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I denna artikel diskuterar vi den kommunala kultur-
politikens utveckling, dels som en utvecklingsprocess 
relaterad till den allmänna utvecklingen av välfärdspo-
litiken under efterkrigstiden, dels som ett skeende som 
påverkas av delvis motstridiga krafter: centralmakten 
och det civilsamhälle, som verkar på lokal nivå. I be-
greppet ”kommunal” innefattar vi både den lokala ni-
vån, primärkommunen, och den regionala nivån, lands-
tingen (och senare regionen). Tyngdpunkten ligger dock 
på det lokala. Syftet med artikeln är att ringa in några 
av de utmaningar, som vi med våra erfarenheter från 
lokal kulturpolitik samt forskning om densamma ser 
som viktiga för den samtida kulturpolitiken.

Ännu efter andra världskriget var den lokala samhällsor-
ganisationen relativt outvecklad. Vi hade ett stort antal 
kommuner med ett begränsat uppdrag. Inom kulturom-
rådet var det i princip bara städerna som ansvarade för 
kulturverksamhet, främst genom sina stadsbibliotek men 
i några fall också genom museer, teatrar och orkestrar. I 
stället var civilsamhället, i form av ett rikt och mångskif-
tande föreningsliv, den viktigaste aktören på kulturom-
rådet. Studiecirkelbibliotek, amatörkultur i form av körer 
och teaterverksamhet, hembygdsgårdar och samlingslo-
kaler förekom allmänt. Vid denna tid hade landstingen 
knappast några kulturpolitiska ambitioner bortsett från 
begränsad bidragsgivning och naturligtvis engagemanget 
i folkhögskolan, som är en ofta förbisedd kulturell aktör 
på landsbygden.

Samhällsutvecklingen under efterkrigstiden innebar en 
kraftig utbyggnad av den offentliga sektorn. Enligt Ulla 
Ekström von Essen (2003) utgjorde kommunen verktyget 
för att förverkliga det som hon identifierar som en soci-
aldemokratisk välfärdsstrategi (jfr Bogason 1996, Johan-
nisson 2006, Vestheim 1995b). Mellan åren 1950 och 1975 
ökade den genomsnittliga kommunalskatten från 9,97 
kronor per skattekrona till 25,23. Kommunsammanlägg-
ningar genomfördes i två omgångar och antalet kommuner 
minskade från ca 2 500 till drygt 270 – framhållas bör 
dock att de flesta kommuner fortsatt är mycket små.

Även om Sverige, i jämförelse med andra europeiska 
länder, har haft – och har – förhållandevis självständiga 
kommuner (bl.a. genom den kommunala beskattningsrät-
ten) har staten haft en starkt styrande roll gentemot kom-
munerna. Denna styrning har skett genom lagstiftning och 
kontroll via länsstyrelser och centrala myndigheter, men 
också mer informellt genom partierna och genom sam-
förståndslösningar med kommunsektorns intresseorgan, 
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. 
Svenska Kommunförbundet i dess moderna form skapades 
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1968 genom sammanslagning av Svenska stadsförbundet 
och Landskommunernas förbund. Detta nya förbund fick 
en mycket stor betydelse som normgivare och utbildare för 
de kommuner som etablerades efter den stora kommunre-
formen 1970 och som successivt fick allt vidare uppgifter. 
Den kommun som nu skapades var starkt sektoriserad med 
tydligt definierade förvaltnings- och politikområden. När 
kulturpolitiken formulerades blev den ett bland många po-
litikområden, och det var naturligt att skapa en särskild 
förvaltnings- och förtroendemannaapparat för kulturen. 
För många kommuner blev Svenska Kommunförbundets 
cirkulär starkt styrande. Man rekommenderade bl.a. ett 
normalreglemente för kulturnämnd, som beskrev de för-
valtningsuppgifter som borde åvila nämnden. Ett annat 
cirkulär gav anvisningar om bidrag till studieförbunden. 
Kommunförbundet gav också ut en rad skrifter, som be-
handlade olika kulturområden. 

