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Kulturpolitiska mötesplatser på lokal och regional nivå

Jag har valt att betrakta det egentliga temat för denna konferens, nämligen
generationsväxlingen inom biblioteks- och informationsområdet, som underordnat det tema
som synliggörs i konferensens rubrik, nämligen mötesplatser inför framtiden. Jag ser
generationsväxlingen som endast en av många viktiga faktorer som påverkar biblioteks- och
informationsverksamhet i framtiden och vill istället fokusera på mötesplatser mellan gamla
och nya regelsystem och praktiker i en vidare kulturpolitisk kontext.

I min doktorsavhandling ämnar jag fokusera på hur globaliseringsprocesser påverkar det
svenska demokratiska systemet på lokal nivå genom att studera den kulturpolitiska
förändringsprocessen i Göteborg på 1990-talet. 1993 fick Göteborgs  kulturnämnd i uppdrag
att utarbeta ett nytt kulturpolitiskt program för Göteborgs stad, där detta uppdrag kan ses som
ett led i den omarbetning av svensk kulturpolitik som genomförts under 1990-talet och som på
nationell nivå bland annat resulterat i en rad utredningsbetänkanden samt en kulturpolitisk
regeringsproposition.  På nationell nivå kan man ifrågasätta huruvida utvärderingsarbetet
ledde till någon egentlig omarbetning av nationell kulturpolitik eller om det kanske är så att de
huvudsakliga grundtankarna från 1974, då kulturpolitik blev ett eget politiskt sakområde, i
stort är desamma. Anledningen till att jag fokuserar den lokala nivån är just att jag tror att det
mest intressanta kulturpolitiska förändringsarbetet skett och sker här.

I detta paper kommer jag att genomföra en kortfattad textanalys av två kulturpolitiska
styrdokument med relevans för Göteborgs stad: dels det 29-sidiga dokumentet Kulturpolitisk
strategi - version 1.0, som antogs av Göteborgs kommunfullmäktige 1998, dels det 13-sidiga
Förslag till kulturpolitisk strategi för Västra Götalandsregionen som antogs av
regionberedningen i december 2000 och som ska behandlas i regionfullmäktige inom kort.
Dokumenten kommer hädanefter att benämnas Göteborgsstrategin respektive Västra
Götalandsstrategin. De frågor jag ställer till dokumenten är följande: 1) hur definieras kultur
och kulturpolitik i dokumenten och 2) vilka potentiella mötesplatser mellan olika
kulturbegrepp och olika kulturpolitiska synsätt kan identifieras? Först dock några ord om
konferensens tema, som också utgör utgångspunkt för min analys.

Vad är då en mötesplats? Efter att ha tagit del av Nationalencyklopedins uppslagsord som
utgörs av eller inleds med ”möte” kunde jag urskilja tre huvudsakliga användningsområden:
det militära, det övernaturliga och det demokratiska. ”Möte” är nämligen en ”…benämning på
de indelta truppförbandens årliga vapenövningar enligt förordningen den 20 oktober 1680”,
som sedan 1914 benämns ”repetitionsövning” men där ”möte” levt kvar som benämning i
dagligt tal i alla fall fram till 1939. ”Mötesplats” blir här benämningen på de platser där dessa
möten ägde rum och där vissa fortfarande lever kvar för användning. ”Möte” kan också ses
som benämningen på ”…det slumpvisa mötet med en annan människa, ett djur eller ett
föremål som i traditionen tillagts magisk eller ominös innebörd…”, till exempel mötet med
katten som går över vägen, där alltså extra tonvikt läggs på slumpens betydelse samt att man
skiljer på goda och onda möten. Direkt anknytning till konferensens tema fann jag i
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uppslagsorden ”mötesfrihet” och ”mötesteknik” som för in möten i en demokratisk kontext.
Den svenska regeringsformen garanterar mötesfrihet, det vill säga ”…frihet att anordna och
bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för
framförande av konstnärligt verk”, där denna frihet endast kan begränsas med hänvisning till
säkerhet kring mötet, trafikhänsyn, rikets säkerhet eller risk för farsot. ”Mötesteknik” kopplas
till den regelstyrda praxis som gäller för möten och sammanträden.1

