerar. Avsiktsförklaringen har fördjupat relationerna 
mellan Kulturrådet och regionerna. 
Anita  Jonsson:  Man  kan  väl  konstatera  att  det  har  varit  en  väldigt  bra  inledning  till 
kultursamverkansmodellen att man har gått igenom den här processen. 
Kennet  Johansson: Arbetet med  avsiktsförklaringarna  hade  vi  fått  göra  i  vilket  fall  som 
helst.  Så  det  har  inte  varit  något  slöseri med  tid,  utan  tvärtom  var  det  ett  steg  i  rätt 
riktning. Från början hade vi en  tanke om att vi  skulle  fortsätta göra avsiktsförklaringar 
med  alla  landsting,  men  det  känns  som  att  det  är  stopp  nu.  (Intervju  med  Kennet 
Johansson och Anita Jonsson 2011‐01‐17).  

 
Kulturrådets representanter lyfter i citatet fram att arbetet med avsiktsförklaringar inneburit ett 
kompetenslyft för Kulturrådets medarbetare, där kompetensen bygger på ökad kunskap om dels 
regionernas kulturpolitiska villkor, dels hur en mer aktiv samverkan mellan stat och region kan se ut. 
Övriga representanter för Kulturrådet menar också att avsiktsförklaringarna underlättat en mer 
kontinuerlig dialog med Region Skåne. Mika Romanus understryker följande: 
 

Jag  tycker att avsiktsförklaringen  tydliggjort att man har gemensamma mål och att man 
ska identifiera dem och försöka satsa på det som är gemensamt. Utöver det kan det finnas 
specifikt  regionala  respektive  specifikt  nationella  frågor.  Framförallt  har  kanske 
avsiktsförklaringen ett starkt symbolvärde. (Intervju med Mika Romanus 2009‐06‐22)  

 
Även Kerstin Brunnberg (intervju 2011‐01‐17), Kulturrådets styrelseordförande sedan 2009, betonar 
den roll både avsiktsförklaringar och samverkansmodell spelat för att öka kunskapen om de olika 
perspektiv som Brunnberg menar är nödvändiga i den svenska kulturpolitiken: ”Men tryggheten 
ligger ju i att förstå förutsättningar för Kulturrådet och förutsättningar för regionerna”. Från sin tid 
vid Sveriges Radio har Brunnberg goda erfarenheter av hur balansen mellan lokala, regionala och 
nationella perspektiv kan upprätthållas och hon upplever att en liknande balans är under etablering 
även på det kulturpolitiska området. Den omorganisation av Kulturrådet som nämndes ovan anser 
Brunnberg är viktig för att uppnå denna balans, men hon lyfter också fram den kontinuerliga och 
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ömsesidiga kunskapsutveckling som själva formen för avsiktsförklaringar och samverkansmodell 
bygger på:  
 

Man ska inte glömma, tror jag, den ständiga kunskapsinhämtning som jag tycker krävs. Ska 
du sitta och diskutera med någon så krävs det att du också har kunskap  inför det mötet 
om dels mål, dels kraven som finns på den andra parten. (Ibid.)  

 
Samtidigt understryker Brunnberg att olika perspektiv också medför att man inte alltid är överens. 
Samsyn måste finnas om grundläggande värderingsfrågor, såsom vikten av att både stat och regioner 
aktivt driver frågan om konstens behov av armslängdsavstånd. Dock är det enligt Brunnberg ett 
sundhetstecken om synsätten i övrigt skiljer sig åt. Det är också ett nödvändigt inslag i politiska 
praktiker på alla nivåer: ”Varje beslutsfattare med någon slags ambition vill ha en grad av 
självständighet” (ibid.). Här verkar hon vara överens med Region Skånes Claes Göran Jönsson, som 
resonerar kring relationen mellan konsensus och konflikt på följande sätt: 
 

Naturligtvis  måste  det  finnas  en  diskussionsvilja,  det  måste  finnas  en  vilja  att  själv 
formulera vad man egentligen vill. Det går  ju  inte att komma överens med politiker som 
inte vet vad de vill utan som reagerar med någon slags ryggmärgskänsla. Men så länge det 
finns människor som är intresserade av kultur och kulturpolitik, där man vill diskutera och 
också kan formulera sina egna ställningstaganden, så är det också  lättare att bortse från 
det vi aldrig kan komma överens om. Då är det också  lättare att formulera den politiken 
som vi är överens om. Jag tror att vi har haft den inställningen att vi ska inte koncentrera 
oss på det  vi  inte är överens om, utan  vi  ska hitta en  så  stor gemensam nämnare  som 
möjligt,  för  det  är  det  bästa  för  kulturlivet  i  Skåne.  (Intervju med  Claes Göran  Jönsson 
2011‐02‐02) 

 
Regionens representanter verkar också vara helt överens med Kulturrådets representanter om att 
avsiktsförklaring och samverkansmodell bidragit till att höja både Kulturrådets och regionens 
kompetensnivå. På frågan om vad det betytt för regionens kulturtjänstemän svarar Chris Marschall: 
 

Vi har kommit Kulturrådet närmare – helt enkelt lärt känna varandra. Jag tror att vi också i 
någon  mån  fått  mäta  vår  kompetens.  Man  brukar  ju  säga  att  statens  tjänstemän  är 
kompetenta och professionella och besitter nationell överblick, vilket också är sant. Men 
samtidigt  brukar man  påstå  att  vi  i  regioner  och  kommuner  har  lägre  kompetens  och 
därmed är lätta offer för instrumentalisering och en slags vulgarisering av kulturpolitiken. I 
vår  tjänstemannadialog  har  jag  fått  bekräftat  att  vi  är  jämbördiga  kompetensmässigt, 
däremot har vi naturligtvis olika roller och perspektiv. Det är också stimulerande för mina 
medarbetare att kunna diskutera till exempel den fria scenkonsten i Skåne med en kollega 
på Kulturrådet. (Intervju med Chris Marschall 2010‐04‐22) 

 
Marschall betonar alltså att de nya samarbetsformerna med Kulturrådet inneburit ett ökat 
erkännande av den regionala kompetensen. Både Kulturnämndens dåvarande ordförande Rolf 
Tufvesson och vice ordförande Claes Göran Jönsson lyfter fram att den tidigare nämnda 
omorganisationen av Region Skånes kulturförvaltning också var ett led i att förändra förvaltningens 
kompetensprofil, att gå bort från operativ verksamhet för att istället prioritera strategi‐ och 
utvecklingsarbete. Tufvesson (intervju 2010‐04‐22) beskriver förändringsprocessen i termer av 
professionalisering, som ett sätt att bygga ”ett regionalt kulturdepartement”. I anslutning till citatet 
ovan fortsätter Chris Marschall med att resonera kring relationen mellan en politisk strävan efter ett 
ökat självbestämmande och det som Tufvesson benämner professionalisering: 
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Politiken  är  naturligtvis  instrumentet mot  ökat  självbestämmande.  Ett  större  regionalt 
kulturansvar ställer krav på ökad professionalisering av förvaltningen, vilket i sin tur skapar 
förtroende  och  legitimitet  i  kultursektorn,  både hos  kommunerna  och  kulturlivets  olika 
aktörer. (Intervju med Chris Marschall 2010‐04‐22) 

 
Även Tufvesson (intervju 2010‐04‐22) upplever att regionen tillskansat sig respekt från regionens 
kulturliv, där den armslängdsprincip som Samverkansutredningen och Kulturrådet lyfter fram fått 
tydligt fäste: ”Jag tror att vi har skapat en god kultur i frågorna här och att vi signalerar både till 
kultursektorn och till omvärlden att vi naturligtvis inte är inne och rotar i det konstnärliga 
utövandet”. Det verkar således finnas en grundläggande samsyn mellan Region Skåne och 
Kulturrådet om en bärande princip i den svenska kulturpolitiken, men man skiljer sig också tydligt åt 
avseende synen på dels avsiktsförklaringens fortsättning, dels samverkansmodellens genomförande. 
Där Kulturrådet inte kan se poängen med avsiktsförklaringar efter det att samverkansmodellen 
genomförts, är det tvärtom viktigt för Region Skåne att på något sätt förnya avsiktsförklaringen. 
Anledningen till detta är kopplad till samverkansmodellen; de statliga bidrag som modellen omfattar 
bör enligt Region Skåne utvidgas, då den i dagsläget i första hand omfattar de institutionsbundna 
verksamheter som även tidigare uppburit statliga bidrag. Från Region Skånes perspektiv är det viktigt 
att också integrera å ena sidan områden som går på tvärs över områdesgränserna eller som i 
dagsläget sorterar under andra departement eller myndigheter (såsom till exempel Skapande skola 
och folkbildningsverksamhet) och å andra sidan de utvecklingsmedel som Kulturrådet fördelar. För 
att få ökat inflytande över fördelningen av de bidrag som inte är bundna av samverkansmodellen 
utgör således avsiktsförklaringen ett bra redskap. Därutöver verkar Region Skåne mer intresserade av 
de andra aspekter av avsiktsförklaringen än dem som rör fördelning av ekonomiska bidrag. 
Gemensamma satsningar på kunskapsutveckling, kompetensutveckling och forskning nämns som 
sagt även i Region Skånes kulturplan. Följande citat från intervjun med Claes Göran Jönsson kan 
sägas sammanfatta den uppfattning som Region Skånes representanter har av den väg som lett fram 
till samverkansmodellen, samt av hur avsiktsförklaringen från regionens perspektiv relaterar till 
denna process: 
 

Kultursamverkansmodellen  som  Kulturutredningen  är  först  med  att  föreslå,  handlar 
egentligen om hur man i fortsättningen bedriver nationell kulturpolitik. Vi hade hållit på i 
12  år med  att  försöka  förklara  att  det  går  att  bedriva  en  nationell  kulturpolitik med 
regionala förtecken. Och då upplevde vi att i och med att Kulturutredningen satte igång en 
diskussion,  så  fanns  kanske  ett  intresse  och  en  möjlighet  att  med  en  ny  central 
kulturpolitik egentligen fortsätta på den gamla – alltså 1974 års politik – som  innebär att 
kulturen ska längre ut i landet. Det är nästa steg och då måste man ha med regioner och 
kommuner. Och då är det  inte  frågan om att deras prioriteringar ska bestämma, utan vi 
måste  hitta  någonting  som  vi  gemensamt  –  det  nationella,  det  regionala  och  det 
kommunala  –  kan  prioritera.  På  det  sättet  tror  jag  att  avsiktsförklaringen  åtminstone 
betytt en del  för att  förstå och också  så  småningom  kunna göra  kulturplanen.  (Intervju 
med Claes Göran Jönsson 2011‐02‐02) 

 
Kulturrådet verkar dela Region Skånes uppfattning om att både avsiktsförklaring och 
samverkansmodell varit fruktbara åtgärder i en utvecklingsprocess som syftar till kompetenshöjning 
och bättre möjligheter för gemensamma prioriteringar. Samtidigt verkar dock Kulturrådet ha en 
delvis avvikande uppfattning om vem som egentligen uppbär ansvaret för det Jönsson refererar till 
som ”nationell kulturpolitik”. Kanske snarare genom faktiska åtgärder i form av instruktioner, än 
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genom förhållningssätt formulerade under intervjuerna, framstår det som att Kulturrådet fortsatt vill 
se den statliga nivån som den främsta garanten av en nationell kulturpolitik av hög kvalitet. 
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3  Avsiktsförklaringen på folkbiblioteksområdet: Den globala 
byn 
I detta kapitel behandlas vägen till, genom och efter avsiktsförklaringen på folkbiblioteksområdet, 
närmare bestämt avseende projektet Den globala byn, som hör till det samverkansområde som i 
avsiktsförklaringen benämns Det lokala folkbibliotekets roll i en lokal utvecklingsprocess. Materialet 
utgörs av utredningar och styrdokument på statlig och regional nivå, projektbeskrivningar samt andra 
textbaserade framställningar på både statlig, regional och kommunal nivå. Avseende intervjustudien, 
inkluderas de intervjudeltagare som representerar förvaltning och verksamhet inom 
folkbiblioteksområdet på respektive nivå: Kulturrådet (Mats Hansson), Kultur Skåne (Margaretha 
Eriksson och Karin Ohrt), Eslövs kommunbibliotek (Annelie Bengtsson‐Stenquist) samt Landskrona 
kommunbibliotek (Margareta Rydhagen). En presentation av dessa intervjudeltagare återfinns i 
kapitel 1. 

Vägen till avsiktsförklaringen 
I bilagan till avsiktsförklaringen presenteras samverkansområdet Det lokala folkbibliotekets roll i en 
lokal utvecklingsprocess i anslutning till det mål som avser ökat deltagande i kulturlivet i Skåne. De 
mer konkreta aspekter av denna utveckling som lyfts fram är behoven av att integrera ”tillgänglighet, 
jämställdhet och mångfald i den lokala utvecklingsprocessen”, synliggöra kommunernas 
internationella arbete, samt vidareutveckla ”delregionala och regionala samarbetsstrukturer” 
(Statens kulturråd & Region Skåne 2009, bilaga, s. 2). Dessa aspekter sätts i relation till en mer 
övergripande beskrivning av folkbibliotekets förändrade roll i samhället: 
 

Omvärldsförändringar  inom  kultur,  information  och  lärande  dvs.  bibliotekens 
kärnområden, är omfattande. Det rör sig om förändrade produktions‐ , distributions‐ och 
konsumtionsmönster.  Detta  påverkar  folkbiblioteken,  som  behöver  ställa  om  sin 
verksamhet. 
Det sker en spontan utveckling mot att öppna biblioteken till arenor för ett breddat utbud 
av  kultur,  information  och  lärande  (film,  medborgarkontor,  vägledningscentrum). 
Relationen  mellan  den  regionala  och  kommunala  nivån  fylls  med  nytt  innehåll. 
Regionbiblioteket  lämnar  betoningen  på  boklogistik  och  blir  en medaktör  i  det  lokala 
bibliotekets nyorientering. I samverkan med de kommunala folkbiblioteken och kulturlivet 
vill Region Skåne utveckla biblioteken som lokala kulturhus. (Ibid.) 

 
Formuleringarna i avsiktsförklaringen relaterar till det svenska folkbiblioteksområdets idéhistoriska 
förankring i värden som tillgängliggörande och deltagande för hela befolkningen. Genom att 
definiera kärnverksamheten som ”kultur, information och lärande” ger formuleringarna också uttryck 
för den utvidgning av folkbiblioteksområdets uppdrag som skett från framförallt 1980‐talet och 
framåt: från att tidigare ha fokuserat på kulturorienterad bildning framförallt förmedlad via den 
tryckta boken, framställs nu folkbiblioteket som alltmer orienterat mot informationssökning och 
informationshantering, liksom som en arena för lärande för både gamla och nya studerandegrupper 
(jfr t.ex. Gärdén 2010; Hansson 2005; Hedemark 2009; Jochumsen, Hvenegard Rasmussen & Skot‐
Hansen 2010; Zetterlund & Eriksson 2008; Vestheim 1997).  
 
En förskjutning som också framkommer i avsiktsförklaringens formuleringar är den som avser 
förändringar inom folkbiblioteksområdets geografiska organisation. Detta område har en lång 
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historisk tradition av att vara lokalt förankrat; kommunerna uppbär den absoluta merparten av 
kostnaderna för de svenska folkbiblioteken och det lokala folkbiblioteket utgör ofta den 
kulturpolitiska kärnverksamheten i mindre kommuner (Zetterlund & Eriksson 2008). Här får de ofta 
rollen av det ”kulturhus” som avsiktsförklaringen refererar till, det vill säga ett offentligt rum, en 
”lågintensiv mötesplats” (Audunson 2005), som inte bara upplåts åt tryckta böcker, utan allt från 
konstutställningar och teaterföreställningar till tidningsläsning och dataspel. Förankringen i det lokala 
sammanhanget kvarstår i avsiktsförklaringen och förskjutningen gäller istället den regionala rollen 
inom folkbiblioteksområdet. Länsbiblioteken har överlag gått från att vara regionala nav i 
”boklogistiken”, till att alltmer fokusera på strategi‐ och utvecklingsarbete i samarbete med de 
kommunala folkbiblioteken. De har också gått från att vara ett tydligt redskap för statlig styrning 
inom området, till att istället positionera sig i relation till kommunerna; de har gått från att 
inspektera till att inspirera (Statens kulturråd 2001). Förutom att förändra länsbibliotekens 
geopolitiska positionering, har förskjutningen också medfört ett ökat intresse för hur folkbiblioteket 
relaterar till det omgivande samhället. Mats Hansson, en av Kulturrådets två handläggare inom 
folkbiblioteksområdet, relaterar denna förskjutning till de ekonomiska nedskärningar inom området 
som inleddes under 1990‐talet. Nedskärningarna var för Hansson självklart inte positiva i sig, men de 
bidrog till att biblioteksområdet fokuserades på ett annat sätt än tidigare:  
 

På ett sätt var det bra. Det bröt bibliotekens isolering – för biblioteken låg vid sidan av den 
övriga  kommunala  verksamheten  på  något  sätt.  Alla  var  nöjda  med 
biblioteksverksamheten, det var aldrig någon som klagade. Men jag tror att det kanske var 
då det började, att man började diskutera biblioteksverksamheten, eftersom det runtom 
skedde  en hel del  filialnedläggningar.  I  kommunerna började man diskutera  samverkan 
och  medborgarservice  på  olika  sätt.  Om  man  ser  tillbaka  nu,  så  har  det  nog  gynnat 
biblioteksverksamheten på så sätt att biblioteken kommit på den politiska dagordningen, 
eftersom man blev  tvungen att engagera sig och  ta beslut om biblioteksfrågor.  (Intervju 
med Mats Hansson 2010‐05‐04) 

 
Även Annelie Bengtsson‐Stenquist, bibliotekschef i Eslöv, identifierar ett isolationistiskt drag på 
folkbiblioteksområdet som delvis bottnar i bibliotekens och bibliotekariernas självbild:  
 

Biblioteken har nog inte varit så framgångsrika i att höras. Vi har varit lite förnöjda och har 
tyckt att verksamheten tuffar på som den ska. Jag tror att det ligger en hel del i vår egen 
tro på oss själva och den rollen som vi kanske har valt, samt den bilden av bibliotek och 
bibliotekarierna som finns. (Intervju med Annelie Bengtsson‐Stenquist 2011‐02‐02) 

 
Samtidigt kan det som här antyds vara en svaghet hos folkbiblioteksområdet – att det isolerat sig från 
övrig kommunal verksamhet för att driva sin egna, separata linje – också betraktas som en styrka. 
Margaretha Eriksson (intervju 2009‐12‐01), chef för det som då benämndes Regionbibliotek Skåne, 
lyfter fram den starka tradition av samarbete som präglar området: ”Bibliotek har samarbetat länge, 
det finns ett slags nätverk som är livsavgörande för biblioteken”. Men detta samarbete avser alltså i 
första hand samverkan mellan olika bibliotek på kommunal, regional och statlig nivå, inom själva 
folkbiblioteksområdet. Att denna samverkan idag tar sig andra uttryck än tidigare och även bör 
inkludera andra bibliotekstyper än folkbibliotek, framkommer tydligt i de ”strategiska förslag” som 
ingår i Region Skånes biblioteksplan från 2006: 
 

Länsbiblioteket  förstärker  sin  roll  som  regional  utvecklingsaktör  inom 
folkbibliotekssektorn, och bör aktivt stödja lokala förändringsprocesser vid folkbiblioteken. 