Välfärdsstrategin, med det vidgade kommunala upp-
draget, som i stort accepterades av alla partier, innebar 
också att civilsamhällets roll reducerades och att den po-
litiskt styrda offentliga sektorn tog över väsentliga delar 
av de åtaganden, som tidigare hade skötts av ideella orga-
nisationer. Den tidigare kulturministern Bengt Görans-
son brukar säga att det inom socialdemokratin alltid har 
funnits en kamp mellan ”folkrörelsesocialism” och ”stats-
socialism” och att den senare alltid har avgått med segern. 
Med detta menar han att den socialdemokratiska retori-
ken betonade folkrörelsernas betydelse för välfärden, 
medan man däremot i praktisk handling valde lösningar i 
offentlig regi. I stor utsträckning skedde överföringen av 
uppgifter från civilsamhället till det offentliga i samför-
stånd; ABF tog exempelvis redan på 30-talet ett beslut om 
att lämna över sina bibliotek till det allmänna. Men pro-
cessen var inte helt friktionsfri: 1946 års folkbiblioteks-
sakkunniga slog i sitt betänkande (SOU 1949:28) fast att 
folkbiblioteken skulle drivas av kommunerna, men deras 
förslag ledde till en mycket animerad debatt, främst inom 
nykterhetsrörelsen. 

Relationerna mellan civilsamhället och det offentliga 
förändras under årtiondena efter kriget också på så sätt 
att det offentliga mer systematiskt börjar ge ekonomiskt 
stöd till föreningslivet. Vi ser en långvarig, fortfarande 
pågående process, som leder till att civilsamhällets auto-
nomi minskar och att de ursprungligen samhällskritiska 
rörelserna blir beroende av offentliga bidrag för sitt fort-
bestånd.

Det ovan sagda är en allmän översiktlig beskrivning av 
samhällsutvecklingen under perioden fram till början av 
1970-talet. Vi har gjort den relativt fyllig, eftersom utveck-
lingen på kulturpolitikens område enligt vår uppfattning 
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blir lättare att förstå om man kan se att det som sker på 
kulturområdet i huvudsak är samma skeende som vi kan 
se på andra politikområden inom välfärdspolitiken.

Kulturpolitikens framväxt
När kulturpolitiken etablerades som ett eget politikområde i 
början av 1970-talet betraktades den mycket tydligt som en 
del i välfärdspolitiken: ”Kulturpolitiken (…) får ses som ett 
av flera instrument för att skapa ett samhälle som präglas av 
jämlikhet och som ger människor möjligheter till ett rikare 
liv” (prop. 1974:28, s. 293). Till grund för denna berömda 
proposition om en ny statlig kulturpolitik låg ett omfattande 
utredningsarbete, som inleddes i mitten av 1960-talet och 
avslutades med utredningen Kulturrådet och dess betän-
kande Ny kulturpolitik (SOU 1972:66). Huvuddelen av ut-
redningarna berörde de olika konstområdena – litteratur, 
musik, film, museer etc. Utredningen Kulturrådet skulle 
sedan anlägga en helhetssyn på kulturen och kulturpoliti-
ken. Propositionen gjorde dock ingen mer ingående analys 
av begreppen kultur och kulturpolitik; efter ett summariskt 
resonemang om kulturbegreppets omfattning konstateras 
helt enkelt att kulturpolitik avser ”åtgärder inom ordets, sce-
nens, bildens och tonens områden samt i fråga om medier 
för kommunikation såsom radio och television.” Därutöver 
nämns insatser för folkbildning och organisationsliv samt 
kulturarv (prop. 1974:28, s. 287). 