Jag fann att samtliga tre användningsområden var relevanta för mitt paper om kulturpolitiska
mötesplatser på lokal och regional nivå. Det tar inte lång stund att upptäcka att västerländskt
vetenskapligt tänkande är präglat av ett språkbruk, och även en praxis, som bär på många
likheter med det inom militärväsendet. En stor del av alla de paper och avhandlingar som
skrivs innehåller en omfattande kritik av det någon annan skrivit om samma sak och ibland
går resonemanget mer ut på att tillintetgöra någon annans argumentation än att föra fram en
egen ståndpunkt. Samtidigt är kritisk granskning och debatt kanske den enda
legitimeringsgrund vi kan finna för vetenskapligt arbete i en tid där de stora berättelserna,
däribland vetenskapen, ifrågasätts som giltiga sanningar i sig själva. Även om man bör akta
sig för att ställa olika kulturbegrepp och kulturpolitik på lokal, regional och nationell nivå i
alltför stark motsatsställning till varandra, anser jag att vi kan lära oss en del om kulturpolitik
genom att identifiera de avgränsningar och definitioner som görs i kulturpolitikens namn och
därefter söka efter potentiella konflikter – eller möten.

Om vi ser till den koppling som ”möte” har till övernaturliga fenomen, associerar jag här till
den mystiska och ogripbara prägel som ofta tilldelas kulturyttringar, både av
kulturproducenter, kulturförmedlare och kulturpolitiker. Samtidigt som kultur ses som något
som inte går att ringa in med exakta definitioner, görs det oftast någon form av åtskillnad
mellan ”god” och ”ond” kultur, där båda former antas påverka individer och
samhällsstrukturer på avgörande sätt. Här är det intressant att koppla till vad som uppfattas
som ”god” och ”ond” kultur vid olika historiska tidpunkter samt till frågan om huruvida en
generationsväxling medför förändrade synsätt.

Många menar att kultur avmystifieras när den förs in i ett politiskt system och blir till
kulturpolitik i bemärkelsen ”en samlad struktur för samhällets åtgärder för kulturen”.2 Detta
synsätt förutsätter dock att politiska system ses som tydliga, klara och relativt statiska system
medan kultur ses som något ogripbart och ständigt föränderligt. Ett sådant synsätt blir enligt
min uppfattning allt svårare att försvara (observera mitt militära språkbruk) i ljuset av de
samhällsförändringar som vi brukar sammanfatta med termen globalisering. Globalisering
definieras här stipulativt som ”…en ständig process av dynamiska personliga, ekonomiska,
politiska och kulturella flöden över nationalstatliga gränser”.3 En sådan process får alltså
konsekvenser inom olika områden: det politiska, det ekonomiska, det kulturella och det
individuella. Överskridandet av väl avgränsade territorier, både geografiska och
värderingsmässiga, skapar nya möjligheter till nya mötesplatser. Definitionen av ett
demokratiskt politiskt system förändras och de nuvarande regelsystemen (mötestekniken, till
exempel) ifrågasätts. Demokratiers medborgare ses som en heterogen samling individer med

                                                           
1 Nationalencyklopedin (1994) Höganäs, Bra Böcker (Band 14) s. 6.
2 Statens kulturråd (1997) Kulturpolitik i praktiken. Stockholm, Statens kulturråd, s. 7.
3 Johannisson, Jenny & Trépagny, Veronica (2000) ”Kulturpolitikens gränser och möjligheter”. Paper till
forskarseminariet i biblioteks- och informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och
informationsvetenskap, Högskolan i Borås/Göteborgs universitet, 2000-02-28, s. 2.
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individuella förutsättningar och värderingar, vilket också får konsekvenser för hur politiska
system legitimeras.4

Göteborgsstrategin

I Göteborgsstrategin betonas inledningsvis att det är fråga om en kulturpolitisk strategi, det
vill säga en övergripande viljeinriktning, och inte ett detaljerat (och därmed snabbt föråldrat)
program. Ett samhälle som befinner sig i ständig förändring kräver flexibla styrdokument,
menar man.5 Efter denna förklaring citeras de nationella kulturpolitiska målen innan
Göteborgs kulturpolitiska mål förklaras vara följande:

• Främja ett mångsidigt kulturliv i staden av hög kvalitet
• Öka medborgarnas kulturella kompetens
• Prioritera kulturverksamhet som engagerar barn och ungdom
• Skapa en attraktiv livsmiljö.6