31 
 



 
 

Länsbiblioteket  bör  också  ta  initiativ  till  gränsöverskridande  projekt, 
kompetensutvecklingsinsatser m.m.,  och  kan  därmed  fungera  som  en  resurs  även  för 
sjukhusbiblioteken och  för universitets‐ och högskolebiblioteken.  Länsbiblioteket bör på 
ett tydligare sätt än tidigare relatera sin verksamhet till Region Skånes TABB‐mål. (Region 
Skåne 2006, s. 6) 

 
Att Region Skånes biblioteksplan vill överbrygga de gränsdragningar som finns inom själva 
biblioteksområdet är här tydligt. Att olika bibliotekstyper relaterar till delvis olika regeluppsättningar 
är ett rimligt antagande (jfr Zetterlund & Eriksson 2008), inte minst då de organisatoriskt relaterar till 
olika huvudmän. Där forsknings‐ och specialbiblioteken sorterar under Utbildningsdepartementet 
och ingår i en statlig myndighetsstruktur, sorterar folkbiblioteken under kommunala och 
landstingskommunala huvudmän där de inordnas under kulturnämnder, eller vanligen, 
sammanslagna kultur‐ och fritidsnämnder (Sveriges Kommuner och Landsting 2008). På statlig nivå 
har folkbiblioteken fram till år 2011 haft Kulturrådet och därmed Kulturdepartementet som 
huvudsaklig statlig motpart, men där har det nu skett en förskjutning som jag återkommer till. Redan 
här kan det dock konstateras att förskjutningen innebär en samling av olika bibliotekstyper inom 
ramen för en nationell bibliotekspolitik, under ledning av Kungliga Biblioteket (KB). Denna 
förskjutning kommer också till uttryck i den bibliotekslag som antogs 1996 (SFS 1996:1596), där det i 
7 § fastställs att ”bibliotek och huvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka”. Till 
denna paragraf lades 2004 till ett extra krav (SFS 2004:1261), om att kommuner och landsting ska 
upprätta biblioteksplaner.8 Biblioteksområdet utgör här ett undantag från en huvudlinje i den 
svenska kulturpolitiska institutionen, nämligen att lagstiftning ska förekomma i så liten utsträckning 
som möjligt då kulturverksamhet är ett frivilligt åtagande för kommunerna. Kanske beror denna 
diskrepans återigen på att biblioteksfrågorna betraktats som en verksamhet som inte helt tillhör 
kulturområdet, en aspekt som Margareta Rydhagen, bibliotekschef i Landskrona, resonerar kring på 
följande sätt: 
 

Bibliotek är en  lite udda  individ  i kulturfamiljen, därför att vi associerar kultur med  fritt 
skapande. Och det finns hos oss också, i detta att vi förmedlar romaner. Men vi har också 
utbildnings‐ och informationsfrågor hos oss. Alltså platsar vi inte fullt ut. Ett tecken på det 
är att i vissa kommuner så tillhör biblioteken utbildningsnämnden. Och dessutom är det så 
att biblioteken har en så självklar roll för många, så självklar att man inte ens märker att vi 
finns på något sätt. (Intervju med Margareta Rydhagen 2010‐12‐10) 

 
Med en förändrad roll för länsbiblioteket följer ett ökat intresse för utvecklingsarbete och därmed 
också ett ökat intresse för samverkan med aktörer och perspektiv som befinner sig utanför 
biblioteksområdet. Det är i första hand denna typ av samverkan som Kulturrådets representant Mats 
Hansson syftar på och i citatet ur den regionala biblioteksplanen ovan framkommer det särskilt 
tydligt i den koppling som görs till Region Skånes så kallade TABB‐mål (Tillväxt, Attraktionskraft, 
Bärkraft, Balans). I den regionala biblioteksplanen synliggörs hur biblioteksverksamheten kan bidra 
till uppfyllandet av vart och ett av dessa fyra mål. Med avseende på Tillväxt, läggs fokus på 
bibliotekens betydelse för vetenskaplig informationshantering och medborgarnas 
kompetensutveckling. Bibliotekens vardagsorienterade kulturutbud och deras roll som mötesplatser 
bildar argument för hur målet om Attraktionskraft kan uppnås. Den helhetssyn på det skånska 

                                                            
8 2009 hade 79 % av de svenska kommunerna upprättat biblioteksplaner (Statens kulturråd 2010a); resterande 
andel följer således inte bibliotekslagen. Då bibliotekslagen inte är kopplad till någon form av sanktioner, verkar 
den enda ”bestraffningen” bestå i att pekas ut på Svensk Biblioteksförenings hemsida. 
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samhället som kommer till uttryck i målet om Bärkraft, avspeglas enligt biblioteksplanen i just det 
faktum att biblioteken ingår i ett stabilt och väl spritt nätverk, samt deras roll för 
folkbildningsverksamhet. Den goda geografiska spridningen används också som argument för hur 
biblioteken kan bidra till balans i Region Skåne (Region Skåne 2006, s. 4f.). Sammanfattningsvis 
gestaltas biblioteksverksamheten således som demokratisk, decentraliserad, varierad och bred. Den 
regionala biblioteksplanen har också tydligt burits med in i avsiktsförklaringen, då biblioteksplanens 
rubrik är just ”Mötesplats för kultur, information och lärande”. Enligt representanter för både 
Kulturrådet och Region Skåne rådde en hög grad av samsyn mellan de båda organisationerna 
avseende denna grundinställning till folkbibliotekets förändrade roll, både internt och i relation till 
omvärlden. Därför förekom ingen större diskussion kring vilka frågor på biblioteksområdet som skulle 
prioriteras i avsiktsförklaringen. 

Vägen genom avsiktsförklaringen 
De konkreta delprojekten inom ramen för samverkansområdet Det lokala folkbibliotekets roll i en 
lokal utvecklingsprocess utkristalliseras enligt representanter för Region Skåne och Kulturrådet efter 
det att avsiktsförklaringen undertecknats i januari 2009. I enlighet med den mall som distribueras vid 
det så kallade kick off‐mötet hos Kulturrådet i mars 2009, avrapporteras verksamheten inom 
samverkansområdet i juni samma år. Utöver delprojektet Den globala byn, som är inriktat på 
litteratur‐ och informationsarbete i Skånes invandrartäta kommuner, identifieras fyra andra 
delprojekt inriktade på film, folkbildning, bildkonst respektive läsfrämjande. De förväntade resultaten 
för samtliga delprojekt sägs vara att fördjupa diskussionen mellan stat och region, att skapa 
projektresurser för ett antal pilotfall i skånska kommuner, att sprida resultaten från projekten samt 
att få uppmärksamhet i media och fackpress. När det gäller utmejslandet av de konkreta 
delprojekten beskriver Margaretha Eriksson processen på följande sätt: 
 

Alla som arbetade på  regionbiblioteket diskuterade avsiktsförklaringen. Nu  finns det här 
dokumentet med sigill och sidenband – hur ska vi förstå detta i vår kontext? Vad innebär 
det för oss? Så vi bedrev något slags översättningsarbete eller konkretiseringsarbete kring 
idéerna, med den kunskap vi har om hur det ser ut i Skåne. Då blev resultatet bland annat 
Den  globala  byn.  Ursprunget  kom  från  Landskrona  egentligen,  men  vi  vidgade  det. 
(Intervju med Margaretha Eriksson 2009‐12‐01) 

 
Den diskussion som Den globala byn relaterar till är den förändrade demografiska strukturen i 
skånska kommuner, som innebär att cirka en femtedel av invånarna idag är födda i ett utomnordiskt 
land, samt att denna förändring inte tillräckligt återspeglas i de skånska folkbibliotekens medie‐ och 
programutbud. Karin Ohrt, en av två projektansvariga för Den globala byn för Region Skånes räkning, 
berättar om hur det för regionen var viktigt att prioritera nya former av samarbete vid biblioteken, 
men att dessa samarbeten kan och bör se olika ut beroende på variationer i de lokala 
sammanhangen: 
 

Vi ville uppmana biblioteken  till en större samverkan med olika  lokala aktörer – det kan 
vara aktörer som folkbildningsorganisationer, skola eller polis. Det finns ingen begränsning 
för  vilka  aktörer  det  kan  vara.  Där  tänkte  vi  oss  också  en  samverkan  inte  bara  på 
bibliotekets villkor, man ska inte bara bjuda in utan gemensamt göra någonting. Vi ville ha 
olika  lokala projekt sprungna ur de olika  lokala behoven – där man ska kunna arbeta på 
väldigt många olika  sätt och det  ska  vara  en  ganska  stor  spridning  i  vad projekten  kan 
handla  om.  Men  en  grundförutsättning  är  att  det  ska  vara  ett  samarbete  mellan 
biblioteket och någon eller några organisationer utanför biblioteket. Det ska också finnas 
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en medvetenhet  i metodval,  som gör att vi kan dra erfarenheter  som kan användas på 
flera ställen. (Intervju med Karin Ohrt 2009‐11‐30) 

 
Margaretha Eriksson hänvisar till folkbiblioteket i Landskrona som ursprunget till att Den globala byn 
förekommer som begrepp i den ursprungliga avsiktsförklaringen och sedan utvecklas till ett konkret 
delprojekt.9 Som begrepp hade således Den globala byn använts långt innan dess att 
avsiktsförklaringen blev till. Enligt Margareta Rydhagen, bibliotekschef i Landskrona, hade personalen 
länge funderat över hur biblioteket kunde nå ut till nya målgrupper, företrädesvis vuxna, då 
fungerande kanaler till barn och ungdomar funnits sedan lång tid tillbaka. Efter ett besök på SFI, då 
också en nyanställd programansvarig på biblioteket medverkade, hamnade fokus på vuxna 
analfabeter. Biblioteket utarbetade en ansökan om ett projekt som med hjälp av sagor och i 
samarbete med Komvux och SFI skulle rikta sig till nämnda målgrupp. Ansökan fick avslag av 
Kulturrådet med hänvisning till otillräcklig metodbeskrivning och vid ungefär samma tidpunkt blev 
biblioteket kontaktat av Region Skåne angående projektutformning inom ramen för 
avsiktsförklaringen.  
 
Under hösten 2009 genomför Region Skånes projektansvariga Karin Ohrt och Ann Lundborg en 
förstudie till projektet Den globala byn, där syftet med projektet återskapar avsiktsförklaringens 
formuleringar: ”förnya och fördjupa bibliotekets roll i ett förändrat socialt och etniskt landskap”, 
samt ”öka närvaro, synlighet och samtidighet i lokalsamhället” (Region Skåne 2009a). Förankringen i 
lokala sammanhang betonas även här och under hösten bjuds tre kommunala folkbibliotek utöver 
Landskrona in till medverkan i projektet: Eslöv, Kristianstad och Åstorp. De minnesanteckningar från 
projektgruppens möten som finns publicerade på Region Skånes hemsida vittnar om att de fyra 
kommunbiblioteken och regionen gemensamt identifierar likheter och skillnader mellan de olika 
projekten och deras verksamheter. Stort utrymme lämnas åt kommunbiblioteken att beskriva sina 
verksamheter och regionen – som också ansvarar för att skriva minnesanteckningarna – betonar att 
det är de lokala verksamheternas behov som styr projektet, det är frågan om en ”lärprocess” och att 
regionen ska vara ett stöd för de lokala verksamheterna: 
 

Vi  håller  i  möten,  lär  oss  tillsammans  med  de  lokala  biblioteken,  kan  arrangera 
studiebesök, hålla  i  fokusgrupper och bjuda  in  till  samtal med  forskare. Hjälpa  till med 
projektplanering  och  analys,  vilka  samarbetspartners  som  behövs,  håller  projektet  som 
idé. Ge exempel att inspireras av. (Minnesanteckningar från Första möte om ’Globala byn’ 
med inbjudna från fyra kommuner, Region Skåne 2011) 

 
Denna beskrivning av regionens uppdrag rimmar väl med den roll av utvecklingsstrateg och 
kompetensförmedlare som i allt högre utsträckning tillskrivs länsbiblioteken.  Både Margaretha 
Eriksson och Karin Ohrt beskriver rollen med hjälp av en paraplymetafor; regionen ska vara en 
samlande instans för lokala verksamheter som kan bidra till erfarenhetsutbyte och gemensam 
kunskapsbildning. Här är de överens med Margareta Rydhagen, som visserligen menar att 
Landskrona troligtvis hade bedrivit sitt projekt även utan region och avsiktsförklaring, men som ändå 
ser en tydlig poäng med regionen:  
 

                                                            
9 När det gäller själva begreppet ”den globala byn”, hänvisar Region Skåne till Marschall McLuhans definition 
från 1960‐talet: ”en beskrivning av informationens hastighet och samtidighet samt hur sociala strukturer knyts 
samman på nya sätt och får ny innebörd” (Förstudie till projekt om en globala byn, Region Skåne 2009a).  
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Det är väl  fördelen med den, att den sammanför biblioteken  i Skåne. Vi skulle  ju  inte så 
lätt hitta samarbetspartners om vi  inte hade den regionala  instansen, så det är verkligen 
något som jag tycker är bra. (Intervju med Margareta Rydhagen 2010‐12‐10) 

 
Enligt Rydhagen har denna från kommunalt perspektiv positiva roll för regionen utvecklats under 
Region Skånes drygt tioåriga existens. I början erbjöd regionen enligt Rydhagen i första hand 
föreläsningar, för att alltmer övergå till Den globala byns fokus på dialoginriktade arbetsgrupper. 
Annelie Bengtsson‐Stenquist, bibliotekschef i Eslöv, instämmer i Rydhagens positiva bedömning av 
regionens verksamhet. Enligt Bengtsson‐Stenquist hade Eslövs kommun inte bedrivit ett projekt som 
Den globala byn utan regionens medverkan: 
 

Jag  tror  inte  att  vi  hade  prioriterat  det  här,  vi  hade  inte  haft  kraft  att  sätta  fart  och 
uppbåda energi och tid till allt det som finns runtomkring ett sådant här projekt. (Intervju 
med Annelie Bengtsson‐Stenquist 2011‐02‐02) 

 
Enligt Bengtsson‐Stenquist kommer projektet att få långsiktiga konsekvenser, både avseende 
bibliotekets arbete med mångfaldsfrågor och avseende Eslövs samarbete med andra kommuner. 
Eslöv har inte tidigare ingått i ett delregionalt nätverk, men projektet har erbjudit en sådan plattform 
för samarbete. På folkbiblioteksområdet verkar således Region Skåne fått en större betydelse för att 
binda samman regionens kommuner än tidigare.  
 
Minnesanteckningarna  från projektmöten under hösten 2009 visar hur samarbetet gradvis 
konkretiseras, för att gälla allt från erfarenhetsutbyte och kunskapsbildning till samarbete angående 
bibliotekens inköp av media på de utländska språk som dominerar hos respektive biblioteks 
användare. I mars 2010 skickar Region Skåne in en ansökan om utvecklingsmedel till Kulturrådet som 
beviljas, om än inte upp till det sökta beloppet om 230 000 kronor (Region Skåne 2010a). Att inte det 
sökta beloppet erhålls väcker viss oro hos medverkande kommuner, men de bestämmer sig ändå för 
att genomföra Den globala byn enligt plan. Återigen visar minnesanteckningarna från 2010 hur 
projektet ytterligare konkretiseras. I september 2010 undertecknas ett mer formellt avtal, mellan 
Region Skåne och de fyra medverkande kommunbiblioteken, om projektets genomförande. Här 
tydliggörs att Den globala byn som paraplyprojekt syftar till att bidra till en lärprocess som fokuserar 
på metodutveckling, utbildning i medborgardialog och mångfaldsfrågor, ”framåtblickande samtal”, 
samt erfarenhets‐ och kunskapsutbyte. Här får också projektet ett mer operativt syfte: ”De fyra 
delprojekten handlar alla om språk och om att nå invandrare och göra dem och deras språk synliga i 
biblioteksverksamheten” (Region Skåne 2010b). Det regionala uppdraget tydliggörs ytterligare och 
sammanfattas med orden ”handledning i form av samordning, processledning och dokumentation” 
(ibid.). Under hösten 2010 genomförs en kompetensutbildning kring mångfaldsfrågori Lernias regi, av 
personalen på de fyra medverkande kommunbiblioteken. I Landskrona fortskrider i dagsläget arbetet 
med att i samarbete med SFI och Komvux använda sagor som redskap för att bistå analfabeter och i 
Eslöv fortsätter man att publicera sagor som läses in på de olika språk som finns representerade 
bland bibliotekets användare. I Eslöv har också samarbetet kring mångfaldsfrågor inom kommunen 
intensifierats, vilket är kopplat till den förvaltningsöverskridande mångfaldsgrupp som gemensamt 
ska utarbeta strategier inom området.  
 
Sammanfattningsvis verkar projektet Den globala byn erhålla åtminstone två av de förväntade 
resultaten som listades i avsiktsförklaringen: projektresurser samt spridning av resultat. Projektet 
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beviljas pengar av Kulturrådet och även om resultaten ännu inte kan spridas då projektet inte är 
avslutat, verkar regionen ha lyckats med ambitionen att ta tillvara den kompetens som finns vid 
mindre kommunala folkbibliotek, samt att bidra till att denna kompetens sprids mellan deltagande 
bibliotek. Tidigare har det funnits ett fokus på projekt vid de större huvudbiblioteken och en tendens 
till att statliga bidrag i första hand kunnat erhållas till enstaka, nyskapande projekt, snarare än till 
projekt som syftar till att åtgärda långsiktiga problematiker i mindre biblioteksverksamheter (intervju 
med Karin Ohrt 2009‐11‐30). Projektet verkar också ha förändrat karaktären på relationen mellan 
regionen och kommunerna, där regionens roll förändras från att förmedla till att interagera. Men 
verkar en fördjupad diskussion mellan stat och region ha åstadkommits? Både representanter för 
Kulturrådet och Region Skåne verkar överens om att så inte riktigt är fallet. En viss intensifiering i 
dialogen mellan parterna märks enligt Kulturrådets representant Mats Hansson inför färdigställandet 
av avsiktsförklaringen under hösten 2008. Därefter möts folkbibliotekshandläggarna vid de 
gemensamma uppföljningsmöten som redovisats i föregående kapitel. De har också kontakt i 
samband med den satellitkonferens som anordnas i Malmö 2010, i anslutning till IFLA:s (International 
Federation of Library Associations and Institutions) årliga kongress. Här finns inget direkt samband 
med avsiktsförklaringen, även om Region Skåne och Malmö Stadsbibliotek samarbetar med 
Kulturrådet och temat för satellitkonferensen är Building strong communities: unleashing the 
potential of public libraries to build community capacity, engagement and identity. Men denna typ av 
samarbeten kring konkreta projekt har förekommit sedan lång tid tillbaka och genomförs inte inom 
ramen för avsiktsförklaringen.  
 