När man studerar de målformuleringar, som en del kom-
muner och landsting antog i mitten av 1970-talet, kan man 
se att de ofta ordagrant kopierar propositionstexten, inte 
minst dess fördelningspolitiska strävanden. Man kan fråga 
sig om det beror på att propositionen fick ett starkt genom-
slag ute i kommunerna eller om det helt enkelt var så att 
propositionen återspeglade en allmän ”tidsanda” (Gemzöe, 
Lindgren, Fornäs 2006, Johannisson 2006). Det kan vara 
värt att påminna om att kulturutredningarna gjordes i en 
tid då den allmänna samhällsdebatten var förhållandevis 
radikal. Andra utredningar och analyser, bl.a. sociologen 
Harald Swedners kulturvanestudier och Låginkomstutred-
ningens beskrivningar av resursfördelningen mellan olika 
samhällsgrupper, hade tydliggjort att kulturvanor och 
konsumtionsmönster i hög grad var betingade av sociala, 
ekonomiska och utbildningsmässiga förutsättningar. Idag 
är sådan kunskap välbekant allmängods, men i början av 
1970-talet var detta ny kunskap, inte minst för de unga väl-
utbildade tjänstemän som bemannade de nybildade kom-
munernas förvaltningar och för de förtroendemän som grep 
sig an det kulturpolitiska utvecklingsarbetet.

Något som är påfallande är att den kulturpolitiska debat-
ten i kommunerna inte tycks ha influerats av internationell 
debatt. Delvis kan det säkert förklaras med det förhållande 
som vi har nämnt i det föregående, nämligen att de flesta 
kommuner var små, hade små kulturförvaltningar och följ-
aktligen små möjligheter att ta del av det som skedde ut-
anför den svenska debatten. Svenska Kommunförbundets 
omfattande utbildningsverksamhet under den aktuella tiden 
innehöll förvisso idépolitiska inslag, men i huvudsak var 
målet för utbildningarna att hjälpa nya politiker och tjänste-

män att hantera det praktiska kulturarbetet. Världen utan-
för Sverige kommer mest till synes i form av u-länder och 
biståndsinsatser. Att man skulle hämta idéer och förebilder 
utifrån var ingen levande tanke – även om ett av de kultur-
politiska målen talade om ”utbyte av erfarenheter och idéer 
inom kulturområdet över språk- och nationsgränserna” 
(Rskr 1974:248).

Kulturpolitikens innehåll
Praktisk kulturpolitik kan sägas bestå av tre element:
• mål,
• anvisning av resurser och andra medel för att uppnå må-

len och
• uppföljning och utvärdering av måluppfyllelsen och av 

effekterna av gjorda insatser.

De mål som formulerades i 1974 års kulturpolitik var i hög 
grad ideologiska, med tydlig fördelningspolitisk inriktning. 
De fungerade också väl som ideologiska inriktningsmål. 
Däremot har utvecklingen visat att de fungerade sämre som 
utgångspunkt för en värdering av måluppfyllelse och effek-
ter av gjorda insatser.

De resurser som anvisades av riksdagen för genomfö-
rande av den statliga kulturpolitiken inriktades främst på att 
skapa ett enhetligt nät av professionella kulturinstitutioner 
över landet. Däremot satsades förhållandevis små resurser 
på att skapa avsättning för det utbud som dessa institutioner 
skapade. Det förutsattes, mer eller mindre uttalat, att dessa 
resurser skulle skapas på lokal nivå av kommunerna och det 
lokala föreningslivet. 

Målen hade en tydlig fördelningspolitisk ambition, men 
i den praktiska politiken ägnades begränsat intresse åt att 
analysera huruvida resursinsatserna fick den avsedda fördel-
ningspolitiska effekten. Detta är en generell svaghet i svensk 
kulturpolitik, oberoende av om den är statlig, regional eller 
lokal – mål formuleras och resurser anvisas, men någon kon-
tinuerlig utvärdering av insatsernas effekter görs inte. Ett un-
dantag bör dock nämnas: 1993 års kulturutredning gjorde en 
mycket ambitiös genomgång av tjugo års kulturpolitik (SOU 
1995:85). Rapporten andas också viss uppgivenhet när det 
gäller möjligheterna att hitta faktorer, som påverkar kultur-
vanor och deras förändring (ibid., s. 575).