För att förverkliga dessa mål har en modell utarbetats – en modell som fått just namnet
”Förslag till kulturpolitisk strategi”. Denna modell, som mig veterligen är unik i Sverige,
delar in det kulturpolitiska arbetet i fyra sektorer: en kulturpolitisk sektor som ”…bör syfta till
att utveckla medborgarnas kulturella kompetens”, en konstpolitisk sektor som ”…bör utveckla
och främja konstnärlig kvalitet”, en kulturplaneringssektor som ”…bör ha ett
helhetsperspektiv och utgå från stadens samlade resurser”, samt en konstförmedlingssektor
som ska utgöra ”…den förmedlande länken mellan det konstnärliga skapandet och publiken”.7

Modellen är utformad som en cirkel med konstförmedling i cirkelns mitt och övriga sektorer
placerade runt denna mitt, där gränserna mellan de olika sektorerna visas med streckade linjer
för att lyfta fram den interaktivitet mellan sektorerna som man vill eftersträva. Att bena upp
kulturpolitiskt arbete på detta sätt har enligt min uppfattning sin grund i olika kulturbegrepp,
och frågan är om uppdelningen främjar eller motverkar möten mellan olika slag av
kulturyttringar och olika sätt att bedriva kulturpolitik.

Den engelske kulturvetaren Raymond Williams konstaterar att kultur tillhör ett av språkets
mest komplicerade ord, ett påstående som nästan blivit till en klyscha idag.8 Att ordet är
komplicerat har ofta också blivit en ursäkt till att undvika någon form av definition
överhuvudtaget i kulturpolitiska styrdokument. Dock har man även i många kulturpolitiska
styrdokument följt den huvudindelning mellan ett estetiskt och ett antropologiskt
kulturbegrepp som blivit gängse i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Det
estetiska kulturbegreppet ses om en samlingsbeteckning för konstarterna och tillägnandet av

                                                           
4 Seyla Benhabib, amerikansk professor i politisk filosofi, har med utgångspunkt i Jürgen Habermas
kommunikativa etik satt globaliseringens konsekvenser i relation till legitimeringen av politiska demokratiska
system, jf. t.ex. Benhabib, Seyla (1992) Autonomi och gemenskap. Kommunikativ etik, feminism och
postmodernism. Göteborg, Daidalos.
5 Kulturpolitisk strategi – version 1.0 (1998) Göteborgs stad,  s. 5.
6 Ibid., s. 6.
7 Ibid., s. 9-10.
8 Williams, Raymond (1985) Keywords. A Vocabulary of Culture and Society. New York, Oxford UP (Revised
Edition), s. 87.
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dessa, medan det antropologiska kulturbegreppet i sin vidaste formulering omfattar alla
mänskliga beteenden som inte är biologiskt betingade.9 Inom det antropologiska
kulturbegreppet kan en huvudsaklig skiljelinje i något snävare definitioner sägas gå mellan de
definitioner som fokuserar immateriella fenomen (värderings- eller tankemönster) och de som
fokuserar materiella och immateriella fenomen (artefakter, sociala och ekonomiska villkor
och värderings- eller tankemönster). Det är också viktigt att komma ihåg att det
antropologiska kulturbegreppet, oavsett specifikation, inkluderar det estetiska
kulturbegreppet.

I Göteborgsstrategin låter man alltså olika kulturbegrepp, eller i alla fall olika varianter av ett
kulturbegrepp, ligga till grund för de olika sektorerna. Den kulturpolitiska sektorn tar sin
utgångspunkt i ett medborgarperspektiv där huvudsyftet är att utveckla medborgarnas
”kulturella kompetens”,  som anses nödvändigt för att inte medborgaren som individ ska slås
ut från ett samhälle där denna kompetens värderas högt. I det kulturpolitiska arbetet definieras
kultur som ”…de värderingar, traditioner och livsformer som håller samman en grupp, en
befolkning eller ett samhälle i en social gemenskap”.10 Här använder man sig av den version
av det antropologiska kulturbegreppet som betonar gemensamma värderingsmönster. Det
kulturpolitiska ansvarsområdet inkluderar ”…amatörverksamhet, eget skapande,
interkulturella projekt, folkbildning, undervisning, föreningsliv, idrott m m.”11 Intressant är
här att idrott inkluderas, något som inte är fallet i svensk kulturpolitik på nationell nivå. Med
avseende på en annan aspekt följer man dock den nationella kulturpolitikens linje och skriver
konsekvent om kulturarvet i bestämd form singularis.12 Grupper som bör prioriteras i det
kulturpolitiska arbetet följer också den nationella linjen: det är medborgare med utländsk
bakgrund (som utgör ¼ av Göteborgs befolkning), barn, ungdom samt pensionärer som
prioriteras.