Både region eller kommunbibliotek verkar betrakta Kulturrådet som i första hand en möjlig 
finansieringsinstans. I både Eslöv och Landskrona lyfter man fram andra kommuner och egen, 
erfarenhetsbaserad, kunskap som de främsta inspirationskällorna inför förnyelsearbete. Att dialogen 
mellan Region Skåne och Kulturrådet inte intensifierats har möjligen med folkbiblioteksfrågornas 
splittrade struktur på den statliga nivån att göra. Folkbibliotekens förankring är som sagt 
huvudsakligen lokal och verksamheten har inte prioriterats på den statliga nivån, där olika 
bibliotekstyper hanterats av olika statliga myndigheter under olika departement. I sitt remissvar på 
2009 års Kulturutredning (SOU 2009:16) sammanfattar Kulturrådet den svenska bibliotekspolitikens 
brister på följande sätt: 
 

Det  är  beklagligt  att  Sverige  saknar  en  samlad  bibliotekspolitik  med  ett  gemensamt 
uppdrag  för  offentligt  finansierade  bibliotek.  Kulturrådet  har  inte  inom  ramen  för  sitt 
begränsade uppdrag på området förmått vara den samlande aktör som biblioteksvärlden 
efterfrågat. (Statens kulturråd 2009d, s. 49) 

 
Samtidigt avvisar Kulturrådet utredningens förslag att samla all biblioteksverksamhet under Kungliga 
Bibliotekets ledning. Anledningen är att folkbiblioteken spelar en viktig roll som ”sociala och 
kulturella centra” (ibid., s. 48), vilket medför att delar av folkbibliotekens verksamhet fortsatt bör 
sortera under Kulturrådet. Regeringen väljer dock att i detta fall gå på utredningens linje och föreslå 
KB som central myndighet på biblioteksområdet. KB får i uppdrag att särskilt utreda ett utvidgat 
uppdrag för myndigheten, som avrapporteras i mars 2010. Här föreslår KB att samtliga statliga 
”biblioteksriktade” insatser förs över till KB, medan Kulturrådet ska ansvara för de 
”litteraturpolitiska” insatserna (Kungliga Biblioteket 2010a). Det skulle innebära att även inköpsstöd 
och läsfrämjande insatser, utöver stöd till länsbibliotek, lånecentraler och utvecklingsverksamhet, 
förs över från Kulturrådet till KB. Här stödjer sig KB på den så kallade Samverkansutredningens 
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förslag angående biblioteksverksamheten (SOU 2010:11, s. 89ff.), vilket också innebär att stöd till 
biblioteksverksamhet inte ska ingå i den så kallade samverkansmodellen. KB:s argument för detta är 
intressanta, då de använder sig av en explicit centralistisk retorik som delvis går på tvärs mot den 
retorik som brukar prägla presentationen av samverkansmodellen: 
 

Enligt KB:s bedömning bygger ett nationellt och sammanhållet biblioteksväsen i allt större 
utsträckning på en gemensam nationell infrastruktur. Det kan handla om utvecklingen av 
en nationell katalog, gemensamma söktjänster, utveckling av digitala tjänster, utveckling 
av  utvärderingsinstrument  och  internationellt  samarbete.  Utveckling  av  en  nationell 
infrastruktur  är  inte  enbart  en  fråga  om  samverkan,  den  förutsätter  ett  visst mått  av 
centrala  ekonomiska  resurser.  Länsbiblioteken  är  inte  enbart  en  regional  angelägenhet, 
utan  även  en  del  av  en  nationell  infrastruktur.  Enligt  KB:s  bedömning  vore  det  därför 
olämpligt  om  de  statliga  anslagen  splittras  på  flera  händer.  Det  finns  därför  skäl  att 
bidragen  till  regional  biblioteksverksamhet  disponeras  av  KB.  Detta  ställer  emellertid 
särskilda krav på en nära myndighetssamverkan mellan KB och Kulturrådet  samt mellan 
statliga och regionala aktörer. (Kungliga Biblioteket 2010a, s. 39) 

 
Även om KB betonar vikten av samarbete, både mellan statliga myndigheter och mellan stat och 
region, är det tydligt att en nationell bibliotekspolitik med regionala förtecken inte står i förgrunden. 
Därtill finns lite utrymme för folkbibliotekets roll i en lokal utvecklingsprocess, då fokus så tydligt 
ligger på de mer tekniska aspekterna av biblioteksarbetet. Folkbiblioteket i relation till 
samhällsutveckling saknas också i den lista över kompetensbehov som KB lyfter fram för att kunna 
fullgöra sitt nya uppdrag – även om förbättrad kompetens kring frågor som rör ”kommunal 
verksamhet, organisation, regelverk och förutsättningar” (ibid., s. 31) skulle kunna täcka in även 
bibliotekens samhällsutvecklande roll. I en avhandling om hur folkbibliotek framställs i media från 
1970‐talet fram till idag, identifierar Åse Hedemark (2009) tre dominerande diskurser: 
allaktivitetsdiskursen, den bokliga diskursen och den informationsförmedlande diskursen. Att KB vill 
göra en uppdelning mellan bibliotekspolitiska respektive litteraturpolitiska insatser pekar mot att en 
förstärkning av distinktionen mellan den bokliga respektive informationsförmedlande diskursen, där 
Kulturrådet ska agera bärare av den förstnämnda och KB av den sistnämnda.  
 
Genom hela den politiska processen delar Region Skåne Kulturrådets farhågor om att något går 
förlorat om inte biblioteksfrågor delvis integreras i samverkansmodellen. När KB avlämnat sitt förslag 
till utformning av nationellt uppdrag skickar Region Skånes Kulturnämnd en särskild skrivelse till 
kulturministern, där de riktar skarp kritik mot både Samverkansutredningens och KB:s förslag att 
utesluta folkbiblioteksfrågorna från samverkansmodellen: 
 

Kultur produceras, konsumeras och distribueras digitalt. Våra moderna  folkbibliotek har 
ett  brett  uppdrag  som  rör  skapande  av  kultur,  deltagande  användare  och  sociala 
mötesplatser.  Region  Skåne  anser  att  folkbibliotekens  utveckling  gynnas  av  att  KB 
utvecklar  infrastrukturen  och  har  ett  bra  samarbete  med  Statens  kulturråd.  Statens 
kulturråd  ska  ansvara  för  utvecklingen  av  moderna  folkbibliotek  i  samspel  med 
kulturpolitiken  –  detta  talar  för  en  annan  fördelning  av  de  statliga  resurserna  för 
folkbiblioteken. (Region Skåne 2010d, s. 2) 

 
Regeringen och riksdagen kan sägas dela Region Skånes och Kulturrådets uppfattning avseende 
biblioteksfrågor, i så måtto att riksdagen bifaller de delar av budgetpropositionen (prop. 2010/11:1, 
utgiftsområde 17) där det fastställs att verksamhetsbidragen fortsatt ska fördelas av Kulturrådet 
inom ramen för samverkansmodellen, medan bidrag till informations‐ och lånecentralerna, 
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depåbibliotek, Internationella biblioteket samt utvecklingsbidrag ska fördelas av KB. Vidare förs 
ansvaret för biblioteksstatistiken över till KB, som också får ansvaret för en nationell bibliotekspolitik, 
närmare specificerat som ansvar för ”nationell överblick, främja samverkan och driva på utvecklingen 
inom biblioteksväsendet och, tillsammans med länsbiblioteken, följa upp bibliotekslagens 
tillämpning” (ibid., s. 34). Under den period som avsiktsförklaringen gäller förändras således den 
statliga myndighetsstrukturen på folkbiblioteksområdet, vilket möjligtvis försvårar en ytterligare 
förtätad relation mellan Region Skåne och Kulturrådet. Återigen hamnar avsiktsförklaringen i skuggan 
av samverkansmodellen och andra förändringar på den statliga nivån. Därtill förstärker beslutet 
åtskillnaden mellan folkbibliotekens olika uppgifter – de informationspolitiskt respektive 
kulturpolitiskt inriktade. Dessa uppgifter verkar delvis förankras i två olika regeluppsättningar. 

Vägen efter avsiktsförklaringen 
I samband med intervjun i december 2009, delger Margaretha Eriksson sin syn på hur relationen 
mellan kommun, region och stat borde se ut inom folkbiblioteksområdet:  
 

1) Övergripande samtal/diskussion mellan regionen och staten där man formulerar ett antal 
utvecklingsperspektiv. 

2) Den  regionala  instansen  får  i  uppdrag  att  konkretisera  utvecklingsperspektiven. 
Regionbiblioteket formulerar dessa tillsammans med de lokala biblioteken. 

3) Slutsatserna  presenteras  för  staten  (ansökan  eller  inte)  och  nya  utvecklingsperspektiv 
formuleras. (Margaretha Eriksson 2009‐12‐01) 

 
Vid en uppföljningsintervju i januari 2011 konstaterar Margaretha Eriksson att de resultat som 
frambringats inom ramen för avsiktsförklaringen, på folkbiblioteksområdet och på övriga områden, 
återstår att presentera för Kulturrådet. Med avseende på delprojektet Den globala byn är hon 
överens med Landskronas bibliotekschef Margareta Rydhagen; detta är en verksamhet som region i 
samverkan med kommuner hade bedrivit även om avsiktsförklaringen inte hade funnits. 
Avsiktsförklaringen verkar således inte ha spelat en avgörande roll för det konkreta delprojektet och 
den verkar inte heller ha intensifierat den mer vardagsbetonade relationen mellan Region Skåne och 
Kulturrådet. Samtidigt menar Margaretha Eriksson att avsiktsförklaringen förändrat relationen 
mellan stat och region på biblioteksområdet på ett mer övergripande plan: 
 

Det  har  inneburit  att  jag  suttit  med  vid  bordet  och  diskuterat  biblioteksfrågor  med 
[Kulturrådets] generaldirektör närvarande.  I dialogen med staten har det har medfört en 
synlighet för vårt område på ett annat sätt. Det är ju otvetydigt så att Regionbiblioteket får 
3,2 miljoner av de statliga pengarna och på andra områden inom kulturförvaltningen så är 
slanten mycket större.10 Och diskussionerna tenderar att följa med pengarna. Men det här 
har  lyft vårt område på ett mer  jämbördigt sätt  i relation till staten och det tycker  jag är 
bra.  Det  handlar  inte  bara  om musik,  teater  eller museer  utan  det  handlar  också  om 
bibliotek. Jag vet  inte hur många gånger  jag har sagt det, att det finns 164 folkbibliotek  i 
Skåne. Det är en enorm  resurs om man  tänker på  spridning och  tillgänglighet.  (Intervju 
med Margaretha Eriksson 2011‐01‐20) 

 
Avsiktsförklaringen – eller snarare förhandlingarna som leder fram till själva dokumentet – verkar 
således ha bidragit till att tydligare integrera biblioteksverksamheten med övrig kulturverksamhet. 

                                                            
10 Av Region Skånes Kulturnämnds budget för 2011 framgår att den regionala biblioteksverksamheten får 3,2 
miljoner i statliga anslag och 1 miljon i regionala anslag. Detta kan jämföras med de närmare 500 miljoner som 
de skånska kommunerna år 2009 lade på folkbiblioteksverksamhet (Statens kulturråd 2010a). 
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Den omorganisation av Region Skånes kulturförvaltning, som genomförs 2010 och som innebär att 
det hittillsvarande så kallade Regionbiblioteket uppgår i ett av tre verksamhetsområden: Bibliotek, 
bildning och media, verkar enligt Region Skånes representanter ytterligare underlätta denna process.  
 
Kulturrådets representant Mats Hansson är också mycket positiv till avsiktsförklaringen, som han 
menar är ett steg i rätt riktning; en riktning där utvecklingen av biblioteksverksamhet utgår från 
lokala behov och perspektiv och där lösningarna kan se väldigt olika ut från fall till fall. Enligt Hansson 
pekar även internationella tendenser åt samma håll, det vill säga att man söker nationellt 
gemensamma lösningar avseende digitala tjänster, medan de delar av folkbiblioteksverksamheten 
som gör att folkbiblioteket också är ”en kulturinstitution” går i alltmer olikartade riktningar. Denna 
utveckling ligger i linje med återskapandet av den på 1970‐talet framträdande 
”allaktivitetsdiskursen” på folkbiblioteksområdet (Hedemark 2009). Om biblioteken ska vara rum för 
de aktiviteter som medborgarna själva i hög utsträckning både väljer och skapar, kommer de enskilda 
biblioteken att i hög utsträckning skilja sig från varandra. Intervjudeltagarna menar således att det 
finns en gemensam värdegrund hos Kulturrådet och regionen som gör att diskussionerna om 
folkbiblioteksfrågor sällan ger upphov till konflikter.  Avsiktsförklaringen bidrar till att förstärka denna 
värdegrund: 
 

I grund och botten finns en vilja att komma överens. Båda parter vill  ju satsa på det här. 
Kulturrådet vill att det ska ske en utveckling  i regionerna och det vill  ju regionerna själva 
också. Jag tror att det tillför mycket att man har den här dialogen – på vilket sätt kan man 
lägga upp strategier, hur ska man satsa. (Intervju med Mats Hansson 2010‐05‐04) 

 
Hansson menar också att den dialogbaserade modell som avsiktsförklaringen representerar är bättre 
än en lagstiftningsbaserad modell som bygger på tvång. Bibliotekslagen har varit ett bra redskap för 
att skapa debatt om biblioteksfrågor, men på sikt är samtalet en bättre form för att skapa en positiv 
utveckling. Även om Margareta Rydhagen kan se att Bibliotekslagen erbjuder en trygghet för 
kommuner där biblioteken är nedläggningshotade, menar hon att både Bibliotekslagen och 
skrivningarna om skolbibliotek i Skollagen ger en förenklad bild av biblioteksverksamheten: 
 

Jag skulle önska att det fanns en kvalitativ aspekt i lagstiftningen. Det sägs att det alltid ska 
finnas ett bibliotek  i varje kommun men det betyder bara att det ska finnas en  lokal och 
ingenting om vad  lokalen  innehåller. Jag tycker att man gör samma groda när man  i den 
nya skollagen säger att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek och denna mening 
står under rubriken  ’Lokaler’. Det betyder att alla elever ska ha  tillgång till en  lokal med 
böcker  i.  Ingenting  annat. Då  tycker  jag  att man  har missat  en  väldigt  stor  del  av  vad 
biblioteken är. (Intervju med Margareta Rydhagen 2010‐12‐10) 

 
Även Annelie Bengtsson‐Stenquist, instämmer i denna bedömning av lagstiftningen inom 
biblioteksområdet. Representanter för Kulturrådet, Region Skåne och Eslövs respektive Landskronas 
folkbibliotek verkar således överens om att avsiktsförklaringen öppnat upp för en dialog som belyser 
en mer ”kvalitativ aspekt” av folkbiblioteksverksamheten. Dock är det tydligt att den stora kvalitativa 
förändringen inte har skett i relationen mellan Kulturrådet och Region Skåne, även om Margaretha 
Eriksson betonar att folkbiblioteksfrågorna synliggjorts i relation till Kulturrådets dominerande 
verksamhetsområden på ett annat sätt än tidigare. Relationen mellan Region Skåne och 
kommunbiblioteken verkar dock ha kvalitativt förändrats, det vill säga blivit mer dialog‐ och 
samverkansorienterad.  Genom detta arbete verkar också den regionala biblioteksverksamheten ha 
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lyckats med att tydliggöra hur folkbiblioteket både har sin särart och sin betydelse för andra 
verksamheter, inom och utom det kulturpolitiska området. Folkbibliotekens ökade synlighet i Region 
Skånes kulturpolitik kommer inte minst till uttryck i det relativt stora utrymme som verksamheten 
tilldelas i Region Skånes kulturplan. 
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4  Avsiktsförklaringen på bild och formområdet: 
Utställningsersättning 
I detta kapitel behandlas vägen till, genom och efter avsiktsförklaringen på bild‐ och formområdet, 
närmare bestämt avseende det samverkansområde som i avsiktsförklaringen benämns 
Utställningsersättning. Materialet utgörs av utredningar och styrdokument på statlig och regional 
nivå, projektbeskrivningar samt andra textbaserade framställningar på både statlig, regional och 
kommunal nivå. Avseende intervjustudien, inkluderas de intervjudeltagare som representerar 
förvaltning och verksamhet inom bild‐ och formområdet på respektive nivå: Kulturrådet (Ellen 
Wettmark), Kultur Skåne (Jaana Järretorp, Kamilla Rydahl och Jan Stenfell), Signal‐Center för 
samtidskonst (Carl Lindh och Emma Reichert) samt Malmö Konstmuseum (Göran Christenson och 
Anders Rosdahl). En presentation av dessa intervjudeltagare återfinns i kapitel 1. 