Kulturpolitiken mognar
Under slutet av 1970- och början av 1980-talet skedde ett 
intensivt utvecklingsarbete inom kulturpolitiken. Statens 
kulturråd etablerades som sammanhållande statlig myn-
dighet med ansvar för hela kulturfältet utom arkiv, kul-
turminnesvård och film. På regional nivå byggdes nätet av 
kulturinstitutioner ut, både genom insatser från landstingen 
(främst teatrar) och genom regionalisering av statliga resur-
ser (bl.a. Regionmusiken). Efter hand fick länsstyrelserna en 
roll inom kulturpolitiken, först genom egna resurser inom 
kulturminnesvården, senare med fria resurser för kultur-
insatser. Kommunerna etablerade kulturförvaltningar med 
biblioteken som bas. En viktig kommunal insats, som ofta 
förbises, är den kommunala musikskolan (Persson 2001), 

swecult_final.indd   16 08-10-28   13.15.15



KULTURSVERIGE 2009  17

som är den avgjort viktigaste samhälleliga insatsen för 
barn- och ungdomskultur.

Det kan ibland vara svårt att ge en fullständig bild av kul-
turresursernas utbyggnad på grund av bristande statistik. 
Statistikproduktionen har av hävd ett statligt perspektiv 
och registrerar främst de områden där staten är ekonomiskt 
ansvarig, helt eller delvis. Detta gör att exempelvis musiksko-
lan inte alls syns i statistiken och att en viktig kulturresurs 
som de allmänna samlingslokalerna är ofullständigt beskri-
ven (för en statistiskt grundad översikt och problematisering, 
se Månssons bidrag i föreliggande volym). 

Ett grundläggande problem i utvecklingen av kultursek-
torn var att fokus låg på utbyggnaden av produktionsresurser 
i form av fasta institutioner och fria grupper. Här lade staten 
och landstingen sina resurser. Avnämarsidan förutsattes skö-
tas av kommuner och föreningsliv. Men föreningslivet var i 
hög grad beroende av offentligt stöd och kommunernas re-
surser knöts i stor utsträckning till att bygga upp den egna 
kulturförvaltningen. Följden blev att vi fick en obalans mellan 
utbud och efterfrågan som alltjämt är ett av problemen inom 
kulturpolitiken. Efterfrågesidans svaga ställning medförde 
också att de kulturskapande institutionerna kunde utveckla 
sin verksamhet utan hänsyn till avnämarsidans önskemål 
och behov. Kulturpolitikens mål om ”eftersatta gruppers er-
farenheter och behov” blev härigenom ganska verkningslöst. 
Kanske låg en del av problemet i själva benämningen ”efter-
satta grupper”, vilken antyder att dessa grupper saknar något 
– den goda Konsten – som en annan grupp definierat och 
bestämt att de ”eftersatta grupperna” behöver. Delvis är detta 
ett ofrånkomligt dilemma i välfärdsstrategin, som bygger 
på att det offentliga tar ansvar för att formulera och fördela 
vad befolkningen behöver (Johannisson 2006, Skot-Hansen 
1999, Vestheim 1995b). I de nationella kulturpolitiska mål, 
som riksdagen antog 1996, togs både benämningen och målet 
bort och ersattes med målet om att ”alla” ska få ”möjlighet till 
delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till 
eget skapande” (Rskr. 1996/97:129). Detta är en målsättning 
som rimmar bättre med föreställningen om att individer bör 
beredas möjligheter att ge utlopp för individuella preferenser 
och livsstilar. Samtidigt synliggörs inte lika tydligt kultur-
politikens politiska dimension, som just handlar om att det 
offentliga formulerar och fördelar värdet kultur som ett led i 
att uppnå ett gott liv för medborgarna (Fischer 2003). 

Civilsamhället i kulturpolitiken
I 1974 års kulturpolitik betonades på olika sätt föreningsli-
vets och folkrörelsernas betydelse för ett bredare kulturliv. 
Flera av målen förutsätter ett engagemang från folkrörelser-
nas sida. Propositionens grundläggande inställning kan sam-
manfattas i satsen ”samhället har ingen anledning att driva 
en verksamhet som lika bra eller bättre sköts av en idéburen 
rörelse” (prop. 1974:28, s. 299).