Den konstpolitiska sektorns ansvarsområde är ”…den professionella, kvalitativa konsten”.13

Till grund för denna avgränsning av konstpolitiken ligger en definition av konst som omfattar
”…gestaltandet av upplevelser, erfarenheter, idéer och kunskap i konstnärlig form inom
litteratur, bildkonst, arkitektur, konsthantverk, musik, teater, dans, opera, film, video, foto,
multimedia, design, gränsöverskridande konstprojekt med mera”.14 Kärnan i denna definition
är naturligtvis det estetiska kulturbegreppet, samtidigt som man något utvidgar synen på vad
som ska betraktas som en konstart. Intressant är att kulturindustrins ökade betydelse tas upp
under avsnittet om konstpolitik – dock avses här främst konstindustrins möjligheter att
erbjuda finansieringsmöjligheter för stadens konstutövare. Det är alltså inte fråga om ett mer
djupgående möte mellan offentligt och privat finansierad konstutövning. Även kulturturism
tas upp i avsnittet, något som kanske kan tyda på att man främst vill se konst i betydelsen
ovan som det som ska locka fler turister till Göteborg.

                                                           
9 Åhlberg, Lars-Olof (1995) ”Om kulturbegreppet”. I Liss, P-E & Peterson, B. (red.) Hälsosamma tankar. Nora,
Nya Doxa, s. 170. Information, ett annat centralt begrepp inom biblioteks- och informationsvetenskap, innehar
samma höga komplexitetsgrad som kulturbegreppet. Det skulle vara intressant att göra en idéhistorisk jämförelse
mellan de båda begreppens framväxt och innebörder, särskilt som folkbibliotek har att brottas med båda.
10 Kulturpolitisk strategi – version 1.0, s. 12.
11 Ibid.
12 Johannisson, Jenny (1999) ”Kulturbegrepp och språkspel i svensk statlig kulturpolitik”. I Nordisk
Kulturpolitisk Tidskrift, 1, s. 97. Regeringen frångick Kulturutredningens (SOU 1985:84) rekommendation att
skriva ”kulturarven” i pluralis.
13 Kulturpolitisk strategi – version 1.0, s. 20.
14 Ibid.
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Till grund för kulturplanering ligger enligt Göteborgsstrategin ett bredare kulturbegrepp än de
som tillämpas i övrigt. Här är det fråga om ”…en ännu bredare, antropologisk definition av
’kultur’ som ett ’sätt att leva’”.15 Detta breda kulturbegrepp omfattar allt ”…från de
traditionella konstformerna till media, hantverk, mode, design, idrott, stadsplanering,
kulturminne, turism, mattraditioner, nöjesliv, lokalhistoria.”16 Skillnaden mellan detta
kulturbegrepp och det som tillämpas i den kulturpolitiska sektorn är inte lätt att identifiera:
snarare verkar båda versionerna ha kultur som medvetandeformer i bakgrunden, men att
kulturpolitik och kulturplanering ska omfatta olika materiella uttryck av dessa
medvetandeformer. Kulturplanering ska fokusera på staden som ”… en artefakt där gator,
byggnader och offentliga rum får liv genom mänsklig aktivitet”, samtidigt som staden i
samspel med invånarna blir ”…en levande organism, ett subjekt med en egen identitet,
nätverk, social dynamik, ekonomiska aktiviteter, handelsrelationer och kulturellt och politiskt
liv”. 17 I kulturplanering är ett helhetsperspektiv av nöden, där gränsöverskridande utgör den
överordnade principen: gränserna mellan privat och offentligt, mellan olika institutioner och
mellan olika yrkesområden ska överskridas. Dessutom överskrids gränsen mellan
populärkultur och en av det kulturpolitiska området omhuldad elitkultur, till exempel
identifieras subkulturer som en av de ”kulturella resurser” som Göteborgs stad innehar. Detta
är intressant då subkultur ofta definieras i termer av en livsstil som på något sätt står i ett
motsatsförhållande till en i samhället etablerad kultur.18 Kanske är det inom
kulturplaneringssektorn som vi kan återfinna de mest förutsättningslösa mötesplatserna, både
med avseende på olika kulturbegrepp och olika sätt att bedriva kulturpolitik?