Vägen till avsiktsförklaringen 
Utställningsersättning som samverkansområde relateras i avsiktsförklaringen till målet om att 
förbättra villkoren för konstnärligt skapande. Samverkansområdet ringas in på följande sätt: 
 

Regeringen godkände  i september  [2008] ett nytt avtal om  ’konstnärers medverkan och 
ersättning  vid  utställning  av  konstverk’,  som  ersatte  det  tidigare  avtalet  om 
utställningsersättning.  Avsikten  med  avtalet  är  dels  att  höja  nivåerna  för 
utställningsersättning, dels att ge kulturinstitutionerna och konstnärerna en formaliserad 
möjlighet att diskutera omfattning och ersättning av konstnärernas deltagande  i övrigt  i 
samband med  utställningar.  Avtalet  omfattar  de  statliga  institutionerna, men  det  finns 
stora  möjligheter  att  även  andra  aktörer  kommer  att  teckna  överenskommelser  med 
motsvarande  innebörd. Kulturrådet och Region Skåne kommer att arbeta för att avtalets 
innebörd tillämpas av i första hand de utställare som tar emot bidrag från stat och region. 
(Statens kulturråd & Region Skåne 2009, bilaga, s. 1) 

 
Det avtal som citatet refererar till är resultatet av ett regeringsuppdrag som i mars 2007 tilldelades 
Kulturrådet, vilket gick ut på att Kulturrådet skulle förhandla fram ett nytt avtal om ersättning vid 
utställning av konstverk med Sveriges största konstnärsorganisationer. I september 2008 godkänner 
regeringen (Ku2007/3586/KV) det som kommit att benämnas ”MU‐avtalet” och som träffats mellan 
Kulturrådet å statens vägnar å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Föreningen 
Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF), Föreningen Svenska Tecknare och Svenska 
Fotografernas förbund å den andra. Avtalet reglerar utformning av förhandling och avtal mellan den 
som arrangerar en konstutställning och utställande konstnär, liksom ersättningsnivå för tillfällig 
visning för allmänheten av konstnärens verk. Avtalet omfattar ”konstverk”, det vill säga ”alster av 
bildkonst, fotografi, illustrationer, konsthantverk etc som avses i 1 och 49 a §§ lagen (1960:729) om 
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk” , som visas på utställningar riktade till ”allmänheten 
eller en större sluten krets” (exklusive utställningar inom ramen för konstnärlig utbildning). 
Ersättning utgår till nu levande konstnärer, oberoende av organisationstillhörighet, som bedriver sin 
verksamhet eller är bosatta i Sverige. Fokus ligger således på visning av svensk samtidskonst. MU‐
avtalet ska tillämpas av statliga myndigheter och institutioner som uppbär statliga anslag för sin 
verksamhet, och ska ligga till grund för de enskilda avtal som det alltid åligger utställningsarrangören 
att upprätta med varje enskild konstnär. I övrigt reglerar avtalet ersättningsnivåerna som ska 
tillämpas, baserat på utställningstid och besöksantal.  
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MU‐avtalet ersatte ett tidigare avtal om utställningsersättning som träffats mellan samma parter 
som ovan 1999. Anledningen till omförhandlingen är ett missnöje med utställningsersättningens 
utformning från både Kulturrådets och konstnärsorganisationernas sida, vilket leder till att 
konstnärsorganisationerna säger upp det gamla avtalet 2005 även om det informellt fortsätter att 
gälla fram tills MU‐avtalet träder i kraft den 1:e januari 2009. Under omförhandlingsperioden 
genomför Konstnärsnämnden (Johansson & Traber 2008) en kartläggning av 
utställningsersättningens utformning och tillämpning. Av rapporten framgår att 
utställningsersättningen inrättades 1971 men att denna åtgärd, som i rapporten benämns ”den 
statliga utställningsersättningen”, endast gällde utställningar arrangerade av statliga instanser. I 
början av 1990‐talet kom den även att omfatta utställningar arrangerade av konstbildande 
organisationer med statliga verksamhetsbidrag, det som i rapporten benämns ”utställningsersättning 
inom det konstbildande området” (ibid., s. 23). Oavsett tillämpningsområde har enligt rapporten 
utställningsersättningen följande syfte: 
 

Att bidra till att konstnärerna får rimliga ersättningar vid utställningar. Den ska också öka 
deras möjligheter  att  ställa  ut.  Ersättningen  syftar  vidare  till  att  stimulera  och  bredda 
konstlivet  i  landet genom att vidga möjligheterna för arrangörer  inom det konstbildande 
området att ordna utställningar med hög kvalitet. (Ibid.) 

 
Som underlag för Konstnärsnämndens rapport har en granskning av den statliga 
utställningsersättningens tillämpning vid statliga institutioner genomförts, vilken visar att av 10 
granskade statliga verksamheter – där majoriteten är museer – så tillämpas utställningsersättningen 
avtalsenligt av endast en verksamhet. I övrigt tillämpar ett fåtal delar av avtalet medan majoriteten 
inte alls tillämpar det (ibid., kap. 4). Tillämpningen inom det konstbildande området har inte 
studerats, men i rapporten framförs farhågan att andelen som följer avtalet där är ännu lägre än 
avseende den statliga utställningsersättningen, då en viktig anledning till att avtalet inte tillämpas är 
bristande ekonomiska resurser i kombination med ett komplicerat regelverk. Konstnärsnämndens 
rapport identifierar också andra brister med dåvarande avtal, till exempel att ersättningsnivån är för 
låg, särskilt då konstnärens omkostnader i samband med visningen inte omfattas av avtalet. I MU‐
avtalet täcks delvis konstnärens omkostnader i samband med utställning och därtill har 
ersättningsnivån höjts. Ytterligare en nyhet är tillsättandet av en referensgrupp, med representanter 
för både konstnärsorganisationerna och Kulturrådet, som ska följa upp tillämpningen av MU‐avtalet.  
 
Den mest grundläggande anledningen till att avtalet inte tillämpas i högre utsträckning verkar dock 
emanera från föreställningen om att konstnärer inte har samma rättigheter som övriga på 
arbetsmarknaden när det gäller att få ersättning för sitt arbete. Särskilt dominerar denna 
föreställning då det gäller visning av redan producerade verk, det vill säga det som MU‐avtalet avser 
att reglera. Konstnärsnämndens rapport lyfter fram den ömsesidiga beroenderelationen mellan 
utställare och konstnärer: 
 

Man kan inte bortse från att konstnären gynnas av att de deltar i en utställning – särskilt 
vid  stora,  prestigefyllda  institutioner,  genom  att  utställningar  stärker  deras  ställning  i 
konstlivet,  höjer  marknadsvärdet  på  deras  verk,  ger  möjligheter  till  försäljningar  vid 
Konstrådets  gallerirundor  och  ökar  möjligheterna  att  få  stipendier.  Vid 
försäljningsutställningar kan de också  få  intäkter  från  försäljningen. Samtidigt är det den 
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offentliga  institutionens  uppgift  att  visa  konst  och  den  är  därmed  beroende  av  att 
konstnärer är villiga att ställa ut. (Ibid., s. 12) 

 
Även om beroendet är ömsesidigt, tenderar konstnären alltid att hamna i den svagare partens 
position. Rädslan för att utställaren väljer en annan konstnär om man ställer för höga krav på 
ersättning verkar här vara en viktig bidragande orsak. Att närmast bli överraskad om den ersättning 
man som konstnär får är skälig, är en problematik som även Signals medarbetare Carl Lindh lyfter 
fram: 
 

Tyvärr  jobbar många  konstnärer gratis. De blir  väldigt glada om de  får några  som helst 
pengar för att kunna göra någonting; de hade  ju betalat själva annars. Detta tycker vi är 
väldigt problematiskt. (Intervju med Carl Lindh 2010‐12‐09) 

 
Enligt Jaana Järretorp, utvecklare på bild‐ och formområdet inom Kultur Skåne, verkar denna 
inställning dominera starkare på bildkonstområdet än inom andra konstnärliga områden: 
 

Bildkonstområdet har en särskild problematik som delvis kan vara kopplad till konstverket 
eller objektet: det finns en eventuell försäljningsmöjlighet. Man hävdar att konstnärer ofta 
inte får betalt, men om han eller hon säljer någonting så får hon i alla fall betalt. Men vad 
händer om konstnären inte säljer någonting? Där finns ett strukturfel, när konstnären får 
höra  ’det är så bra om du gör den här utställningen för då kan du ha med det  i din CV’. 
Men det är  ju  ingenting som betalar hyra och dagisavgift.  (Intervju med  Jaana  Järretorp 
2009‐12‐02) 

 
De båda citaten ovan lyfter fram en problematik som verkar vara gemensam för hela bildkonstfältet. 
Citatet från intervjun med Jaana Järretorp, liksom citatet från Konstnärsnämndens rapport ovan, 
visar dock på att det även finns särskiljande drag inom detta fält. För att en utställning ska påverka en 
konstnärs CV i positiv riktning, måste utställningen tillhöra rätt kategori av utställningar för just den 
konstnären. Jan Stenfell, tidigare handläggare inom bild‐ och formområdet i Kultur Skåne, 
sammanfattar denna problematik på följande sätt: 
 

Inom  konstvärlden  finns många olika  konstvärldar. Det  finns  till  exempel  en  kommunal 
konstvärld  där  kommunen  ofta  håller  den  lokala  konstnären  som  arbetar  där  under 
armarna.  Det  finns  konstrundorna  med  sina  anhängare  och  besökare.  Det  finns  det 
nationella  konstlivet  och  det  finns  det  internationella  konstlivet,  det  som  rör  sig 
fullständigt över gränserna. Och nivåer här emellan också. De olika konstnärerna jobbar på 
väldigt olika premisser. De har  sina anhängare, de har  sina ekonomiska  system  som  ser 
väldigt olika ut beroende på vilken nivå man befinner sig  i det här systemet. Det är klart 
att  det  finns  aspekter  som  man  delar  med  andra  konstsektorer  och  med  andra 
konstnärliga  sektorer också. Att man  jobbar  inom ett kulturfält med ganska  lite pengar, 
men med  ofta  ganska  hög  status. Men  det  finns  också  ett  väldigt  spann  på  statusen  i 
konstfältet. (Intervju med Jan Stenfell 2009‐12‐02) 

 
Den norske kulturpolitikforskaren Per Mangset har i flera studier uppmärksammat den skiktning 
inom de olika konstnärliga fälten som Jan Stenfell pekar på.  I en studie av decentraliserings‐ 
respektive centraliseringsprocesser i norskt kulturliv, identifierar Mangset (1998) utifrån den franske 
sociologen Pierre Bourdieus fältteori fyra olika delfält: 1) det institutionellt‐elitistiska delfältet, 2) det 
avantgardistiska delfältet, 3) det kulturdemokratiska delfältet och 4) det semiprofessionella delfältet. 
Särkilt inom de två förstnämnda delfälten är huvudmålsättningen att uppnå så mycket symboliskt 
kapital – erkännande – som möjligt och Mangset visar hur detta kapital, samt 
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bedömningsinstanserna för detta kapital, huvudsakligen är samlade till ”centrum”, vilket i Norge 
innebär Oslo. Samma tendens finns på det svenska bildkonstområdet (Johansson & Traber 2008, s. 3; 
Statens kulturråd 2010b), där det symboliska kapitalet kan sägas vara koncentrerat till de tre 
storstadsområdena och i första hand till Stockholm. Hit är ju också de institutioner som omfattas av 
den statliga utställningsersättningen huvudsakligen koncentrerade. Detta ter sig problematiskt ur det 
tillgängliggörandeperspektiv som också präglar den svenska konstpolitiken. Att 
utställningsersättningen även tillämpats i relation till de ”konstbildande organisationer” som uppbär 
statligt verksamhetsstöd kan sägas utgöra ett led i att åtgärda denna koncentration av konstnärliga 
resurser till storstadsområdena. Samtidigt rör sig dessa konstbildande organisationer delvis inom 
andra delfält än de institutioner som omfattas av statlig utställningsersättning: det 
kulturdemokratiska respektive det semiprofessionella. Att Kulturrådet och Region Skåne väljer att 
samverka för en ökad tillämpning av MU‐avtalet kan således betraktas som ett försök att skapa en 
mer samlad struktur av det offentligas åtgärder på bildkonstområdet, där huvudmålsättningen är att 
förbättra konstnärernas möjligheter att få skälig ersättning för sitt arbete. Premisserna utgår här från 
den statliga utställningsersättningens regelverk, som ska spridas till regional och kommunal nivå. 
 
Både Region Skånes och Kulturrådets representanter beskriver valet av utställningsersättning som 
prioriterat samverkansområde inom ramen för avsiktsförklaringen som oproblematiskt och självklart 
för båda parter. Enligt Region Skånes representanter var också frågan om ett vidgat perspektiv på 
konstnärlig kompetens aktuellt som samverkansområde från regionens perspektiv, men behovet av 
att fokusera på utställningsersättningen framstod som större för både regionen och Kulturrådet. 
Region Skånes representanter menar också att själva initiativet till att fokusera på 
utställningsersättningen kom från Kulturrådet, vilket kanske inte är så märkligt med tanke på att 
regeringen i sitt beslut om MU‐avtalet uppdrar åt Kulturrådet ”att på lämpligt sätt se till att avtalet 
blir allmänt känt” (Ku2007/3586/KV). Ellen Wettmark, som var handläggare inom bild‐ och 
formområdet under den period som avsiktsförklaringen förhandlades fram och en kort tid under dess 
sjösättande, var inte inblandad i förhandlingarna inför avsiktsförklaringen. Dock minns hon att 
Kulturrådets styrelse under 2008 överlag diskuterade behovet av förstärkta åtgärder inom 
bildkonstområdet, framförallt avseende konstnärernas arbetssituation: 
 

Då Kulturrådets uppdrag alltid handlar om någon  form av medborgarperspektiv, det vill 
säga om spridning och tillgänglighet, så har vi sagt att utgångspunkten för det vi gör måste 
vara  att  göra  konsten  tillgänglig.  Men  vi  har  också  sett  i  ett  flertal  utredningar  att 
tillgängligheten ofta  sker på bekostnad  av  konstnärerna. Det  är de  som  subventionerar 
arbetet. Konstnärsnämndens studier visar att bildkonstnärer har otroligt låga ersättningar 
och att utställningsersättning  inte betalas ut. Överhuvudtaget har man kommit till någon 
slags brytpunkt där det kulturpolitiska bygget – hur det är tänkt att fungera – inte fungerar 
riktigt. Vi får inte lägga allt krut på att tillgängliggöra och förmedla utan vi måste hela tiden 
ha  i  bakhuvudet  att  det  ska  ske med  respekt  för  konstnärerna  och  deras  insatser  och 
villkor. (Intervju med Ellen Wettmark 2009‐06‐22) 

 
Kulturrådet och Region Skåne verkar ha en gemensam bild av att konstnärernas 
ersättningsmöjligheter måste förbättras. Att Kulturrådet samverkar med Region Skåne om 
utställningsersättningen blir då ett sätt för båda instanser att tydligare fokusera på konstnärernas 
villkor.  
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Vägen genom avsiktsförklaringen 
Under våren 2009 arbetar Ellen Wettmark med att ta fram den strategi för Kulturrådets arbete med 
bild‐ och formkonst som styrelsen fastställer i juni 2009. Strategin kan betraktas som ännu ett uttryck 
för Kulturrådets strävanden att förtydliga och förstärka sin roll inom bild‐ och formområdet. Att 
Kulturrådet från och med halvårsskiftet samma år anställer en handläggare som ska arbeta på heltid 
med nämnda område kan enligt Wettmark ses som ytterligare ett tecken på en sådan förstärkning. I 
Kulturrådets strategi betonas att det finns en högre andel egenföretagare inom bild‐ och 
formområdet än inom andra jämförbara områden, samtidigt som bild‐ och formkonstnärerna 
erhåller lägre intäkter (Kulturrådet 2009c, s. 1). Strategin fastställer också att utställningsersättningen 
ska tillämpas i högre utsträckning, både vid statliga institutioner och vid övriga ”offentligt 
finansierade institutioner” (ibid., s. 3). I den konkretisering av avsiktsförklaringen som rapporteras 
enligt mall i juni 2009, hänvisas till Kulturrådets strategi och de förväntade resultaten av samverkan 
fastställs till att fler regionala institutioner ska tillämpa det statliga avtalet, att ersättningsnivåerna 
höjs i relation till 2009 års nivåer, samt att institutionerna i sina utställningsbudgetar avsätter medel 
för utställningsersättning.  
 
För de parter som ingått avtalet – Kulturrådet respektive konstnärsorganisationerna, i första hand 
KRO/KIF – liksom för utvecklarna inom bild‐ och formområdet vid Kultur Skåne, verkar det uppenbart 
att det som krävs för att MU‐avtalet ska tillämpas i högre utsträckning är att åtgärda den bristande 
kunskapsnivån angående avtalet hos samtliga berörda. Även representanterna för Signal lyfter fram 
bristande kunskap om gällande regelsystem som en viktig anledning till att de bjuder in Malmös 
aktörer inom bildkonstområdet till ett seminarium om utställningsersättning redan den 3:e 
december 2008: 
 

Vi  bjöd  in  alla  institutioner,  det  fria  kulturlivet  och  Malmö  stad.  Vår  fråga  var  väl 
egentligen vad som skulle hända om Malmö började använda sig av det här MU‐avtalet 
istället. Vi såg att utställningsersättning generellt ofta används av arrangören som någon 
typ av produktionsmedel också, och till resekostnader och transport, vilket man  inte får. 
Kunskapsnivån  om  det  här  var  väldigt  låg.  Jag  tror  inte det  är  av  illvilja,  utan man  har 
väldigt  lite  medel  och  konstnärerna  känner  inte  till  regelsystemet  kring 
utställningsersättningen. (Intervju med Emma Reichert 2010‐12‐09) 

 
Att utbilda både konstnärer och arrangörer kring MU‐avtalet blir därför huvudsyftet med den så 
kallade MU‐kampanj som KRO/KIF påbörjar under 2009 och som kommer att pågå under flera år 
framöver. Kampanjen initierades i samverkan med Konstkonsulenter i Sverige, en ideell förening där 
de länsbaserade konstkonsulenter som finansieras gemensamt av Kulturrådet och respektive län är 
medlemmar. Kampanjen finansieras av Kulturrådet, Konstnärsnämnden samt de regioner som redan 
ingår, alternativt kommer att ingå, i samverkansmodellen. På KRO:s/KIF:s hemsida (2011) 
presenteras MU som ”ett nytt sätt att tänka kring konstnärens arbete” och sägs i första hand rikta sig 
till statliga institutioner och konsthallar.  Inför genomförandet av samverkansmodellen blir MU‐
kampanjen också ett redskap för att öka tillämpningen av MU‐avtalet i regioner och kommuner, samt 
att överlag påverka regioner utifrån ambitionen ”att bild‐ och formområdet befästs och ges ökade 
resurser i de olika regionernas kulturplaner” (ibid.). MU‐avtalet utgör således ett regelverk 
formulerat på statlig och nationell nivå, som genom att skrivas in i avsiktsförklaringen mellan 
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Kulturrådet och Region Skåne också ska tillämpas i högre utsträckning på regional och kommunal 
nivå. Regionerna som ingår i samverkansmodellen är som sagt med och finansierar själva kampanjen 
och de är också representerade i de styr‐, arbets‐ och referensgrupper som KRO/KIF upprättat för 
genomförandet. 
 