Praktiken blev dock en annan. Eftersom balansen mellan 
producenter och avnämare blev så skev, till producenternas 
fördel, blev det dessa som kom att bestämma innehållet i kul-
turverksamheten. Ofta skedde detta med hänvisning till kul-
turpolitikens yttrandefrihetsmål. Detta mål talar ingalunda 

enbart om de professionella kulturutövarnas yttrandefrihet, 
utan betonar också att kulturpolitiken bör främja en vidgad 
yttrandefrihet. Men i praktiken kom målet att tolkas som 
en fråga om den konstnärliga yttrandefriheten och, med en 
glidning i tankegången, en fråga om konstnärlig autonomi. 
Man kan se att detta medförde ett främlingskap mellan de 
utövande kulturskaparna och de grupper, som kulturpoliti-
ken ville mobilisera. Detta blev tydligt i en del av de projekt, 
som Statens kulturråd initierade under 1970- och 1980-talen, 
t.ex. projekten Kultur i arbetslivet och Kultur i boendemiljö. 
Denna uppifrån dikterade ”projektkultur” mötte kritik från 
föreningslivet, men också i utvärderingen av projektet Kultur 
i boendemiljö. (Gerholm 1985). Samma kritik kan riktas mot 
de projekt för kultur i skolan som något senare initierades.

Som vi tidigare har konstaterat gjorde varken utredningen 
Kulturrådet eller kulturpropositionen någon djupare analys 
av begreppet kultur eller av kulturens innehåll. Ganska ore-
flekterat utgick man från en kulturdefinition, som innefattade 
konstarterna, folkbildningen och medierna. Det ledde till att 
den kultur, som skulle föras ut till de ”eftersatta grupper” 
man ville nå, fick sitt innehåll definierat av en kulturvan elit, 
av de professionella kulturutövarna i institutionerna och det 
fria kulturlivet (Blomgren, Blomgren 2002, Frenander 2005a, 
Mangset 1995). Den kultur, som skapades på marknadsbase-
rade grunder, avskärmade man sig från på grund av målet 
om att ”motverka kommersialismens negativa verkningar”. 
Kulturpolitiken kom därmed i motsatsställning till de nya 
grupper, som man ville nå, och till den populism, som man 
menade kännetecknade den kommersiella kultursfären (och 
även lokala kulturarrangörer).

Den enhetliga kultursyn, som låg till grund för de kultur-
politiska insatserna, medförde också att de professionella 
institutionerna fick en mycket stark ställning och fick tolk-
ningsföreträde när det gällde att bestämma vad som var god 
kultur. Detta, i kombination med föreningslivets ökande be-
roende av offentliga medel för sin verksamhet, medförde att 
föreningslivet inte blev den aktiva och kraftfulla företrädare 
för eftersatta grupper som kulturpropositionen hade förutsatt. 
I stället kom det att i praktiken bli en del av den kulturapparat, 
som levde i lokalsamhället och som förmedlade en ”normal-
kultur” till en publik som i stort sett var densamma som under 
1960-talet. 1993 års kulturutredning, som gjorde omfattande 
beskrivningar av befolkningens kulturvanor (SOU 1995:85), 
kunde konstatera att allmänhetens kulturvanor var mycket 
stabila och relativt opåverkade av kulturpolitiska insatser. 
Samtidigt skall slås fast att föreningslivet, både studieförbun-
den och de arrangerande och lokalhållande föreningarna, spe-
lar en mycket viktig roll i det lokala kulturlivet i de flesta kom-
muner, framför allt i de mindre. Däremot kan man konstatera 
att det föreningsliv, som idag bedriver sin verksamhet med 
omfattande samhällsstöd, endast i begränsad omfattning når 
unga människor. De ungas kulturvanor och organisering lig-
ger i stor utsträckning utanför det kulturpolitiska synfältet.

Maktförskjutningar
I slutet av 1980-talet var 1974 års mål i stort sett uppnådda 
vad avser kulturlivets organisering. Länen hade sina regio-
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nala kulturinstitutioner och roll- och ansvarsfördelningen 
mellan nivåerna var stabil. Några större kulturpolitiska ini-
tiativ kom inte från statens sida. Länsmusikreformen var i 
och för sig en viktig överföring av ansvar från staten till den 
regionala nivån, men låg idémässigt helt i linje med 1974 års 
tänkande. 