Konstförmedlingssektorn, slutligen, ska utgöra en länk mellan de tre övriga sektorerna
samtidigt som man utesluter stora delar av dessa sektorer i och med den definition av
konstförmedling som ges. Denna omfattar nämligen endast ”…det professionella
förmedlandet av professionell konst”,19 och konst har tidigare avgränsats till konstarterna. På
detta sätt förlorar kanske konstförmedlingsledet sin potentiella roll som mötesplats för de
andra sätten att bedriva kulturpolitik?

För att få en bild av hur Göteborgsstrategins modell är tänkt att omsättas i praktiken är det
nödvändigt att koppla modellen till den ansvarsfördelning som anges i dokumentet. Det
konstpolitiska (och därmed även ansvaret för konstförmedling?) ska nämligen ligga centralt
på kulturnämnden, medan det kulturpolitiska ansvaret främst ska ligga på de 21
stadsdelsnämnder som infördes 1990. Intressant är här att konst enligt Göteborgsstrategin inte
kan instrumentaliseras, det vill säga ”…reduceras till ett redskap för ekonomiska, sociala,
religiösa eller politiska syften utan att förlora innebörd, trovärdighet och kvalitet”,20 medan
kultur i antropologisk bemärkelse, däremot, kan vara ett sådant redskap. Stadsdelsnämnderna
får på detta sätt ansvara för den instrumentaliserande aspekten av kulturpolitik, medan
kulturnämnden håller sig till ”det fria skapandet”. Göteborgsstrategin mynnar alltså ut i en
ganska strikt uppdelning av olika slag av kulturyttringar och olika sätt att bedriva
kulturpolitik. Frågan är här om en sådan uppdelning gynnar framväxten av nya mötesplatser,
där olika parter som känner sig säkra på ett tydligt definierat ansvarsområde får lättare att

                                                           
15 Ibid., s. 10.
16 Ibid., s. 27. Att låta kulturpolitiska kulturbegrepp omfatta även ”samhällets yttre miljö” är något som
uppmärksammats i Statens kulturråds omvärldsanalys, se Statens kulturråd (2000) Om 2000 världen.
Kulturrådets omvärldsanalys. Stockholm, s. 7.
17 Kulturpolitisk strategi – version 1.0, s. 27.
18 Johannisson, 1999, s. 84.
19 Kulturpolitisk strategi – version 1.0, s. 24.
20 Ibid., s. 7.
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samarbeta, eller om det istället främjar segregering och hierarkisering inom det kulturpolitiska
området.

Innan vi går över till Västra Götalandsstrategin, är det intressant att konstatera att det i
Göteborgsstrategin inte finns en enda hänvisning till kulturpolitik på regional nivå, trots att
misstankar om att regionbildningen kunde påverka Göteborgs kulturpolitik rimligtvis borde
ha funnits i slutfasen av arbetet med dokumentet, då Västra Götalandsregionen trädde i kraft
den förste januari 1999.

Västra Götalandsstrategin

I Västra Götalandsstrategin finns ingen motsvarighet till Göteborgsstrategins tydliga
uppdelning och definition av olika kulturbegrepp och olika sektorer inom det offentligas
ansvar på kulturområdet. Dokumentets första avsnitt bär dock rubriken ”Kulturen själv” och
här diskuteras i viss mån olika kulturbegrepp, även om man inte har för avsikt att ”…fånga
kulturen i definitioner – de har ändå en tendens att rinna som sand mellan fingrarna”.21 I alla
fall kopplas kultur till mänsklig odling och lekande och det konstateras att allt skapat inte blir
konst (i betydelsen konstart) utan att kulturer (i betydelsen värderingsmönster) avgör vad som
betraktas som konst. Västra Götalandsstrategin är också mer explicit än Göteborgsstrategin
när man åtskiljer kvalitetskultur från andra uttryck med lägre kvalitet:

Människan kan inte leva av såporna i tv allenast. Hon behöver något med ett
flerdimensionellt innehåll som väcker tankar och känslor och som ger kunskap och
insikt. Kultur är en motvikt mot det förenklade och banala. För oss betyder kulturen
också intellektuell eller känslomässig utveckling, att förkovra sig och att lära och att
möta nytt.22