Under hösten 2009 genomför Kultur Skåne de första mer konkreta åtgärderna för att öka 
tillämpningen av MU‐avtalet, genom att skicka en bred inbjudan till tre workshops om MU‐avtalet i 
Malmö (Monumentalverkstaden), Kristianstad (Plan3) respektive Helsingborg (Fredriksdal museer 
och trädgårdar). Placeringen vid konstnärliga kollektivverkstäder i Malmö och Kristianstad var enligt 
Kamilla Rydahl, utvecklare inom bild‐ och formområdet inom Kultur Skåne, ett medvetet val för att 
nå ut så brett som möjligt med informationen. Sammanlagt deltar cirka 130 personer vid de tre 
tillfällena, där konstnärer dominerar deltagandet. Med avseende på innehåll, köps de workshops in 
som erbjuds av KRO/KIF. Detta görs inte enbart av det skälet att regionen redan bidrar till 
organisationernas MU‐kampanj, utan också för att regionen ska erhålla trovärdighet inom 
bildkonstfältet. Samtidigt är det enligt både Kamilla Rydahl och Jaana Järretorp inte självklart att 
samma person kan förmedla trovärdighet i relation till alla de aktörer som MU‐kampanjen riktar sig 
till: ”Vi har varit väldigt tydliga med vem vi vill ha som kursledare i Skåne därför att vi vet vad vi 
behöver för att budskapet ska nå fram” (intervju med Kamilla Rydahl 2010‐12‐09). Det är till exempel 
inte självklart att det alltid är en konstnär som ska agera kursledare, utan enligt representanterna för 
Kultur Skåne handlar det om att anpassa kursledare till aktuell målgrupp. Detta blir särskilt 
uppenbart under 2010, då Kultur Skåne riktar inbjudan till en workshop till skånska institutioner som 
uppbär regionalt stöd för sin verksamhet: Malmö Museer, Malmö Konstmuseum, Regionmuseet i 
Kristianstad och Kulturen i Lund. Vid detta tillfälle deltar 30‐talet personer, som huvudsakligen 
representerar ledningsnivån vid de olika institutionerna. Under hösten 2010 erbjuder också Kultur 
Skåne möjligheten att ansöka om regionala medel för att delfinansiera ökade kostnader i samband 
med nämnda institutioners tillämpning av MU‐avtalet.  
 
Att Kultur Skåne väljer att först rikta sig brett till hela bildkonstfältet och först därefter direkt till de 
institutioner som visar samtidskonst är en strategi som rimmar väl med den uppfattning Kulturrådets 
Ellen Wettmark har om dagens situation på bildkonstområdet. Enligt Wettmark finns det en tendens 
till att fokusera för mycket på institutionerna och hon identifierar följande som en viktig anledning till 
att bildkonstområdet hittills marginaliserats inom Kulturrådet: 
 

Det är att man inte riktigt har belyst museernas roll. Vilken är museernas uppgift? Jag tror 
att man lite slentrianmässigt gärna ser det som att museerna är bildkonstens infrastruktur. 
Och jag skulle svara både ja och nej på den frågan. Bara för att vi fördelar 150 miljoner till 
länsmuseerna  så  betyder  det  inte  att  vi  bidrar  till  en  infrastruktur  för  samtidskonsten. 
(Intervju med Ellen Wettmark 2010‐06‐22) 

 
Wettmark menar att länsmuseerna visst kan spela en avgörande roll även för samtidskonsten, men 
att de idag fortfarande utgör en delvis ”sovande” infrastruktur. Enligt henne är det också viktigt att 
stödja andra aktörer än institutionerna, vilket Kulturrådet gör genom de verksamhetsbidrag om 
sammanlagt cirka 26 miljoner per år som kan sökas av konstfrämjande organisationer, 
utställningsarrangörer och kollektivverkstäder. Tidigare ansökte dessa sammanslutningar, liksom 
museerna, separat om medel för att kunna betala avtalsenlig utställningsersättning. Från och med 
2010 har denna möjlighet upphört och kostnader för utbetalning av utställningsersättning måste ingå 

46 
 



 
 

i ansökan om verksamhetsbidrag. Enligt Wettmark är detta en viktig reform, även om dess 
symboliska betydelse inte motsvarats av en utökad ekonomisk satsning från statens sida: 
 

Vi tyckte att det var symboliskt viktigt att man inte ska ha två bidrag som också signalerar 
att det bara är staten som betalar ersättningen, medan  regionen  inte behöver  tänka på 
den. Det blir viktigt  i förhållande till alla aktörer och bidragsgivare, att vi  inte säger:  ’sök 
hos  oss  för  ersättningen’.  Vi  har  fördelat  ungefär  8  miljoner  per  år  till 
utställningsersättning och vi har haft ett konstant sök på runt 13 miljoner. Vår gissning – 
också  med  visst  stöd  av  Konstnärsnämndens  utredning  –  har  varit  att  de  resterande 
miljonerna aldrig betalas ut. Det blir konstnärerna som tar en risk och säger ’jag ställer upp 
om ni  får pengar  för mitt arbete  från Kulturrådet, om ni  inte  får det,  så  får ni väl  säga 
tyvärr, det blev ingenting’. Och det tyckte vi var ett lite felaktigt sätt att resonera. Därför 
var det viktigt att vi sa att vi ska inte dela ut utställningsersättning separat och retroaktivt 
längre, utan den ska ingå i verksamhetsplanen. Problemet är att vi inte har fått några nya 
pengar, så det är svårt för oss att ställa absoluta krav. (Intervju med Ellen Wettmark 2010‐
06‐22) 

 
Kulturrådet har således tydliggjort att den statliga nivån inte ensam kan ta ansvar för utbetalning av 
utställningsersättning enligt gällande avtal. Regionerna förväntas bidra i högre utsträckning, vilket 
också Region Skånes utlysning av medel för att täcka kostnaderna för utställningsersättning är ett 
uttryck för. Samtidigt återspeglas Kulturrådets resonemang i relation till regionerna i Region Skånes 
resonemang i relation till kommunerna. Under 2011 planerar Kultur Skåne att i samverkan med 
KRO/KIF erbjuda även de skånska kommunerna utbildning om MU‐avtalet. Både Jaana Järretorp och 
Kamilla Rydahl menar att kommunerna måste ta ställning till vilken typ av utställningsverksamhet de 
vill bedriva och här blir distinktionen mellan professionell och amatör viktig: 
 

Då gäller det för kommunerna att bestämma sig för om de bedriver en amatörkonstnärlig 
verksamhet  eller  en  professionell  konstnärlig  verksamhet.  Vill  man  bedriva  en 
professionell konstnärlig verksamhet, så kommer man att vara tvungen att använda sig av 
MU‐avtalet. (Intervju med Kamilla Rydahl 2010‐12‐09) 

 
För att kunna hävda att de bedriver en professionell utställningsverksamhet måste således 
kommunerna vara beredda att göra en större ekonomisk investering. Redan för institutionerna är 
detta problematiskt; Malmö Konstmuseum tillämpar till exempel inte MU‐avtalet innevarande år 
med hänvisning till att man inte hunnit ansöka om medel för att täcka de ökade kostnader avtalet 
innebär. Enligt plan kommer MU‐avtalet att tillämpas från och med 2012 – fram till dess tillämpas 
Malmö stads avtal om utställningsersättning (intervju med Göran Christenson 2011‐01‐20). För 
konstfrämjande föreningar är den ekonomiska problematiken ännu mer överhängande, vilket enligt 
Jaana Järretorp kan få stora konsekvenser för verksamhetens inriktning: 
 

Det blir en rejäl konsekvens att konstnärerna är mer medvetna, att de ställer krav på att 
det  inte  räcker med  utställningsersättningen  utan  att  de  vill  tillämpa  hela MU‐avtalet. 
Konstföreningen  har  inte  ekonomiska  resurser  eller  kunskap  om  att MU‐ersättning  ska 
utbetalas. Då blir konsekvensen att konstföreningen  får vända sig  till en annan konstnär 
som  accepterar  lägre  arvode. Där  kan  finnas  en  konflikt  när  det  gäller  kvalitet.  Är  det 
yrkesverksamma  konstnärer  enkom  man  vänder  sig  till  eller  är  det  en  mix  mellan 
professionella och amatörer? (Intervju med Jaana Järretorp 2010‐12‐09) 

 
En stramare tillämpning av MU‐avtalet på regional och kommunal nivå kan således innebära en 
tydligare uppdelning mellan de olika delfält som Mangset identifierat inom konstfältet i stort, det vill 
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säga att de professionellt inriktade delfälten skiljs tydligare från de amatörinriktade.11 En 
konstfrämjande förening som eventuellt får inse att de inte på egen hand mäktar med en 
professionell utställningsverksamhet kan inte söka pengar från Kulturrådet, då de endast ger 
verksamhetsbidrag till professionell verksamhet. Antagligen kommer de inte heller att kunna söka 
pengar från regionerna. Kultur Skånes representanter kan tydligt identifiera riskerna med en 
stramare tillämpning av MU‐avtalet, men de anser liksom Kulturrådets Ellen Wettmark att fördelarna 
är större än nackdelarna. Vissa kommuner har hotat med att om inte Kulturrådet ersätter ökade 
kostnader för tillämpning av MU‐avtalet så blir det färre utställningar: 
 

Då är det ibland lätt att vackla – är det verkligen bra att vi gör så här, ska vi inte göra vissa 
undantag?  Jag  tror  att man måste  våga bestämma  sig  för  att  vi  ska  ha det på det här 
sättet. (Intervju med Ellen Wettmark 2010‐06‐22) 

 
Kulturrådets och Kultur Skånes representanter är således överens om att prioritera rimliga 
ersättningar för konstnärers arbete framför fler utställningsarrangörer. En tendens till ökad 
professionalisering blir också märkbar i samband med det närmare samarbete som inleds mellan 
Kulturrådet och Konstnärsnämnden under 2010, på uppdrag av regeringen. I motsats till Kulturrådet 
ger Konstnärsnämnden bidrag till enskilda konstnärer, för bedrivande av professionell konstnärlig 
verksamhet. Redan i sitt remissvar på Kulturutredningens förslag till portföljmodell är nämnden 
kritisk till förslaget att öka regionernas inflytande över fördelningen av statliga bidrag till 
kulturverksamhet. I sitt remissvar på Samverkansutredningen är nämnden fortsatt kritisk: 
 

Nämnden  konstaterar  att  den  nya  utredningen  lägger  stor  vikt  vid  att 
armslängdsavståndsprincipen  fortsatt  skall  gälla  vid  fördelning  av  statliga medel.  I  stort 
förhåller sig nämnden fortsatt tveksam till reformen men ser också att om beslutet väl tas 
så vill nämnden aktivt medverka till att konstnärernas villkor beaktas  i processen och att 
den  samtida konsten  i alla dess uttrycksformer  stärks  i hela  landet.  (Konstnärsnämnden 
2010, s. 1) 

 
Konstnärsnämnden betonar också att begreppet ”konstnär” bör reserveras för ”professionella 
konstnärer” och att ”konstnärspolitiken” måste få en viktig position även inom ramen för 
samverkansmodellen. Inom detta politikområde är armslängdsprincipen av avgörande betydelse, där 
Konstnärsnämnden uttrycker stora farhågor inför den beslutsprocess som tillämpas i kommuner och 
landsting: ”Att ha en sakkunnig referensgrupp men sen överlämna till politiker att besluta i 
konstnärliga frågor är inte en godtagbar ordning” (ibid., s. 3). Precis denna typ av referensgrupp 
anlitas sedan 2010 i Region Skåne, som underlag för tjänstemännens beslut i frågan (Region Skåne 
2011).  
 
I sin avrapportering av regeringsuppdraget om samverkansmöjligheter mellan Kulturrådet och 
Konstnärsnämnden, konstateras att en viktig gemensam fråga är ”hur konstnärsfrågorna ska få en 
naturlig plats i den nya, regionaliserade kulturpolitiken” (Konstnärsnämnden & Statens kulturråd 
2010, s. 5). Här är armslängsprincipen bärande. Även Ellen Wettmark (intervju 2010‐06‐22) betonar 
vikten av att besluten om vad som utgör god konstnärlig kvalitet ska fattas av varken politiker eller 
tjänstemän, utan av konstnärliga utövare och andra experter.  I avrapporteringen föreslås också 
                                                            
11 Då distinktionen mellan professionell och amatör är avgörande för MU‐avtalets tillämpning, är det intressant 
att avtalet inte längre innehåller någon form av kriterier för vad som bedöms som professionell konstnärlig 
verksamhet, till exempel i form av utbildning eller tidigare utställningar.  
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ytterligare reformer inom Kulturrådets bidragsgivning inom bild‐ och formområdet, där nuvarande 
stödformer omformas till ett verksamhetsbidrag och ett projektstöd. Kulturrådets stöd till 
kollektivverkstäder föreslås uppgå i ett stöd för utvecklingsprojekt, medan den ”löpande 
verksamheten” bör finansieras av kommuner och regioner. För både Kulturrådet och 
Konstnärsnämnden är det viktigt att projektstöden – som ska utgå till ”utvecklingsinitiativ” – inte 
inordnas i samverkansmodellen utan fördelas på statlig nivå. På statlig nivå verkar det således finnas 
farhågor om att den konstnärliga kvaliteten inte kan garanteras om alltför många beslut överlåtes åt 
regionala och kommunala instanser. Ellen Wettmark formulerar dessa farhågor på följande sätt, 
samtidigt som hon betonar vikten av lokal förankring: 
 

Jag tycker att besluten bör vara förankrade lokalt, men det är också viktigt att man inte går 
särintressenas väg. Det kan  lätt bli konserverande  i regioner där det  finns vissa som har 
gjort de här frågorna till sina – det kan vara svårt för nya röster att komma till. (Intervju 
med Ellen Wettmark 2010‐06‐22) 

 
Risken för att särintressen tillåts dominera anses således vara mindre på statlig nivå än på regional 
och kommunal nivå. Samtidigt konstaterar Konstnärsnämnden och Kulturrådet att ”flera enskilda 
ledamöter har genom åren gjort tjänst i såväl Kulturrådets som Konstnärsnämndens 
[bedömnings]grupper” (Konstnärsnämnden & Statens kulturråd 2010, s. 6). Rimligtvis bör detta 
förhållande också underblåsa vissa särintressen, vilket myndigheterna också påpekar när de vill 
särskilja sina respektive bedömningsprocesser för att minska ”risken för att ett statligt 
’kvalitetsmonopol’ uppstår” (ibid., s. 34). Trots denna problematisering, verkar utvecklingen inom 
bild‐ och formområdet på statlig nivå gå i en riktning av ökad professionalisering. Att de 
verksamheter som får rymmas inom ramen för samverkansmodellen måste vara av professionell 
karaktär innebär ett ytterligare förtydligande av den linje som varit dominerande inom den statliga 
kulturpolitiken sedan 1970‐talet och framåt. De konstnärliga intresseorganisationernas inflytande 
över den svenska statliga kulturpolitiken – liksom över kulturpolitiken i övriga nordiska länder (jfr 
Mangset 1995a) – har varit starkt under hela efterkrigstiden. Genom MU‐kampanjen stärker KRO/KIF 
inte bara professionella konstnärers rätt till ersättning på statlig nivå, utan de bidrar också till att ett 
statligt regelverk förs vidare även till regional och kommunal nivå. I den regionala kulturplan som 
Region Skånes kulturnämnd fastställer i november 2010, är tillämpningen av MU‐avtalet inskrivet i 
målsättningarna på bild‐ och formområdet. Enligt Kamilla Rydahl (intervju 2010‐12‐09) innebär 
tillämpningen av MU‐avtalet både ett tydligare fokus på den professionella verksamheten inom bild‐ 
och formområdet i Region Skåne, liksom en ytterligare professionalisering av regionens förvaltning. 

Vägen efter avsiktsförklaringen 
Huruvida MU‐avtalet prioriterats i samma utsträckning av Region Skåne om inte avsiktsförklaringen 
hade funnits är något oklart, men mycket talar för att MU‐avtalet ändå hade hamnat i fokus, med 
hänvisning till att Kultur Skånes medarbetare upplever samma brist på erkännande av den 
konstnärliga arbetsinsatsen som Kulturrådets medarbetare. KRO/KIF:s kampanj om MU‐avtalet hade 
genomförts utan avsiktsförklaring, även om denna – och i synnerhet samverkansmodellen – 
underlättat kampanjens genomförande genom att erbjuda tydligare kommunikationsvägar till 
regionerna. Kulturrådets representant Ellen Wettmark ser en tydlig poäng i att 
utställningsersättningen ingick i avsiktsförklaringen: 
 

49 
 



 
 

Jag tycker att det är ett logiskt, konkret område. Ett område där nästan alla tycker att det 
är helt givet att betala ersättningen, men där det visar sig att det har brustit väldigt länge. 
Jag tycker att det är en tydlig fråga som det är lätt att enas om. Men det är ingenting som 
bara sker av sig själv. Jag tycker att det är en fråga som man ska ha med i den här typen av 
förklaringar därför att det ställer krav på oss, men det är också ett krav som vi kan skicka 
tillbaka till regionerna. (Intervju med Ellen Wettmark 2006‐06‐22) 

 
Representanter för både Kulturrådet och Region Skåne är överens om att de förväntade resultat som 
avseende utställningsersättning upprättades i avsiktsförklaringen gradvis är på väg att uppnås. De är 
också överens om att avsiktsförklaringen inte medfört en tätare kontakt mellan Kulturrådet och 
Region Skåne avseende bild‐ och formområdet. Enligt Jaana Järretorp (intervju 2010‐12‐09) hade 
kanske kontakterna varit tätare om omorganisationen av Region Skånes kulturförvaltning genomförts 
tidigare än 2010. Den nya organisationen har enligt både Jaana Järretorp och Kamilla Rydahl 
underlättat genomförandet av MU‐avtalet, då den bland annat inneburit att regionens samtliga 
bidragsformer samlats till de olika verksamhetsområdena. Enligt Region Skånes representanter har 
också avsiktsförklaringen medfört ett tydligare mandat för att kunna implementera MU‐avtalet i 
högre utsträckning, det vill säga det har hjälpt att stat och region gör en gemensam och samlad 
insats. Jan Stenfell påpekar också att det innebär en möjlighet för Region Skåne att bli 
föregångsregion i hela landet: 
 

Ett  samarbete  med  Kulturrådet  innebär  också  att  vi  inte  bara  har  statens  utan  även 
landets ögon på oss. Det innebär ju ett tryck på oss att verkligen hantera de här frågorna 
på ett bra sätt. Det kan bli en modell för andra att arbeta utifrån framöver. (Intervju med 
Jan Stenfell 2009‐12‐02) 

 
Som tidigare påpekats verkar Region Skånes prioritering av information och utbildning kring MU‐
avtalet vara en väl vald strategi, då kunskapsnivån enligt samtliga intervjudeltagare är låg hos 
samtliga inblandade aktörer. Särskilt Kamilla Rydahl betonar vikten av att pedagogiskt förmedla vad 
MU‐avtalet går ut på och hon menar också att de workshops som hittills genomförts i samarbete 
med KRO/KIF har bidragit till att höja kunskapsnivån: 
 

Just det här momentet är kopplat till attitydförändring och handlar om att vi tittar på vad 
konstnärligt arbete är. Att det går att räkna ut även medverkandeersättning. Då det har 
varit  en  blandning  i  grupperna,  mellan  till  exempel  intendenter,  curatorer, 
institutionschefer  och  konstnärer,  så  har  det  blivit  en  del  aha‐upplevelser,  där  aha‐
upplevelsen  för  institutionerna  har  varit  kopplad  till  hur  lång  tid  den  konstnärliga 
processen  faktiskt  tar. En aha‐upplevelse  för konstnären har varit den enorma mängden 
pedagogiskt  arbete  som  pågår  under  utställningstiden  och  som  konstnären  sällan  har 
inblick i. (Intervju med Kamilla Rydahl 2010‐12‐09) 

 
Det regionala uppdraget innebär således i hög utsträckning att förmedla kunskap om och emellan 
olika aktörer på bild‐ och formområdet; att bidra till att dessa aktörer tar ett kliv uppåt i det som 
Rydahl kallar ”en kulturpolitisk kunskapstrappa” (ibid.). Som framgår i citatet ovan har olika aktörer 
olika grad av kunskap om de olika stegen i denna trappa. Representanterna för Region Skåne menar 
att arbetet med MU‐avtalet inom ramen för avsiktsförklaringen har hjälpt regionen att synliggöra 
inte bara det konstnärliga arbetets karaktär för institutionschefer och det pedagogiska arbetets 
betydelse för konstnärerna, utan också det regionala kulturpolitiska uppdraget för båda dessa 
aktörsgrupper. Under 2011 kommer Region Skåne som sagt att gå vidare med att prioritera 
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kommunernas roll i relation till MU‐avtalet, liksom att fortsatt fokusera på de arenor bortom 
institutionerna där konstnärer är verksamma. 
 
