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Sammanfattning 
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Författare:   Marie Lindberg och Leonora Mujkic 
 
Handledare:  Fotis Theodoridis 
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Hansen, Geir Vestheim 
 
Bakgrund:  I den aktuella diskussionen om kultur som tillväxtfaktor och 

Stockholms stads arbete med att bli en internationellt framstående 
kulturstad har Berlin upprepade gånger använts som ett 
framgångsrikt exempel. Därför finner vi det intressant att 
undersöka och jämföra hur de två städernas kulturpolitik har sett ut 
under de senaste decennierna.  

  
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka kulturpolitiken i 

Stockholm och Berlin. Vilka idéer är det som har varit tongivande 
inom kulturpolitiken under de senaste decennierna och på vilket 
sätt har dessa påverkat hur kulturpolitiken i respektive stad ser ut 
som den gör idag?   

 
Metod:   Kvalitativ undersökning baserad på en textanalytisk metod. 
 
Teorier:  Dorte Skot-Hansens teori om den nordiska kulturpolitikens tre 

rationaler samt Geir Vestheims teori om all kulturpolitik som 
instrumentell. Dessa kompletteras av Max Webers teori om mål- 
och värderationalitet samt samlingsbegreppet New Public 
Management och analyseras ur ett institutionellt perspektiv. 

 
Empiri: Sekundärdata i form av kulturpolitiska texter för Tyskland och 

Berlin respektive Sverige och Stockholm. 
 
Slutsats: Denna undersökning visar att kulturpolitiken i Stockholm 

respektive Berlin historiskt sett har utvecklats under väldigt olika 
omständigheter men under de senaste åren rört sig mot en allt mer 
instrumentaliserad syn på kultur. Uppkomsten av denna 
instrumentella syn är till stor del påverkad av de målrationella 
beslut kring kulturpolitiken som har fattats av auktoritära 
maktorgan och därmed lett till institutionaliserade idéer. 
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Abstract 
 
 
Title:  Child of its time?  – A text analytic study of the cultural policy in 

Stockholm and Berlin   
 
Course:  Business Administration C, Bachelor thesis 15 hp 

Specialization Organization 
 
Authors:   Marie Lindberg and Leonora Mujkic 
 
Tutor:   Fotis Theodoridis 
 
Keywords: Cultural policy, instrumentality, Stockholm, Berlin,  

Dorte Skot-Hansen, Geir Vestheim 
 
Background: In the current debate on culture as a contribution to economic 

growth and Stockholm city’s initiative to develop into an 
internationally recognized city of culture many comparisons have 
been made to Berlin. It is therefore interesting to investigate and 
compare how the cultural policy in the two cities has developed 
during the last decades.  

 
Objective: The objective of this thesis is to investigate the cultural policy in 

Stockholm and Berlin. What ideas have been influential in the 
cultural policy during the last decades and in which way have they 
affected the way the cultural policy in the two cities is organized 
today? 

 
Method:  A qualitative study based on a text analytical approach. 
 
Theories:  Dorte Skot-Hansen’s theory about the three rationals in the Nordic 

cultural policy and Geir Vestheim’s theory concerning the 
instrumentality in cultural policy. These are combined with  
Max Weber’s theory on rationality and New Public Management 
and analysed from an institutional perspective. 

 
Empiric: Secondary data consisting of publications in the cultural policy 

field in Germany and Sweden.   
 
Conclusion: This study has shown that the cultural policies in Stockholm and 

Berlin historically have developed under different circumstances 
but during the past few years have moved towards an instrumental 
view. Its emergence is largely affected by the instrumental 
decisions in the cultural policy field which have been made by 
authoritarian actors and led to institutionalized ideas.     
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1. Bakgrund  
 
I detta inledande kapitel motiveras valet av ämnesområde mot bakgrund av den pågående 

debatten inom området. Bakgrunden följs av en inledande diskussion där vi ämnar introducera 

det omfattande område som behandlar kultur som utvecklingsfaktor samt presentera några av 

de texter som har skrivits inom ämnet. Detta görs för att ge en överblick över fältets 

utveckling och en introduktion till undersökningen. 