Vad som ur ett lokalt/regionalt perspektiv är påtagligt är 
att staten blir mer passiv i kulturpolitiken. Statens kulturråd 
tonar ner sin kulturpolitiska roll, analyser och utvärderingar 
minskar, konferensverksamheten likaså och myndigheten 
blir mindre synlig i den kulturdebatt som förs i kommuner 
och landsting. Fokus i rådets arbete läggs mer och mer på 
bidragsgivningen.

Samtidigt ökar den kulturpolitiska aktiviteten i lands-
ting och kommuner. Det finns flera skäl till detta. Kulturen 
är etablerad som ett lokalt och regionalt ansvar. De eko-
nomiska svårigheterna i början av 1990-talet tvingar fram 
en diskussion om verksamhetens omfattning och innehåll. 
Kulturen börjar – på gott och ont – kopplas samman med 
övergripande lokala och regionala utvecklingsstrategier. 
Till skillnad från 1970-talet börjar också den kommunala 
kulturpolitiken på 1990-talet att aktivt hänvisa till interna-
tionella kulturpolitiska resonemang (Johannisson 2006). 
(Den förstärkta kopplingen mellan kultur och utveckling 
brukar ofta beskrivas som att kulturpolitiken blir mer kort-
siktigt vinstintresserad, men vi är inte säkra på att det alltid 
är fallet. Det kan också beskrivas så: kultursektorn börjar bli 
medveten om att den kan spela en viktig roll i kommunens/
länets utveckling och ledande beslutsfattare börjar inse att 
kultursatsningar kan främja den långsiktiga utvecklingen i 
bygden. Det utvecklas ett partnerskap med ömsesidig res-
pekt för varandras intressen och villkor.)

Regionaliseringen
Ett förhållande som bidrar till den ökande regionala och lo-
kala aktiviteten inom kulturpolitiken är den förskjutning 
av makt och ansvar som sker från slutet av 1990-talet och 
framåt. Processen fick till en början näring från utveck-
lingen inom EU – ”regionernas Europa”. Efter hand, när 
man hade vunnit erfarenheter från försöksverksamhet, 
framför allt i Skåne och Västra Götaland, blev förändrings-
processerna enligt vår uppfattning mer anknutna till svensk 
förvaltningstradition (jfr Johansson 2004). Förändringen 
handlar nu om att med lokal/regional självstyrelse som 
grund förstärka det lokala inflytandet över regionala pla-
neringsprocesser. Den svenska regionala länsstyrelseorga-
nisationen innebär att centralmakten har huvudansvaret för 
regional planering och utveckling, samt dessutom en kon-
troll- och tillsynsfunktion gentemot den kommunala nivån. 
I den samhällsorganisation, som skisseras av Ansvarsutred-
ningen (SOU 2007:10), renodlas roll- och ansvarsfördelning 
mellan centralmakt och regional nivå på så sätt att staten 
på regional nivå, dvs. länsstyrelsen, i princip enbart har en 
kontrollerande och granskande funktion, under det att det 
regionala självstyret tar ansvar för planering och utveckling. 
Utredningen handlar sålunda inte om det som den allmänna 
debatten har ägnats åt, regionernas storlek och omfattning, 

utan om fördelning av makt och ansvar mellan olika nivåer 
i samhället, med beaktande av den svenska kommunala 
självstyrelsetraditionen.

Idag går det inte att säga i vilken takt och i vilken omfatt-
ning regionaliseringsprocessen kommer att fortgå. Klart är 
dock att det är en process, som knappast går att hejda och 
som har starkt stöd från lokal och regional nivå.

Hittills har både staten och den professionella kultursek-
torn mest sett den regionala aktiviteten som ett hot. Man 
befarar att ett ökat regionalt inflytande kommer att leda till 
konstnärlig nivellering och inskränkningar i den konstnär-
liga friheten. Den hittillsvarande utvecklingen har dock inte 
gett näring åt dessa farhågor. Snarare kan man se två positi-
va tendenser: dels att kulturområdet har fått ökade resurser, 
dels att man har lyft fram konstformer och verksamheter, 
som inte uppmärksammats tillräckligt från den statliga ni-
vån. Film och dans är två sådana exempel.