Malmö Konstmuseum är institution med både statligt, regionalt och kommunalt verksamhetsbidrag, 
där man som sagt planerar att tillämpa MU‐avtalet fullt ut från 2012 och framåt. Göran Christenson 
och Anders Rosdahl, chef respektive 1:e intendent vid museet, är helt överens om att Region Skåne 
inneburit en tydlig förstärkning avseende den konstpedagogiska verksamheten. De är också överens 
om att de problem de kan identifiera med MU‐avtalets tillämpning huvudsakligen är ”ekonomiska 
problem” (intervju med Anders Rosdahl 2011‐01‐20). Dessa problem orsakar hinder för tillämpningen 
av MU‐avtalet vid ett större konstmuseum med bidrag från kommun, region och stat och Göran 
Christenson påpekar att problemen måste bli än mer alarmerande i mindre verksamheter. 
Christenson identifierar också ett dilemma i att MU‐avtalet endast omfattar konstnärer verksamma i 
Sverige. På frågan om hur sektorn förändrats under hans långa verksamhetsperiod svarar han 
följande: 
 

Aktörerna har blivit många  fler. Det  finns många  fler  konstnärer  idag  än  vad det  fanns 
tidigare, medan publikgruppen egentligen inte har utökats speciellt mycket. Du lever alltså 
i en  stenhård  konkurrens  som  kulturutövare och  som  konsument  är du oerhört  lyckligt 
lottad för att utbudet är så stort. (Intervju med Göran Christenson 2011‐01‐20) 

 
Samtidigt som ett ökat utbud är positivt från publikens perspektiv, är det enligt Christenson 
problematiskt att de offentliga ekonomiska resurserna inte förmår finansiera det breddade utbudet. 
Signal, som Region Skånes representanter lyfter fram som ett utmärkt exempel på den typ av 
konstnärsnätverk som de vill nå utöver institutionerna, märker i högsta grad av bristen på 
ekonomiska resurser då de trots positivt bemötande och bidrag från Kulturrådet, Region Skåne och 
Malmö stad står inför hot om nedläggning efter det att Stiftelsen Framtidens Kultur upphört och 
därmed stiftelsens tidigare stöd till verksamheten. Representanterna för Signal upplever en stor 
frustration över att de trots en mycket aktiv inställning inte fått erhålla en mer långsiktig finansiering 
av verksamheten: 
 

Vi har väl mer eller mindre gett upp att aktivt  försöka påverka efter att ha  fört en  lång 
kulturpolitisk kamp i flera år. Vi har försökt att påverka, vi har skrivit, debatterat, bjudit in, 
förklarat, men vi känner  inte att det har  lett särskilt  långt. Vi har hela tiden  fått höra  ’vi 
tycker din verksamhet är jättebra’. Och då har vi frågat ’är det någonting ni saknar som vi 
kan göra som kan lösa det här med att vi inte kommer att finnas om ni inte ger oss lite mer 
medel?’ Och då får vi svaret  ’nej, det finns  inget mer ni kan göra, ni är  jättebra’. Och då 
kommer man ingen vart. (Intervju med Emma Reichert 2010‐12‐09) 

 
Från Signals perspektiv finns också problem med den syn på arrangören som förmedlas i MU‐avtalet 
och av både Kulturrådet och Region Skåne. Denna problematik hänger delvis samman med synen på 
vad som är samtidskonst och hur den förmedlas. I sin rapport om utställningsersättningen lyfter 
Konstnärsnämnden (Johansson & Traber 2008, s. 27) fram den kritik som av konstnärer riktades mot 
det tidigare avtalet, som menade att detta avtal missgynnar konstnärer som arbetar med ”plats‐ och 
tidsspecifika verk”, till exempel ”konceptkonst, installationer, performance, video och multimedia” 
(ibid.). Signals medarbetare lyfter på ett liknande sätt fram att existerande kulturpolitiska regelverk 
har en förenklad och delvis föråldrad bild av arrangörens roll i relation till en utställning: 
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Arrangörerna  betraktas  egentligen  bara  som  en  plats  som  ska  vidarebefordra  det 
kulturpolitiska  stödet  till  konstnärerna.  Arrangörerna  ses  inte  som  medskapande  och 
tillmäts ingen betydelse eller vikt. (Intervju med Emma Reichert 2010‐12‐09) 

 
Trots att behoven av att förstärka ”arrangörsledet” lyfts fram allt tydligare i både statlig kulturpolitik 
och i debatten om regional kulturpolitik (se t.ex. Nilsson 2009) verkar åtgärderna inte ha fått 
genomslag ut i verksamheterna. Här identifierar representanterna för både Signal och Region Skåne 
de konstnärliga utbildningarna som en viktig arena för kompetensutveckling. Därtill verkar det finnas 
fortsatt behov av utökad kommunikation av vad både Kulturrådet och Region Skåne vill åstadkomma 
i relation till verksamheterna. Representanterna för Malmö Konstmuseum och Signal är överens om 
att samtidigt som kraven på olika former av återrapportering till offentliga bidragsgivare ökar 
konstant, minskar de offentliga bidragsgivarnas tillbakakoppling till verksamheterna. Kontakterna 
med bidragsgivarna upplevs således som mer formaliserade och med mindre utrymme för de mer 
informella samtal om verksamheterna som de offentliga bidragsgivarna säger sig vara intresserade 
av. Sammanfattningsvis verkar avsiktsförklaringens målsättningar avseende utställningsersättning på 
väg att uppnås, vilket innebär att ett tydligare regelverk tillämpas på ett mer generellt och därmed 
mer tydligt sätt. På sikt kan detta innebära en uppvärdering av professionellt konstnärligt skapande. 
Samtidigt framstår det som viktigt att inte låta formaliserade regelverk bli den dominerande 
kommunikationsformen i relation till de konstnärliga verksamheterna.  
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5  Sammanfattande analys 
I detta kapitel genomför jag en sammanfattande analys, där jag med utgångspunkt i de tre 
berättelser om avsiktsförklaringen som presenteras i kapitel 2‐4, försöker besvara de frågeställningar 
som styrt granskningen av avsiktsförklaringen mellan Kulturrådet och Region Skåne. Dessa 
frågeställningar är: 
 

1. Har avsiktsförklaringen bidragit till att förändra samverkansrelationerna mellan Kulturrådet 
och Region Skåne och i så fall hur? 

2. Har avsiktsförklaringen bidragit till att förändra samverkansrelationerna inom Kulturrådet 
respektive Region Skåne och i så fall hur? 

3. Har avsiktsförklaringen bidragit till att förändra samverkansrelationerna mellan Kulturrådet, 
Region Skåne och de lokala kulturverksamheter som på olika sätt berörs av 
avsiktsförklaringen? 

 
Analysen presenteras i form av sex påståenden som åskådliggör granskningens huvudresultat. Inom 
ramen för analysen identifierar jag ett urval problematiker som förhoppningsvis äger viss relevans 
inför framtida kulturpolitiskt förändringsarbete.  
 
Avsiktsförklaringen har bidragit till att förändra relationen mellan Kulturrådet och Region Skåne 
Svensk kulturpolitik betraktas i denna rapport som en institution, det vill säga en specifik 
regeluppsättning som delvis bestämmer handlingsmönstret hos de aktörer som bär upp 
regeluppsättningen (jfr Brunsson 2007; Harding 2007). I rapporten utgörs huvudaktörerna av två 
organisationer, Kulturrådet respektive Region Skåne, men även övriga organisationer – 
kommunbiblioteken i Eslöv respektive Landskrona, Signal respektive Malmö Konstmuseum, Kungliga 
Biblioteket respektive Konstnärsnämnden – är aktörer som på olika sätt förhåller sig till den 
kulturpolitiska regeluppsättningen. Även om handlingsmönstret hos aktörerna delvis bestäms av 
regeluppsättningen, vill olika aktörer på olika sätt påverka regeluppsättningens utformning.  
 
Avsiktsförklaringen är ett tydligt uttryck för att både Kulturrådet och Region Skåne vill förändra 
gällande regeluppsättning. Avsiktsförklaringen kan därmed betraktas som en reform, i bemärkelsen 
försök att luckra upp gällande regler och handlingsmönster för att åstadkomma en positiv förändring 
(Czarniawska‐Joerges 1988, s. 185). De regler och handlingsmönster som både Kulturrådet och 
Region Skåne vill förändra avser samverkansrelationen mellan de båda organisationerna. De är 
överens om att denna relation hittills präglats av alltför formaliserade instruktioner, som i första 
hand rör statlig bidragsfördelning, det vill säga pengar, medan alltför lite tid ägnats åt mer informella 
samtal kring respektive organisationers utgångspunkter, verksamhetsvillkor och prioriteringar. Det 
båda organisationer verkar vilja komma åt med hjälp av avsiktsförklaringen är de normer, det vill 
säga de mer informellt formade regler, som styr samverkansrelationen mellan Kulturrådet och 
Region Skåne och, på ett mer övergripande plan, samverkansrelationen mellan statlig nivå och 
regional nivå inom den kulturpolitiska institutionen överlag. Därav avsiktsförklaringens utformning; 
det är ett dokument som varken är juridiskt eller ekonomiskt bindande, utan som fokuserar på de 
innehållsbaserade målsättningar som vägleder den kulturpolitiska institutionen på både statlig och 
regional nivå. Samtidigt är det intressant att det ändå krävs en formell skrivelse för att åstadkomma 
ett mer informellt samtal; här avviker avsiktsförklaringen inte från den traditionella 
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regeluppsättningen. Avsiktsförklaringens utgångspunkt är dock att en förändring av 
samverkansrelationen mellan Kulturrådet och Region Skåne kan bidra till en förbättrad 
måluppfyllelse. Genom att de båda organisationerna bedriver en mer informell dialog utöver det mer 
formaliserade samarbetet kan det gemensamma syftet – att gynna konst‐ och kulturlivets utveckling 
samt medborgarnas tillgång till ett varierat, högkvalitativt kulturutbud i Skåne – uppnås i högre 
utsträckning än tidigare. Med avseende på de målsättningar som avsiktsförklaringen fastställer 
avseende de två samverkansområden som rapporten belyser – Det lokala folkbibliotekets roll i en 
lokal utvecklingsprocess samt Utställningsersättning – verkar målsättningarna på väg att realiseras.  
 
I studiens material framkommer att en förändring av samverkansrelationen mellan Kulturrådet och 
Region Skåne faktiskt åstadkommits. Särskilt intervjuerna belyser hur representanter för båda 
organisationer upplever att avsiktsförklaringen möjliggjort en mer informell dialog. Denna dialog 
anses ha höjt kunskapsnivån om hur respektive organisation fungerar rent generellt. Den anses också 
ha mer specifika kompetenshöjande effekter, där särskilt Region Skåne ser en intensifierad dialog 
som ett led i en professionalisering av regionens tjänstemän på det kulturpolitiska området. Genom 
att dessa tjänstemän haft en mer intensifierad dialog med Kulturrådets tjänstemän inom sina 
respektive sakområden, har den professionella kunskapsnivån höjts. Som reform har således 
avsiktsförklaringen inneburit en lärprocess från båda organisationernas perspektiv (jfr Czarniawska‐
Joerges 1988, s. 11).  
 
Förändringen upplevs mest på ledningsnivå 
I studiens material framkommer att även om samtliga intervjudeltagare är positiva till 
avsiktsförklaringen, är kunskapen om och intresset för avsiktsförklaringen klart störst på 
ledningsnivån inom Kulturrådet och Region Skåne. Det är ledningen hos Kulturrådet respektive 
Region Skåne som upplever att kontakterna och dialogen förtätats mellan de båda organisationerna. 
Även tjänstemän under ledningsnivån upplever att kontakterna intensifierats, men då i första hand i 
samband med utarbetandet av avsiktsförklaringen. Därefter verkar relationerna gradvis återgå till 
hur de gestaltade sig innan avsiktsförklaringen, det vill säga att kontakter mellan tjänstemän vid de 
olika organisationerna tas gällande konkreta ärenden och frågor.  
 
Att avsiktsförklaringen fått störst genomslag på ledningsnivå är inte speciellt anmärkningsvärt, då 
den i likhet med de flesta reformer är genererad på denna nivå. Särskilt markant blir skillnaden i 
relation till de lokalt baserade organisationerna inom både folkbiblioteks‐ och bildkonstområdet; här 
anses inte avsiktsförklaringen bidragit till någon större förändring, i de fall man överhuvudtaget 
känner till dess existens. I de fall man känner till den, verkar avsiktsförklaringen närmast förstärka 
den hittillsvarande relationen till Kulturrådet och Region Skåne, nämligen att den anses ha 
underlättat möjligheten att erhålla statliga och regionala ekonomiska resurser till den egna 
verksamheten. I de fall man inte känner till den, efterlyser man tydligare information om 
avsiktsförklaringen och dess konsekvenser, liksom möjligheter att få delta i själva utformningen av 
denna typ av reformer. De lokala kulturverksamheterna efterlyser i första hand ökad inblick i hur 
Kulturrådet och Region Skåne resonerar kring kulturpolitiskt utvecklingsarbete. 
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Förändringen upplevs olika från Kulturrådets, Region Skånes respektive övriga organisationers 
perspektiv 
På samma sätt som avsiktsförklaringen framställs på olika sätt beroende på placeringen inom en 
organisation, framställs den olika beroende på vilken organisation man företräder, och framförallt, 
vilken politisk nivå som denna organisation tillhör.  På samma sätt som en statlig, regional respektive 
kommunal position kan identifieras i relation till en förstärkt regional kulturpolitisk identitet 
(Johannisson 2010), kan således olika uppfattningar av avsiktsförklaringen relateras till olika rumsliga 
skalnivåer.  
 
Kulturrådet betraktar avsiktsförklaringen från en statlig position, där avsiktsförklaringen i första hand 
blir en förberedelse inför genomförandet av samverkansmodellen. Avsiktsförklaringen blir så att säga 
en övning inför det som komma skall; ett upprättande av de nödvändiga kontakter och ett 
påbörjande av den inventering av kulturpolitiska resurser som samverkansmodellen kräver. 
Avsiktsförklaringen blir ett redskap för att ta makten över den förändring av statlig bidragsgivning 
som 2009 års Kulturutredning initierade. Att använda reformer för att visa hur organisationen lever 
upp till det omgivande samhällets förväntningar är vanligt förekommande (Czarniawska‐Joerges 
1988, s. 185). De omvärldsförändringar som Kulturrådet vill bemästra med hjälp av 
avsiktsförklaringen avser i första hand den regionala nivåns förstärkta position inom den 
kulturpolitiska institutionen. Detta är en utveckling som Kulturrådet försökt stävja sedan lång tid 
tillbaka (Johansson 2010), men där den statliga positionen gradvis tvingats anpassa sig till en ökad 
regional självständighet. Att Kulturrådet fortfarande vill hävda sin position som den nationella 
kulturpolitikens yttersta kvalitetsgarant framkommer då Kulturrådet inte vill förnya 
avsiktsförklaringen med Region Skåne efter samverkansmodellens genomförande. 
Avsiktsförklaringen blir således ett redskap som Kulturrådet använder för att behålla kontrollen över 
en reform som potentiellt kan ge regionerna större inflytande över den statliga bidragsgivningen och 
ett redskap för att stärka myndighetens legitimitet. 
 
Även från en regional position framstår avsiktsförklaringen som ett redskap för att bemästra den 
process som leder fram till samverkansmodellen. Region Skåne använder precis som Kulturrådet 
avsiktsförklaringen för att förbereda sig inför samverkansmodellen. Men där Kulturrådet vill avsluta 
avsiktsförklaringen när den löpt ut, vill Region Skåne förnya den, i syfte att utvidga 
samverkansmodellens tillämpningsområde. En förnyad avsiktsförklaring skulle innebära förbättrade 
möjligheter att påverka tilldelningen även av de statliga medel som ligger utanför 
samverkansmodellen, till exempel de utvecklingsmedel som Kulturrådet fortfarande ensamt beslutar 
om. Avsiktsförklaringen blir således ett redskap som Region Skåne använder sig av för att tillskansa 
sig mer inflytande över den statliga bidragsgivningen och ett redskap för att stärka den regionala 
kulturpolitiska organisationens legitimitet. 
 
Eslövs respektive Landskrona kommunbibliotek samt Signal respektive Malmö Konstmuseum – de 
verksamhetsbaserade organisationer som på olika sätt omfattas av avsiktsförklaringen och som 
belyses i studiens material – kan sägas inta en lokal position i relation till avsiktsförklaringen. En viktig 
skillnad mellan dessa organisationer är att medan biblioteken tydligt identifierar sig med sina 
respektive kommuner och den kulturpolitiska institutionen, identifierar sig organisationerna inom 
bildkonstområdet snarare med en konstnärlig institution. Inom denna institution är det viktigt att 
även om verksamheten bedrivs med kommunala (liksom regionala och statliga) bidrag, så ska den 
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bedrivas innehållsmässigt oberoende av politiskt‐administrativa ramverk. Biblioteken och 
bildkonstorganisationerna förenas således snarare i en lokal än en specifikt kommunal position. Den 
lokala positionen präglas av en skeptisk inställning till avsiktsförklaringen, som i viss utsträckning 
verkar bero på att information om avsiktsförklaringen inte tillräckligt nått utanför Kulturrådet och 
Region Skåne. Avsiktsförklaringen betraktas således inte som någon form av redskap alls; snarare 
framställs den som något som ligger bortom bibliotekens och konstnärsorganisationernas kontroll 
och intresseområde. 
 