År 2009 är kulturpolitiken och dess utveckling aktuell i allra högsta grad. Den av regeringen 

tillsatta Kulturutredningen presenterade i februari sitt betänkande, samtidigt presenterade en 

grupp kulturskapare sin självständiga rapport vid namn Skuggutredningen. Dessutom pågår 

arbetet med Vision 2030, en långsiktig vision för Stockholms stad där kulturvisionen är en av 

de tre stora beståndsdelarna. Stockholms läns landsting gav 2008 ut rapporten Kultur i 

regional utvecklingsplanering
1, som är en sammanfattning av tidigare utredningar inom 

kulturområdet. I rapporten nämns kulturen som en bidragande faktor för regional utveckling, 

något som också betonas i Kulturutredningen
2 som har föreslagit en så kallad portföljmodell 

som kommer att ge regioner möjlighet till självstyre genom fördelningen av regionala 

kulturmedel.  

   

Även två seminarier med titeln Stockholm/Barcelona/Berlin som initierades av arbetsgruppen 

bakom Kulturvision 2030 under hösten 2008 syftade till att diskutera kulturen som 

attraktionskraft och vilka element som utgör en ledande kulturstad. I seminarierna, där 

konstnärer och kulturarbetare från Stockholm, Berlin och Barcelona medverkade, 

diskuterades Berlin och Barcelona som framstående kulturstäder i Europa som Stockholm kan 

lära och ta intryck av. Berlin tas även upp som exempel på en stad med en levande och 

utvecklande kultur i den ovan nämnda rapporten Kultur i regional utvecklingsplanering. 

 

Då Berlin upprepade gånger har tagits upp som framgångsrikt exempel på en 

eftersträvansvärd modell för Stockholms kulturella utveckling finner vi det intressant att 

undersöka och jämföra hur de två städernas kulturpolitik har sett ut under de senaste 

decennierna. Detta för att förstå vilka idéer som har lett fram till att respektive stads kulturliv 

ser ut som det gör idag.   

                                                
1 Regionplane- och trafikkontoret, Kultur i regional utvecklingsplanering (2008) 
2 Kulturutredningen, Betänkande. Del 1 Grundanalys, (SOU2009:16) (2009) s. 25 
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1.1 Inledande diskussion 
 
I artikeln Kultur som redskap – Instrumentalism

 skriver Mikael Franzén om den 

instrumentella synen på kultur som sedan 1980-talet har blivit allt vanligare inom 

kulturpolitiken. Franzén menar att den vanligaste definitionen av instrumentalitet inom 

kulturen är att man ”med hjälp av kulturpolitik och kulturinvesteringar uppnår mål och medel 

utanför själva kultursfären”3. Han räknar vidare upp vissa av dessa mål; att skapa 

arbetstillfällen, hindra eller uppmuntra mobilitet av människor och företag, skapa en bättre 

situation för den offentliga sektorn, bidra till ökad folkhälsa eller stötta en viss bransch. 

Franzén menar att det instrumentella synsättet yttrar sig främst i en ”strävan att uppnå 

regionala effekter av verksamheter” och att det är just i den regionala kulturpolitiken vi oftast 

finner argument som kan härledas till instrumentalitet. Han påpekar dock att det knappast är 

möjligt för kulturpolitiken att inte vara instrumentell då även bildning, folkhälsa och 

samhällsengagemang, som inte är ekonomiska begrepp, ofta uttrycks som mål inom 

kulturpolitiken. Även den danska forskaren Dorte Skot-Hansen liksom den norske forskaren 

Geir Vestheims publikationer har varit tongivande i diskussionen kring den nordiska 

kulturpolitikens utveckling mot en instrumentell syn. Deras respektive resonemang utvecklas i 

uppsatsens teoriavsnitt. 

 

Det är tydligt att kultur har fått en allt större roll på den politiska agendan under de senaste 

decennierna, detta gäller på såväl regional som statlig nivå och inom till exempel EU. 1991 

tillsatte FN-organet UNESCO utredningsgruppen World Commission on Culture and 

Development för att sammanställa en gemensam agenda för kulturpolitiken i Europa, något 

som resulterade i rapporten Our Creative Diversity
4 som publicerades 1996. World 

Commission on Culture and Development initierade i sin tur rapporten In From The Margins
5 

som gavs ut ett år efter Our Creative Diversity och ska ses som ett komplement till den förra. 