Staten står nu inför ett vägval. Ska man bejaka den re-
gionala nivåns ambitioner och självständiga ställningsta-
ganden eller ska man fortsätta att hävda statens roll som 
riktningsgivare och kvalitetsgarant? Idag är statens håll-
ning vacklande. Denna vacklan gäller inte bara kulturom-
rådet; snarare är kulturområdet ett exempel bland många 
på att frågan om makt- och ansvarsfördelning mellan de 
olika samhällsnivåerna är komplicerad. Mycket talar för att 
staten, oberoende av hur man långsiktigt bestämmer roller 
och ansvar, måste utveckla en starkare position när det gäl-
ler att värdera effekterna av kulturpolitiken. Likaså måste 
man skaffa sig bättre verktyg för att bedöma skillnader mel-
lan olika regioners villkor på kulturområdet liksom mellan 
olika gruppers tillgång till kultur. Man kan också i större 
utsträckning kräva att staten ställer tydliga krav inom de 
områden där staten faktiskt har rätt att föreskriva, t.ex. att 
konkretisera läroplanerna rörande kultur och estetisk verk-
samhet i skolan.

Fler aktörer inom kulturpolitiken
Sedan 1970-talet har vi vant oss vid att kulturpolitiken 
är en angelägenhet för det offentliga och i någon mån för 
civilsamhället. Näringslivet har avvisats till följd av det 
ursprungligen statliga målet om att ”motverka kommer-
sialismens negativa verkningar på kulturområdet” (Rskr 
1974:248, Rskr 1996/97:129). Men under 2000-talets första 
år märks en tydlig förändring.

Under den ekonomiska krisen på 1990-talet blev det up-
penbart för kommunerna att den gamla folkhemskommunen, 
som tog ett totalansvar för medborgaren genom sitt service-
monopol och som finansierade alla sina åtaganden genom 
ständigt högre skatter, hade nått vägs ände. 1990-talet kom att 
kännetecknas av en rad olika experiment med den kommu-
nala verksamheten och olika former för serviceproduktion. 
Beställar-utförarorganisation, föreningsdrift, privata entre-
prenader och nya förvaltningsstrukturer är några exempel på 
det som ibland benämns New Public Management (Røyseng 
2003). Vi vill här titta på kommunens relationer till två typer 
av aktörer: civilsamhället och det lokala näringslivet. 

Under 1990-talet arbetade de flesta kommuner med 
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att lägga över kommunal verksamhet till föreningar eller 
kooperativ. Detta var särskilt vanligt inom fritidssektorn: 
idrottsplatser, simhallar etc. Syftet med detta var helt krasst 
att spara pengar. Så småningom har man börjat inse att po-
ängen med föreningarnas engagemang inte i första hand är 
att spara pengar utan att tillföra en ytterligare kvalitet till 
verksamheten. På senare år har man därför mer och mer 
börjat tala om partnerskap mellan två jämbördiga parter, 
inte som tidigare en relation mellan köpare och säljare där 
kommunen (köparen) dikterade villkoren för föreningens 
engagemang. I stället skall parterna gemensamt komma 
överens om den tänkta verksamhetens mål och innehåll 
och om förutsättningarna för parternas samverkan. När det 
gäller ungdomar har många kommuner accepterat att unga 
människor organiserar sig i andra former än i en traditionell 
förening och funnit vägar för att stödja och samverka med 
informella sammanslutningar och grupper.

På samma sätt har relationen till det lokala näringslivet 
utvecklats. Här finns exempel på partnerskapslösningar 
för att bygga och driva stora anläggningar, t.ex. sporthallar 
och konsert/kongresshallar, men också partnerskap i min-
dre skala, t.ex. när en kommun och lokala näringsidkare 
gemensamt finansierar upprustning och utsmyckning av ett 
stadsdelscentrum eller utveckling av ett bostadsområde. 
Här är det inte fråga om att företagen sponsrar en kommu-
nal verksamhet utan om ett gemensamt projekt, som gynnar 
båda parter utifrån deras egna intressen.