Avsiktsförklaringen har bidragit till att förändra relationerna inom Kulturrådet respektive Region 
Skåne 
Studiens material visar att avsiktsförklaringen inte bara bidragit till att förändra relationen mellan 
Kulturrådet och Region Skåne, utan också relationerna inom respektive organisation. I det material 
som används här, framstår förändringen allra tydligast i Region Skåne som under den studerade 
perioden genomgått en stor omorganisation av den kulturpolitiska förvaltningen. Utgångspunkten 
för omorganisationen är en anpassning till den kommande samverkansmodellen och innebär en 
uppdelning utifrån bredare verksamhetsområden istället för snäva delsektorsområden, baserade 
både på traditioner inom kulturområdet och inom offentlig förvaltning. Istället för att till exempel 
separera olika kulturella uttrycksformer respektive olika bidragsformer från varandra, samlas 
kulturella uttrycksformer och bidragsformer inom tre olika verksamhetsområden. Omorganisationen 
blir således också ett redskap för att tydliggöra den regionala kulturpolitiska organisationen, i syfte 
att förbättra möjligheterna för regionen att påverka också den statliga kulturpolitiken. Både politiker 
och tjänstemän upplever att omorganisationen bidragit till att förbättra förvaltningens interna 
organisation, på så sätt att helhetsperspektiv och dialog inom förvaltningen underlättats. 
Avsiktsförklaringen har också bidragit till att intensifiera dialogen mellan regionen och de skånska 
kommunerna, genom att konkreta samarbetsprojekt inletts på biblioteks‐ respektive 
bildkonstområdet. När avsiktsförklaringen betraktas som ett led i samverkansmodellen har den också 
bidragit till att stärka och förbättra dialogen och relationen mellan regionen och kommunerna på ett 
mer övergripande plan, särskilt i samband med utarbetandet av kulturplanen. Avsiktsförklaringen har 
således i förlängningen använts av regionen som ett redskap för att synliggöra och legitimera den 
regionala kulturpolitiska organisationen gentemot kommunerna, en roll där det tidigare funnits 
legitimitetsproblem (jfr Johansson 2004; Johannisson 2010). 
 
När avsiktsförklaringen betraktas som ett led i samverkansmodellen, har den också bidragit till en 
förändring av interna relationer inom Kulturrådet. Det har inte genomförts någon mer radikal 
omorganisation av det slag som genomförts i Region Skåne, men gradvis har allt fler handläggare och 
sakkunniga fått specialisera sig på myndighetens relation till regioner. Utvecklingen kulminerar i att 
särskilda regionala koordinatorer tillsätts. Från att ha varit en myndighet som tydligt följt de 
sektorsindelningar som traditionellt organiserar den statliga kulturpolitiken, har Kulturrådet således 
gradvis inlemmat även en geografiskt baserad grund för sin organisation. Implementeringen av 
samverkansmodellen har också inneburit att Kulturrådets relation till andra statliga myndigheter 
förändrats under den studerade perioden. I egenskap av sammankallande till Samverkansrådet har 
Kulturrådet samarbetat med andra statliga myndigheter på ett annat sätt än tidigare, vilket 
Kulturrådet upplever som mycket positivt. Här liknar skälen dem som Region Skåne framför 
angående sin omorganisation, nämligen att dialogen inom Samverkansrådet förbättrat dialogen och 
möjligheten till helhetssyn avseende statliga åtgärder på kulturområdet. På biblioteks‐ respektive 
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bildkonstområdena har det lett till mer specifika konsekvenser, då delar av Kulturrådets 
ansvarsområden förts över till Kungliga Biblioteket och Kulturrådet givits i uppdrag av regeringen att 
närmare samverka med Konstnärsnämnden. Som statlig förhandlingspart i samverkansmodellen har 
Kulturrådet kraftigt stärkt sin maktposition inom den kulturpolitiska institutionen. Samtidigt utsätts 
Kulturrådet uppenbart för tryck från övriga myndigheter i Samverkansrådet. På biblioteksområdet 
verkar det som att Kulturrådet gradvis kommer att tvingas abdikera från sin ansvarsroll, medan det 
finns utrymme att förstärka myndighetens konstpolitiska inriktning genom samverkan med 
Konstnärsnämnden. 
 
Avsiktsförklaringen är en reform som inkluderar både decentralisering och dekoncentration 
Avsiktsförklaringen ingår i en reform vars huvudsyfte sägs vara att göra regionerna mer delaktiga i 
statens beslut kring statens bidragsgivning till regional kulturverksamhet. Formuleringarna i 
avsiktsförklaringen tycks fastställa att genom att fördjupa dialogen mellan Kulturrådet och Region 
Skåne och genom denna dialog komma överens om gemensamma prioriteringar, så förändras själva 
beslutsformerna. Därmed utgör avsiktsförklaringen en reform som syftar till decentralisering, det vill 
säga överlåtandet av (viss) makt över beslutsfattande till regionen, som staten hittills skött helt på 
egen hand. Avsiktsförklaringen öppnar så att säga upp för regionen att delta inte bara i tillämpningen 
utan även utformandet av den kulturpolitiska regeluppsättningen.  
 
Avseende de mer informella normer som ingår i denna regeluppsättning verkar avsiktsförklaringen 
ha bidragit till viss decentralisering. Att avsiktsförklaringen explicitgör dialogformen som ett nytt 
inslag i relationen mellan Kulturrådet och Region Skåne, samt att denna dialog åtminstone på 
ledningsnivå faktiskt intensifierats under den studerade perioden, är ett uttryck för att ett större 
inslag av förhandling präglar relationen mellan stat och region jämfört med tidigare (jfr Beckman, 
Tomson & Olson 2010). Samtidigt skapar de formella regler – instruktioner – som Kulturrådet på olika 
sätt upprättar hinder för decentralisering i mer formell bemärkelse, det vill säga faktiskt överlåtande 
av beslutandemakt. Med avseende på samverkansområdet Det lokala folkbibliotekets roll i en lokal 
utvecklingsprocess har visserligen gemensamma prioriteringar förhandlats fram av Kulturrådet och 
Region Skåne tillsammans, men för att kunna realisera delprojektet Den globala byn har Region 
Skåne precis som tidigare behövt skicka in en ansökan om utvecklingsbidrag. Inom detta 
samverkansområde verkar således inte decentraliseringen ha förstärkts avseende relationen mellan 
stat och region. Däremot verkar decentralisering ha gynnats avseende relationen mellan Region 
Skåne och de kommuner som regionen samarbetar med inom Den globala byn, det vill säga detta 
samarbete verkar ha präglats av en dialog där både region och kommuner fått vara med och 
bestämma över projektets utformning och inriktning.  
 
Inom samverkansområdet Utställningsersättning verkar avsiktsförklaringen snarast ha verkat i en 
riktning av ökad dekoncentration, det vill säga en ökad geografisk spridning av statligt formulerade 
regler till regional och kommunal nivå (jfr Johannisson 2010; Kawashima 1997; Mangset 1995a). Det 
så kallade MU‐avtalet är formellt bindande endast avseende statliga institutioner, men Region Skåne 
har valt att tillämpa avtalet också i regionens bidragsgivning till kommuner. Även om detta 
förhoppningsvis bidrar till att fler konstnärer erhåller en rimlig ersättning för sitt arbete, är det 
intressant att regionen till synes oproblematiskt övertar ett statligt synsätt på ersättning till 
konstnärer. Här gör både stat och region också tydligt gemensam sak med ett professionsbaserat 
synsätt, drivet av de konstnärliga intresseorganisationerna med förankring i en konstnärlig snarare än 
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en kulturpolitisk regeluppsättning. Men även om samverkansområdet Utställningsersättning verkar 
präglas av formell dekoncentration, kan den samtidigt sägas präglas av informell decentralisering av 
kompetens. Genom att integrera MU‐avtalet i den regionala kulturpolitiska regeluppsättningen, kan 
den av Region Skåne användas som ett redskap för att formera och synliggöra en regional 
konstnärspolitik. Konstnärspolitiken har hittills i princip varit förbehållen den statliga nivån, men med 
framväxten av regional konstnärspolitik utmanas det statliga tolkningsföreträdet genom att 
normerna för vilken politisk instans som kan bedriva konstnärspolitik utmanas i den kulturpolitiska 
institutionen. Denna iakttagelse kan göras även angående den mer generella kompetenshöjning som 
Region Skåne identifierar som delvis ett resultat av avsiktsförklaringen. Avsiktsförklaringen har 
bidragit till att Region Skåne byggt upp en kulturpolitisk kompetens som alltmer liknar Kulturrådets, 
vilket förstås kan bli ett användbart redskap i strävanden efter utökad regional självständighet.  
 
Avsiktsförklaringen är ett led i en mer omfattande reform som tydligt förändrat karaktär under 
reformens gång 
Snarare än att betraktas som en isolerad företeelse, bör avsiktsförklaringen som sagt betraktas som 
ett led i en mer omfattande reform av den statliga bidragsfördelningen till regional 
kulturverksamhet. Denna reform inleds egentligen redan med 2009 års Kulturutrednings förslag till 
portföljmodell, som revideras i Samverkansutredningens förslag till koffertmodell och som slutligen 
klubbas i riksdagen enligt regeringens förslag i december 2010. Avsiktsförklaringen mellan 
Kulturrådet och Region Skåne ingår inte formellt i denna politiska behandlingsprocess, utan är ett 
initiativ ursprungligen taget av de både organisationerna som ingått samarbetsavtalet. Samtidigt är 
det relativt uppenbart hur väl avsiktsförklaringen passar in i den övergripande reformen och både 
Kulturrådet och Region Skåne betraktar avsiktsförklaringen i första hand som en förberedelse inför 
genomförandet av samverkansmodellen. Att avsiktsförklaringen kommer alltmer i skymundan ju 
närmare samverkansmodellen kommer är ett konkret uttryck för hur samverkansmodellen delvis 
utgjort en förutsättning för avsiktsförklaringens existens. Kopplingen är också uppenbar i 
Kulturrådets vilja att avsluta respektive Region Skånes vilja att förnya avsiktsförklaringen. Kulturrådet 
ser inget behov av avsiktsförklaringar när samverkansmodellen finns, då de uppenbarligen riskerar 
att utvidga regionernas förhandlingsutrymme gentemot den statliga nivån, medan Region Skåne av 
precis samma anledning vill förnya avtal kring de ekonomiska resurser som inte ingår i 
samverkansmodellen.  
 
Just ekonomiska resurser verkar utgöra grunden för en viktig skillnad mellan avsiktsförklaringen och 
samverkansmodellen när de betraktas som led i samma, övergripande reform. I studiens material 
lyfts ofta fram att avsiktsförklaringen inte handlar om pengar, utan om en överenskommelse om 
innehållsmässiga värderingar. Så länge fokus under den studerade perioden legat på 
avsiktsförklaringen, verkar både Kulturrådet och Region Skåne överens om att relationen mellan de 
båda organisationerna faktiskt förändrats, till att bli mer informell och dialoginriktad. Ju mer 
samverkansmodellen kommer i fokus, ju mer hamnar fokus också på de ekonomiska resurser som 
ska fördelas genom modellen. Då blir det också tydligt hur relationen mellan Kulturrådet och Region 
Skåne återigen formaliseras, vilket kulminerar i Kulturrådets instruktioner kring 
samverkansmodellens genomförande. Där avsiktsförklaringen synes bottna i en vilja att från både 
Kulturrådets och Region Skånes perspektiv förändra relationen mellan de båda organisationerna, 
verkar således samverkansmodellen medföra en återgång till den traditionella regeluppsättningen, 
det vill säga samverkansmodellen blir ytterst till ett tydligare statligt styrningsredskap gentemot 
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regionerna. Där avsiktsförklaringen tycks syfta till decentralisering, verkar samverkansmodellen syfta 
till dekoncentration. 
 
Dock finns ett stort problem med att analysera avsiktsförklaringen respektive samverkansmodellen 
endast i termer av decentralisering och dekoncentration. För det första är det som framkommer 
ovan ovanligt att en reform leder till antingen det ena eller det andra, utan ofta förekommer 
parallella uttryck för decentralisering och dekoncentration. Begreppen utgör därför klumpiga redskap 
för att synliggöra att makt utövas på många olika sätt både inom en organisation och i relationen 
mellan organisationer; ”maktens täthet” (Czarniawska‐Joerges 1988, s. 181) låter sig inte beskrivas 
med hjälp av denna enkla dikotomi. Därtill utgår båda dessa begrepp från att det är den statliga nivån 
som utgör det naturliga centrum, från vilket makt och resurser av olika slag antingen sprids eller 
delegeras till politiska nivåer som betraktas som underordnade i en geopolitisk hierarki (jfr 
Johannisson 2010). Den förstärkta regionala nivåns koppling till rumsliga kategorier som går bortom 
nationalstaten, såsom EU, är ett exempel på hur politiska processer på samtliga politiska nivåer 
måste relatera till flernivåstyrning, vilket innebär att ingen politisk nivå egentligen är helt autonom 
eller enkelt överordnad/underordnad andra nivåer (jfr Johansson 2010; Pierre 2001). Men liksom 
föreställningen om att decentralisering är något positivt fått allt större genomslag inom den 
kulturpolitiska institutionen, fortlever även föreställningen om att den statliga nivån utgör den 
svenska kulturpolitikens yttersta kvalitetsgarant. Huruvida den reform som både avsiktsförklaringen 
och samverkansmodellen ingår i faktiskt leder till en förändring av den svenska kulturpolitiska 
institutionens rumsliga organisation får därför framtiden utvisa. 
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Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd
och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009–2010

Statens kulturråd (Kulturrådet) och Region Skåne vill gemensamt utveckla och fördjupa 
samverkan inom kulturområdet. Det görs inom ramen för en avsiktsförklaring för 
samverkan inom de områden där både Kulturrådet och Region Skåne är verksamma. 
Grunden för avsiktsförklaringen om samverkan är de nationella kulturpolitiska målen 
och de regionala kulturpolitiska målen. Samverkan ska präglas av stor öppenhet gentemot 
kulturlivets aktörer och kommunerna i Skåne.

Inledning
Sedan 1998 bedrivs en försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i Skåne. 
I försöksverksamheten ingår att Region Skåne har övertagit Kulturrådets uppgift att 
fördela statliga verksamhetsbidrag till av regeringen angivna regionala kulturinstitutioner 
i Skåne. Dessa medel uppgår 2009 till 151 955 000 kronor, vilket framgår av Kulturrådets 
beslut den 12 januari 2009 om Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av 
kulturpolitiska medel. 

Härutöver har Kulturrådet kvar möjligheten att fördela medel för utvecklingsinsatser 
till samma regionala kulturinstitutioner i Skåne. Kulturrådet ger dessutom stöd till 
aktörer inom det fria kulturlivet och verksamheter av kommunal, regional, nationell eller 
internationell karaktär. Totalt uppgick dessa stöd till drygt 40 miljoner kronor för 2008. 

För att bidra till en ökad dynamisk utveckling inom kulturområdet behövs en fördjupad 
dialog och samverkan som tydliggör vad Kulturrådet och Region Skåne gemensamt vill 
åstadkomma för att stärka och utveckla kulturverksamheten i Skåne. 

Syfte
Syftet med den fördjupade samverkan är
– att skapa bättre förutsättningar för konst- och kulturlivets utveckling i Skåne
– att ge alla i Skåne tillgång till ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet

Kulturpolitiska perspektiv
Delaktighet
Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet är perspektiv som tydligare ska integreras i 
kulturverksamheten. Barns och ungas rätt till kultur ska särskilt prioriteras.

Kulturrådet och Region Skåne avser att gemensamt verka för att hänsyn generellt tas till 
dessa perspektiv och prioriteringar inom de områden som är föremål för samverkan och 
stöd. Förnyelse- och utvecklingsprojekt som stödjer utvecklingen inom dessa områden ska 
särskilt beaktas i samarbetet.
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Förnyelse och utveckling
En förutsättning för förnyelse och utveckling i kulturlivet är att det finns utrymme för 
både kontinuitet och flexibilitet i kulturpolitiken. Förnyelse och utveckling innefattar 
dels stöd till det oetablerade och oprövade inom kulturområdet, dels stöd till befintliga 
kulturinstitutioner och kulturaktörer i deras förnyelse- och utvecklingsarbete.

Samverkan innefattar att identifiera utvecklingsbehov och gemensamma insatser 
för förnyelse och utveckling vid de regionala kulturinstitutionerna i Skåne, det fria 
kulturlivet samt andra verksamheter och projekt inom det konstnärliga och kulturella 
området. Samverkan beträffande förnyelse och utveckling ska ta hänsyn till de behov och 
prioriteringar som förs fram av kulturinstitutioner och andra kulturaktörer.

Samverkan
Mål
Samverkan ska ha följande mål:
– förbättrade villkor för konstnärligt skapande
– ökat deltagande i kulturlivet
– utveckling av kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga
– ökad samverkan mellan kultur och andra samhällsområden/politikområden
– stimulans av det interregionala, internationella och interkulturella samarbetet
– stärkt dialog inom kultursektorn 
– stärkt kunskapsutveckling och forskning

Strategi
– att utifrån en gemensam bild av kulturverksamheten i Skåne stödja konst och kultur i 

regionen
– att identifiera behov av utveckling och förnyelse inom konst- och kulturområdet i 

regionen samt 
– att stärka och utveckla formerna för samverkan mellan kommunal, regional och 

nationell nivå

Form
Samverkan mellan Kulturrådet och Region Skåne omfattar kulturinstitutionerna, de fria 
kulturaktörerna och annan kulturverksamhet. Region Skåne har ett särskilt ansvar för dialog 
och samverkan med kommunerna.

Samverkan kan innebära:
– gemensamma ekonomiska prioriteringar 
– att skapa förutsättningar för en breddad finansiering 
– kompetensöverföring, nätverk och konferenser 
– att initiativ tas avseende kunskapsuppbyggnad och forskning
– initiativ för att stärka samverkan med andra aktörer och samhällsområden
– att effektivisera beslutsprocesserna
– att ge bättre underlag för prioriteringar

Innehållet i ovanstående konkretiseras i löpande dialog mellan Kulturrådet och Region 
Skåne och dokumenteras i särskild PM, Samverkansområden mellan Kulturrådet och 
Region Skåne 2009–2010 (se bilaga).
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Uppföljning och utvärdering
Kulturrådet och Region Skåne kommer att mötas årligen under 2009–2010 för uppföljning 
och avstämning av arbetet inom ramen för avsiktsförklaringen.

En gemensam arbetsgrupp presenterar underlag inför mötena.

Utvärdering av resultatet av samverkan kommer att ske. En extern utvärderare knyts till 
samverkansprocessen och följer den löpande.