Västra Götalandsstrategin följer alltså uttryckligen ett mer klassiskt humanistiskt
bildningsideal, som ser konsumtionen av populärkultur som passiv verklighetsflykt. I samma
andetag konstateras dock att: ”Konsten måste ges möjligheter att finna nya och oväntade
uttryck. Alltför ofta ses det nya som ’okultur’. Det kan vara mycket svårt att känna igen
kvalitet i det oväntade och okända.”23 Dessutom strider det humanistiska bildningsidealet mot
den anti-essentialistiska värderingssyn som åskådliggjordes ovan, när man konstaterar konst
inte kan identifieras och erkännas utifrån sig själv, utan att detta kräver en bedömande
kontext.

Västra Götalandsstrategin skiljer sig också från Göteborgsstrategin med avseende på synen
på konst och kultur som instrument. Där Göteborgsstrategin menade att kultur, men aldrig
konst, kan användas som instrument, menar Västra Götalandsstrategin att varken kultur eller
konst ”…behöver motiveras utifrån något annat än sitt eget inneboende värde” samt att kultur
utgör ”…humanismens grundval och en rättighet som tillhör oss alla”.24 Denna ståndpunkt
motsägs dock delvis av det fortsatta resonemanget, där konst och kultur hela tiden sätts i
relation till andra verksamheter och prioriterade grupper, såsom skola, barn och ungdom,
regional utveckling, kreativitet och internationellt kontaktskapande. Även om ”konsten är
större än kulturpolitiken” är kulturpolitik ”…en verksamhet som med politiska medel försöker

                                                           
21 Förslag till kulturpolitisk strategi för Västra Götalandsregionen (2000). Västra Götalandsregionen,
Kultursekretariatet 2000-11-30, s. 1.
22 Ibid., s. 2.
23 Ibid.
24 Ibid., s. 1.
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ge kulturen förutsättningar att vara en positiv kraft i samhället”.25 Kanske innebär all
kulturpolitik en instrumentalisering av konst och kultur,  då instrumentalisering inte
nödvändigtvis måste ske med hänvisning till närings- och tillväxtpolitiska argument?

Västra Götalandsstrategins målformuleringar bygger på en ”trestegsraket”: först formuleras
en övergripande vision, därefter anges långsiktiga mål som avslutningsvis ytterligare
konkretiseras och exemplifieras. Den övergripande visionen består av två punkter:

• Levande kultur, med kvalitet, bredd och förnyelse, ska blomstra i hela regionen. Alla
medborgare ska aktivt kunna delta i kulturlivet.

• Regionens kultur ska inspireras av, inspirera och ge bidrag till den nationella och
internationella kulturen.26

De långsiktiga målen pekar alla mot mötesplatser av olika slag: regional kulturpolitik ska
binda samman regionen, yrkesverksamma ska möta publik och marknad, det estetiska
uttrycket ska möta regionmedborgaren i alla sammanhang, gränser mellan konstformer och
mellan kultur och vetenskap ska överskridas, skolan ska ha kulturinslag som naturliga inslag,
historia i form av kultur- och naturarv ska möta samtiden, internationalisering ska främjas,
kultur och informationsteknologi ska integreras. Ett mål fokuserar helt på mötesplatser, då
”…det i alla regionens delar ska finnas kulturella mötesplatser som stimulerar kreativitet och
förnyelse”.27 Liksom i Göteborgsstrategin lyfts bibliotek och folkbildning fram som särskilt
viktiga arenor där möten, både reella och virtuella, äger rum.28

Något som skiljer Västra Götalandsstrategin från Göteborgsstrategin är dock att den
regionala strategin på ett mycket mer explicit sätt relaterar till kulturpolitik på lokal, nationell
och internationell nivå – det finns t.o.m. ett särskilt avsnitt om ”Regional kulturpolitik och
regionens roll i kulturlivet”. Regionens roll sägs här vara att komplettera, samverka och bygga
på den kommunala kulturpolitiken samtidigt som man samspelar med nationell kulturpolitik.
Regionens kulturutbud identifieras här med det samlade utbudet i regionens kommuner och
regionens viktigaste roll blir att stärka samarbete, inte att bedriva kulturverksamhet i egen
regi.