Ur dessa ansatser kan det utvecklas nya organiserade sam-
verkansformer mellan det offentliga (kommun eller region), 
civilsamhället (lokala föreningar eller intresseorganisationer) 
och näringslivet (lokala företag), som var och en utifrån sina 
egna intressen och mål samverkar till ömsesidig båtnad.

Mot framtiden
När detta skrivs är 2000-talets första övergripande kultur-
utredning mitt uppe i sitt arbete. Vi kan inte veta hur den 
kommer att beskriva kultursektorns problem och behov. 
Men vi kan, med det lokala/regionala perspektiv som vi har 
i denna artikel, peka på några fenomen som finns i det kul-
turpolitiska fältet eller som kan antas påverka det.

Den kommunala förtroendemanna- och förvaltnings-
strukturen är alltjämt stadd i förändring, experiment med 
olika organisatoriska lösningar kommer att fortsätta, grän-
serna mellan det kommunala ansvarsområdet, civilsamhäl-
let och näringslivet kommer att förskjutas. Detta gäller all 
välfärdsproduktion, även kulturområdet. Den enda verk-
samhet som under överskådlig tid med säkerhet kommer att 
bedrivas i kommunal regi är biblioteksverksamheten.

De etablerade kulturinstitutionernas plats i kulturpoliti-
ken måste föras upp på dagordningen. 1974 var skapandet 
av institutionerna ett viktigt element i kulturpolitiken och 
de sågs som ett viktigt medel för att öka deltagandet i kul-
turlivet. En fråga som måste ställas – och besvaras! – är om 
de idag fullgör denna kulturpolitiska uppgift. Som vi på-
pekat ovan har kulturpolitiken under senare år i alltför hög 
grad inriktats på att fördela resurser. Alltför lite intresse har 
lagts på att värdera effekten av resurserna och att diskutera 

prioriteringar och strategier. Denna kritik gäller både stat 
och kommuner.

Vilka förväntningar kan man ha på civilsamhället inom 
kulturområdet? Där finns en rik flora av aktörer vid sidan 
av den kommunala sektorn, men hur mycket kan den åstad-
komma av egen kraft? Det etablerade föreningslivet har vant 
sig vid att vara beroende av offentlig finansiering. Bland 
unga människor är förväntningarna på det offentliga inte lika 
uttalade. Kan kulturpolitiken främja utvecklingen av ett på-
nyttfött självständigt civilsamhälle på kulturområdet?

Kulturens finansiering är inte bara en fråga om hur mycket 
pengar man kan få fram. Lika mycket handlar kulturpolitik 
om vad som stöds med offentliga medel. I dagens kulturpoli-
tik är de offentliga medlen hårt styrda till ganska traditionella 
kultur- och konstformer, medel för förnyelse och utveckling 
är knappa och det kulturliv som inte får offentligt stöd upp-
märksammas knappast i kulturpolitiken. Har vi i realiteten 
två parallella kultursystem: ett system, där samhället är do-
minerande som finansiär och riktningsgivare och som beva-
rar och värnar vissa kulturformer och kulturvanor, och ett 
annat system, som finansieras av konsumenterna/deltagarna 
och som förefaller vara mer öppet för nya impulser och nya 
uttrycksformer – och nya tekniker?

I debatten hävdas ofta att staten är alltför ensam som 
nationell bidragsgivare. Som vi har påpekat är det ofrån-
komligt att statens – och även regionernas – medel i stor ut-
sträckning är uppbundna i långsiktiga åtaganden. Erfaren-
heterna från Stiftelsen framtidens kulturs verksamhet visar 
hur värdefullt det är att ha en stark finansiär som kan arbeta 
flexibelt och inte behöver bindas i långsiktiga lojaliteter. Det 
vore spännande om den sittande kulturutredningen kunde 
dra upp riktlinjer för en organisation vid sidan av Statens 
kulturråd, en organisation, som skulle bestå av represen-
tanter för föreningsliv, näringsliv och andra intressenter. 
En sådan organisation, som främjar ett gränsöverskridande 
partnerskap mellan offentliga, privata och föreningsba-
serade aktörer, skulle förfoga över betydande resurser att 
användas med stor frihet och betydande djärvhet: ett slags 
kulturens riskkapitalbolag. ■
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