Stockholm 15 januari 2009

  
Mats Svegfors  Rolf Tufvesson
Ordförande Statens kulturråd Regionråd och kulturnämndens ordförande
 Region Skåne

Kennet Johansson   Chris Marschall 
Generaldirektör Statens kulturråd  Kulturchef Region Skåne 



Samverkansområden mellan Kulturrådet
och Region Skåne 2009–2010 

Följande områden är exempel som omfattas av samverkan mellan Kulturrådet och 
Region Skåne inom ramen för avsiktsförklaringen. Listan kan komma att revideras 
under samverkansperioden. Kulturrådets och Region Skånes respektive insatser 
kommer att konkretiseras under arbetets gång. Insatserna kan bestå av ekonomiskt 
stöd, kunskapsutbyte såsom konferenser och seminarier, utvecklingsarbete inom 
statistikområdet, forskningsinitiativ m.m.

Mål: Förbättrade villkor för konstnärligt skapande
Utbildning av arrangörer
Arrangörer av kulturverksamhet har stor betydelse för att skapa arbetstillfällen för 
konstnärer och för att kultur når ut till människor i alla delar av landet.

Region Skåne vill stärka kulturlivet utanför storstadsregionerna i Skåne samt fördjupa 
samverkan mellan arrangörer och producenter. Projektet innebär att inspirera och motivera 
teaterföreningarna att bredda utbudet av scenkonst, inte minst dans. Producenter och 
arrangörer ska få ökad kunskap om varandras förutsättningar och villkor. Syftet är också 
att öka kunskaperna i marknadsföring och publikarbete. 

Utställningsersättning
Regeringen godkände i september ett nytt avtal ”om konstnärers medverkan och ersättning 
vid utställning av konstverk”, som ersatte det tidigare avtalet om utställningsersättning. 
Avsikten med avtalet är dels att höja nivåerna för utställningsersättning, dels att ge 
kulturinstitutionerna och konstnärerna en formaliserad möjlighet att diskutera omfattning 
och ersättning av konstnärernas deltagande i övrigt i samband med utställningar. Avtalet 
omfattar de statliga institutionerna, men det finns stora möjligheter att även andra aktörer 
kommer att teckna överenskommelser med motsvarande innebörd. Kulturrådet och Region 
Skåne kommer att arbeta för att avtalets innebörd tillämpas av i första hand de utställare 
som tar emot bidrag från stat och region.

Resurscentrum för den fria scenkonsten
Teknikbehoven för teater- resp. dansaktörer är i stora delar likartade. En regional 
teknikpool skulle förbättra turnémöjligheterna för de grupper som på grund av begränsade 
resurser inte kan turnera i den omfattning de eftersträvar. Den skulle också möjliggöra 
produktioner som ligger närmare den konstnärliga intentionen.

I ett förlängt perspektiv bör Region Skåne medverka till att skapa ett regionalt 
resurscentrum för scenkonst. Detta bör ske i nära samarbete med stat och kommun. 
Förutom att centret blir en scen för det fria kulturlivet i regionen kommer det att bli ett stöd 
för infrastrukturen med kontor, repetitionslokaler, scen, teknikpool, marknadsavdelning 
och ekonomisk kompetens.
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Mål: Ökat deltagande i kulturlivet i Skåne
Scenkonst och mångfald
En viktig del i den nationella kulturpolitiken är att stimulera mångfaldsarbetet vid 
kulturinstitutionerna.

I Skåne kommer ett arbete att bedrivas med utgångspunkt i kartläggningen Självklar 
mångfald – oklar strategi, för att stimulera mångfaldsarbetet på scenkonstinstitutionerna 
genom stöd i att ta fram mångfaldsplaner för teater/dans- och musikinstitutionerna. 
I mångfaldsplanerna ska finnas tydliga målsättningar och aktiviteter som årligen ska 
utvärderas och revideras. Arbetet utgår från den plattform institutionen skapat för arbetet.

Regionala kulturinstitutioner och folkbildning – samspel för att nå nya grupper och ökad 
kvalitet
De regionala museerna har alla ett uppdrag att arbeta för att nå fler grupper och utveckla 
samarbeten med andra parter. För att utveckla kulturpedagogiken för alla målgrupper 
bör de regionala museerna (ett eller flera) stimuleras att utveckla nya samarbeten med 
folkbildningsorganisationerna. Resultaten av arbetet ska redovisas vid seminarier alt. 
konferenser för att sprida metoder och erfarenheter till andra kulturområden.

Det lokala folkbibliotekets roll i en lokal utvecklingsprocess
Omvärldsförändringar inom kultur, information och lärande dvs. bibliotekens 
kärnområden, är omfattande. Det rör sig om förändrade produktions-, distributions- 
och konsumtionsmönster. Detta påverkar folkbiblioteken, som behöver ställa om sin 
verksamhet.

Det sker en spontan utveckling mot att öppna biblioteken till arenor för ett breddat utbud av 
kultur, information och lärande (film, medborgarkontor, vägledningscentrum). Relationen 
mellan den regionala och kommunala nivån fylls med nytt innehåll. Regionbiblioteket 
lämnar betoningen på boklogistik och blir en medaktör i det lokala bibliotekets 
nyorientering. I samverkan med de kommunala folkbiblioteken och kulturlivet vill Region 
Skåne utveckla biblioteken som lokala kulturhus.

Aspekter som är viktiga i denna utveckling är t.ex. följande:
– Integrationen av frågor om tillgänglighet, jämställdhet och mångfald i den lokala 

utvecklingsprocessen. Dessa frågor har hittills behandlats isolerat. Men de är viktiga 
som ett led i en lokal samtidsanpassning.

– Det internationella arbetet i kommunerna. Den globala byn är en realitet i Skåne. Det 
lokala biblioteket i Skånes invandrartäta kommuner utvecklar litteraturarbetet och 
informationsarbetet.

– De delregionala och regionala samarbetsstrukturerna inom biblioteksvärlden behöver 
utvecklas för att förnya flöden av media, kompetens och erfarenheter.

Mål: Utveckling av kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga
Skapande skola
Inom ramen för Skapande skola är det möjligt för skolornas huvudmän att söka medel 
för att stärka samverkan mellan kulturliv och skola genom att exempelvis arrangera 
konferenser eller seminarier som har som syfte att skapa en mötesplats mellan skola och 
kulturliv där bl.a. följande frågeställningar blir belysta:
• Vad behöver vi veta om varandra för att kunna samverka?
• Vad innebär möten mellan de olika professionerna? 
• Hur stärker vi samverkan mellan kultur och skola? 
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Mötesplatserna genomförs i samverkan mellan Region Skåne och de kommuner som 
blivit beviljade bidrag från Skapande skola för att genomföra dessa. Därmed skapas 
förutsättningar för den nationella, regionala och lokala nivån att ta ett gemensamt ansvar 
för att skapa mötesplatser där verksamma inom kulturpedagogiken får möta andra aktörer 
inom olika kultur- och konstområden och där utvecklingsledare, rektorer, lärare och andra 
verksamma inom skol- och utbildningssektorn deltar. Härigenom identifieras gemensamt 
insatser som stärker samverkan mellan kultur och skola och utvecklar nya lärmiljöer där 
kultur och konst utgör innehållet.

Den första mötesplatsen skulle kunna genomföras under 2009.

Bibu – scenkonstbiennal för barn och unga
Scenkonstbiennalen för barn och unga arrangeras nästa gång 2010 och är ett 
samarrangemang mellan Teatercentrum, Svenska Assitej med stöd av Region Skåne och 
Kulturrådet.

Assitejs världskongress 2011
Assitejs världskongress arrangeras 2011 i Öresundsregionen – Köpenhamn och i Malmö 
med flera orter i Skåne. Delegaterna kommer från hela världen och organisationen kommer 
att vara i behov av anslag för att klara genomförandet. Delar av programmet kommer att 
bestå av publika föreställningar från olika delar av världen.
 
Stärk infrastrukturen för dans
Kulturrådet arbete med att stärka danskonsten utgår från Handlingsprogrammet för den 
professionella dansen. Syftet med Handlingsprogrammet är att skapa förutsättningar 
för dansens konstnärliga utveckling och ge fler människor möjlighet att ta del av 
danskonsten.
 
Region Skåne vill stärka danslivet i Skåne genom att bl.a. utveckla dansen i Helsingborg 
med Helsingborgs stadsteater som bas. Resurser finns redan i Skåne, dels i det fria 
danslivet, dels i Skånes Dansteater. Syftet är att stärka infrastrukturen för dans genom att 
nyttja de resurser både stat och region redan investerar i.

Utveckling av Uppåkra
Uppåkra, ett tidigt exempel på urbana och nationella maktstrukturer i Skåne, är en 
järnåldersbosättning ca 5 km söder om Lund med ett omfattande fyndmaterial. Den 
regionala styrgruppen för Uppåkra vill i början av 2009 grunda en stiftelse för att driva 
och utveckla verksamheten vidare med fokus på arkeologisk forskning och besöksnäring.

De arkeologiska undersökningarna vid Uppåkra har gett exceptionella resultat och här 
finns stora förutsättningar att utveckla ett kunskaps/visitors center. Kulturrådet kommer att 
delta i de fortlöpande diskussionerna som rör den pedagogiska utvecklingen av Uppåkra. 
Detta gäller även beträffande den pedagogiska verksamheten vid Glimmingehus. 

Bildkonstens infrastruktur
Bildkonsten är stark i Skåne. Det saknas dock en sammanhållen infrastruktur på området. 
Den regionala Handlingsplanen för Bildkonst, framtagen i samverkan mellan Region 
Skåne, Malmö stad och konstorganisationerna, pekar övergripande på insatsområden som 
är av största vikt för att stärka, främja och utveckla konsten i Skåne. Handlingsplanen är 
utgångspunkt för Kulturrådet och Region Skåne i det fortsatta utvecklingsarbetet. 
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Mål: Ökad samverkan mellan kultur och andra samhällsområden/politikområden
Ny plattform för kultur och hälsa – nordiskt samarbete
Den 3–5 oktober 2007 genomfördes konferensen Kultur för livet! i Lund. Konferensen 
samlade ca 450 deltagare från hela Norden.

Vid konferensen överlämnades dokumentet Ny Plattform för kultur och hälsa till den 
svenska äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson. Dokumentet har sedan översänts till 
berörda ministrar i de nordiska länderna.

Plattformen tar upp åtta olika punkter varav den sista är ett förslag om att etablera ett 
nordiskt samarbetsorgan för kultur och hälsa. Vid ett nordiskt seminarium i januari 
2008 fick Region Skåne uppdraget att i första hand under två år koordinera det nordiska 
nätverket Kultur och Hälsa. En tydligare nationell förankring i Sverige eftersträvas. 
Ett samarbete mellan Region Skåne och Kulturrådet utgår från dels den framtagna 
plattformen, dels från Kulturrådets strategi för kultur och folkhälsa. Ambitionen är att lyfta 
fram forskning och goda exempel i Norden samt att få in kultur i vården/kultur och hälsa i 
både vård- och kulturutbildningarna.

Kultur i vården – nationellt nätverk
Region Skåne har även ansvaret för att koordinera det nationella nätverket Kultur i 
vården. Nätverket består av representanter från landstingen, kommunerna och vissa 
organisationer. Ett närmare samarbete med Kulturrådet i detta arbete skulle även här ske 
med utgångspunkt från strategin för kultur och folkhälsa.

Entreprenörskap och sysselsättning
”Besökarna” är ett initiativ från Region Skåne med syfte att främja etableringen av 
kulturföretag med utgångspunkt i besöksnäringen. Basen utgörs av lokala nätverk med 
företag, föreningar och enskilda personer. Länsstyrelsen, kommunerna och Ystad–Österlen-
regionen utgör viktiga samarbetsparter.

Ett större, bredare och än mer unikt utbud kommer att ge förutsättningar för ytterligare 
tillväxt inom besöksnäringen. Det ger utkomstmöjligheter för hundratals små företag i 
sydöstra Skåne med utgångspunkt i kultur, kulturarv och natur. Besökarna erbjuder en 
plattform för samarbete och utvecklar nya produkter i samverkan med företag. Besökarna 
kan exempelvis hjälpa till med marknadsföring, rådgivning vid bidragssökning m.m. 

Kulturrådet ska under 2009 utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och 
kreativa näringar.

Mål: Stimulans av det interregionala, internationella och interkulturella samarbetet 
I den nationella kulturpolitiken framhålls att det internationella och interkulturella utbytet 
och samarbetet ska öka. Skåne är en del av Öresundsregionen och det finns ett vitalt 
kulturutbyte och kultursamarbete i regionen inkl. södra Östersjön. Kulturrådet har i 
uppdrag att integrera internationella och interkulturella frågor i Kulturrådets verksamhet 
och har utarbetat en strategi för det internationella arbetet. 

Kulturrådet och Region Skåne avser att gemensamt verka för att de internationella och 
interkulturella frågorna beaktas i samverkan.

Exilförfattare
Arbetet med yttrandefrihetsfrågor inom det internationella kultursamarbetet ska stärkas 
genom fristäder för fängslade och/eller hotade författare. Utöver fysisk trygghet – bostad 
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och försörjning – är målet att genom andra stödåtgärder och nätverk ge goda möjligheter 
till litterär gemenskap och dialog.

Mål: Stärkt dialog inom kultursektorn 
Region Skåne har inrättat en kulturpolitisk mötesplats för kommunerna i Skåne. 
Kulturparlamentet arrangeras två gånger per år och belyser aktuella frågor för sektorn. 
Mötesplatsen kommer att utvecklas under mandatperioden i syfte att öka förankringen och 
legitimiteten för regionala initiativ och beslut. Förutsättningen för detta är en kontinuerlig 
dialog med både kommunerna och kulturaktörerna i regionen.

Parallellt med att det kulturpolitiska programmet konkretiseras och implementeras i 
Skåne avser Region Skåne att bekräfta samarbetet med kommunerna i delregionala 
överenskommelser med inriktning på profilområden och ansvarsfördelning.

Mål: Stärkt kunskapsutveckling och forskning
Det finns ett stort behov av att utveckla och stödja kunskapsutveckling och forskning inom 
kulturområdet. I samverkan bör därför ingå att identifiera områden där Kulturrådet och 
Region Skåne gemensamt kan främja och initiera sådan verksamhet. 

När det gäller forskningsområdet finns det från Kulturrådets sida ett intresse av att ta del 
av de behov av forskning som finns och att i det sammanhanget kunna medverka till att 
förmedla kontakter inom området. 

Öresundsregionen – Kulturstatistik och Kulturbarometer
Öresundsregionen har ett stort och rikt kulturutbud som bidrar till regionens internationella 
attraktionskraft men också till att stärka den folkliga förankringen i regionen. Ett 
problem är dock att det saknas en systematisk kunskap om hur det samlade kultur- och 
fritidsutbudet ser ut, hur den gränsregionala kultur- och fritidskonsumtionen ser ut i 
Öresundsregionen och hur den påverkas av att Själland och Skåne blir allt mer integrerade 
på andra områden som t.ex. arbets- och bostadsmarknaden. 

Kultur Skåne har påbörjat ett arbete med att utveckla och etablera en Öresundsregional 
kulturbarometer och kulturstatistik. Arbetet ska bedrivas som ett samarbetsprojekt mellan 
offentliga aktörer i Skåne och på Själland. Som en del av finansieringen kommer projektet 
att ansöka om medel från Interreg IVA. 

Kulturrådet har behov av att förbättra sina metoder för inhämtning av statistiska data, 
i synnerhet om kulturvanor och kulturella näringar. En samverkan inom projektet i 
Öresundsregionen ger goda möjligheter att pröva nya frågor och nya metoder. Ett sådant 
utbyte skulle också betyda mycket för Kulturrådets medverkan i det pågående arbetet 
initierat av Eurostat att ta fram en harmoniserad kulturstatistik för EU-länderna.
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Intervjumall Kulturrådet respektive Region Skåne 

1. Berätta kort om din bakgrund och nuvarande arbetsuppgifter. 
2. Berätta om vägen till avsiktsförklaringen, vilken var bakgrunden och vilka var drivande 

aktörer? 
3. Hur gick utformningen av avsiktsförklaringen till? 

a. Hur såg arbetssättet ut – vem tog initiativ, vilka möten ordnades, vem stod för 
skrivarbetet? 

b. Hur valdes avsiktsförklaringens samverkansområden ut? 
c. Vilka aspekter av avsiktsförklaringen gällde konsensus kring och när uppstod 

konflikter? 
4. Vilka resultat förväntade du dig av avsiktsförklaringen? 

a. Har avsiktsförklaringen bidragit till att förändra ert arbetssätt internt? 
b. Har avsiktsförklaringen bidragit till att förändra era externa relationer? 
c. Har de resultat du förväntade dig uppnåtts? 
d. Hur ser du på avsiktsförklaringens roll i framtiden? 

5. Har avsiktsförklaringen bidragit till att förändra relationen mellan Kulturrådet och Region 
Skåne? 

 

Intervjumall biblioteks‐ respektive bildkonstverksamheter 

1. Berätta kort om din bakgrund och nuvarande arbetsuppgifter. 
2. Berätta om din verksamhet. 
3. Berätta om er medverkan i projektet "Den globala byn". 

Alternativt: 
Vad känner du till om utställningsersättningen? 

a. I vilken grad tillämpas den? 
b. Brister med systemet? 
c. Fördelar med systemet? 

4. Känner du till avsiktsförklaringen mellan Kulturrådet och Region Skåne? 
a. Om ja, vilka är dina intryck? 
b. Om nej, vad tror du är anledningen till att du inte känner till den? 

5. Från ditt perspektiv 
a. Hur fungerar den svenska kulturpolitiken? 
b. Hur fungerar samspelet mellan kommun, region och stat på det kulturpolitiska 

området? 
 


	 
	Sammanfattning
	1  Inledning
	Uppdraget 
	Uppdragets genomförande
	Presentation av intervjudeltagarna
	Region Skåne
	Statens kulturråd
	Folkbiblioteksområdet – Den globala byn
	Bildkonstområdet – Utställningsersättning


	Analys
	Uppdragsforskare, följeforskare, fri forskare?

	 2  Avsiktsförklaringen från ett ledningsperspektiv
	Vägen till avsiktsförklaringen
	Vägen genom avsiktsförklaringen
	Vägen efter avsiktsförklaringen

	 3  Avsiktsförklaringen på folkbiblioteksområdet: Den globala byn
	Vägen till avsiktsförklaringen
	Vägen genom avsiktsförklaringen
	Vägen efter avsiktsförklaringen

	 4  Avsiktsförklaringen på bild- och formområdet: Utställningsersättning
	Vägen till avsiktsförklaringen
	Vägen genom avsiktsförklaringen
	Vägen efter avsiktsförklaringen

	 5  Sammanfattande analys
	 Referenser