Den internationella nivån är också starkt närvarande i dokumentet, till exempel lyfts
samarbete med det som benämns ”kulturstarka regioner” inom EU fram. Här relaterar man
alltså inte främst till andra regioner inom nationalstatens gränser, utan ser ett överskridande av
dessa gränser som mer intressant. Överlag är hela dokumentet präglat av en internationell
kulturpolitisk diskussion såsom den gestaltats i till exempel UNESCO-dokumentet Our
Creative Diversity och Europarådsdokumentet In from the Margins,29 där kultur ser som
oundvikligen kopplad till utveckling och då inte bara av ekonomiskt slag. Denna ståndpunkt
tydliggörs också i regionens utvecklingsstrategi, som poängterar att ”[k]ulturen spelar en
viktig roll som vitaliserande kraft för regionens utveckling”30, samtidigt som det kanske

                                                           
25 Ibid., s. 5.
26 Ibid., s. 7.
27 Ibid.
28 Ibid., s. 10.
29 Se Our Creative Diversity (1995). Paris, Unesco, World Commission on Culture and Development och In
from the Margins. A Contribution to the Debate on Culture and Development in Europe (1997). Strasbourg,
Council of Europe, European Task Force on Culture and Development. Även Göteborgsstrategin inleder med att
hänvisa till Our Creative Diversity.
30 En region att växa i. Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland (RUS 99). Västra Götalandsregionen.
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främst är de närings- och tillväxtpolitiska aspekterna av utveckling som betonas. Västra
Götalandsstrategins humanistiska bildningsideal möter här ett utvecklingstänkande som jag
uppfattar som främst  kopplat till näringspolitiska överväganden – detta samtidigt som man
menar att kultur aldrig kan instrumentaliseras. Frågan är kanske här hur man kan göra ett
sådant möte till ett gränsöverskridande ömsesidigt utbyte, där inte all regionalpolitik
reduceras till närings- och tillväxtpolitik?

Mötesplatser eller potentiella konflikter?

För att återvända till Nationalencyklopedins definitioner av ”möte” och ”mötesplats” skulle
jag vilja påstå att Göteborgsstrategin och Västra Götalandsstrategin tydligt kopplar både till
kulturpolitikens demokratiska potential, där möten mellan aktörer och mellan olika slag av
verksamhet står i centrum och där allas deltagande eftersträvas, och till en ibland
”övernaturlig” syn på kulturens gränsöverskridande väsen. Kultur framställs särskilt i Västra
Götalandsstrategin som något som kan lösa alla typer av problem och överskrida alla slags
gränser – allt från ojämlikhet och segregation på individnivå till näringslivsutveckling och
internationell fredsutveckling på samhällsnivå. Här ser man på konst och kultur som en
autonom verksamhet som genom att spridas till medborgare och andra verksamheter kan
”frälsa” dessa. Göteborgsstrategin verkar utgå från kultur är en integrerad del av övriga
samhället, medan konst tilldelas den lite mystiska aura som är särskilt märkbar i Västra
Götalandstrategin. Stadsdelsnämnderna ska på pappret bedriva en kulturpolitik som är
förankrad i övriga politikområden, medan konstpolitik ska sväva fritt för sig själv.

Inget av dokumenten lyfter fram mötesplatsens militära konnotationer, som här skulle kunna
uttolkas som potentiella konflikter mellan olika kultursyner och olika kulturella uttryck som
avspeglas i den lokala och regionala kulturpolitiken. Istället förutsätts fredlig samexistens,
också när det gäller relationen mellan lokal och regional kulturpolitik. Självklart är detta en
del av dokumentens syfte och retorik – de är visionsdokument som ska leda utvecklingen i
positiv riktning.

Särskilt intressant för oss här är naturligtvis att man tillmäter folkbiblioteken en så viktig roll i
denna utveckling. I Göteborgsstrategin är folkbibliotek den enda verksamhet som är
närvarande i alla sektorer: i den kulturpolitiska som folkbildande instans, i den konstpolitiska
som konstbevarande instans, i kulturplaneringssektorn som byggnader i den offentliga miljön
och i konstförmedlingssektorn som konstförmedlande instans. Även i Västra
Götalandsstrategin ses bibliotek som centrala, särskilt som mötesplats och för bevarande av
kulturarv. En viktig tråd som jag ska försöka nysta på i mitt avhandlingsarbete är hur
folkbibliotek kan tänkas hantera dessa förväntningar.
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