Till detta tillkommer de jämförande rapporter över de europeiska ländernas kulturpolitiska  

utveckling som regelbundet uppdateras av Europarådets samarbetspartner European Institute 

for Comparative Cultural Research, vars senaste rapport om Tysklands kulturpolitik 

analyseras i empiriavsnittet. 2006 publicerades dessutom The Economy of Culture in Europe
6, 

                                                
3 Franzén, M. ”Kultur som redskap – instrumentalism”, Utvärdering av Stiftelsen Framtidens kultur (2002) s. 
226 
4 World Commission on Culture and Development, Our Creative Diversity (1996) 
5 The European Task Force on Culture and Development, In from the margins (1997)  
6 KEA,The economy of culture in Europe (2006) 
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en rapport gjord på uppdrag av Europeiska Kommissionen som blev väldigt betydelsefull för 

sättet att se på kulturpolitik inom EU:s medlemsländer. 

 

Insikten att kultur lönar sig har i Sverige tagit sig uttryck i att allt fler regioner har utvecklat 

handlingsplaner och visioner inom kulturpolitiken. Det mest relevanta materialet av detta slag 

för denna uppsats är den tidigare nämnda rapporten Kultur i regional utvecklingsplanering 

publicerad av Regionplane- och trafikkontoret i Stockholms läns landsting. Rapporten är en 

sammanställning över den information som finns gällande stockholmsregionen och dess 

attraktionskraft och ”bekräftar att kulturen i Stockholms län är en viktig faktor i 

storstadsutvecklingen, eftersom den inverkar betydligt på stockholmsregionens renommé och 

attraktivitet”7. I rapporten beskrivs att regioners attraktivitet och innovationskraft har blivit 

allt viktigare på den politiska agendan och därmed har aktualiserat kulturens roll i regionens 

utveckling. Man nämner vidare kulturens viktiga roll för att göra en region attraktiv för den 

växande kunskapsekonomins kreativa klass. Den kreativa klassen benämns i Richard Floridas 

inflytelserika bok The Rise of the Creative Class
8
 som den samling kreativa människor som 

inte bara bidrar med innovation utan även till att likasinnade individer såväl som företag söker 

sig till platsen och bildar så kallade kreativa kluster. Även det pågående arbetet med 

Kulturvision 2030, som kommer att beskrivas mer utförligt i empirikapitlet, är ett konkret 

exempel på hur Stockholm arbetar med att utveckla regionen och öka dess attraktionskraft 

genom satsningar på kultur. En del av denna utveckling är internationella jämförelser där 

bland annat Berlin nämns som exempel på en framgångsrik kulturstad där kreativa kluster 

bildas.  

 

Även rapporten Strategies for creative spaces: Berlin Case Study
9, en rapport om Berlins 

kulturliv publicerad av London Development Agency 2006, fokuserar på den tyska 

huvudstaden i syftet att kartlägga vad som har gjort Berlin till en framgångsrik kulturstad och 

dra lärdomar som kan appliceras på London. Denna rapport kommer att analyseras i 

empiriavsnittet. Berlin har ett flertal gånger använts som förebild i sådana sammanhang och 

diskussionen om kulturen som samhällelig utvecklingsfaktor är som ovan nämnt aktuell i 

högsta grad. Trots att många rapporter skrivits inom området lyser forskningen om hur dessa 

idéer kring kulturen har uppkommit med sin frånvaro.  Det är därför intressant att undersöka 

                                                
7 Regionplane- och trafikkontoret, Kultur i regional utvecklingsplanering (2008) 
8 Florida, R. The Rise of the Creative Class (2001) 
9 Creative London, LDA, Ontario Province and City of Toronto, Strategies for creative spaces: Berlin Case 

Study (2006) 
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och jämföra de idéer som varit tongivande inom kulturpolitiken i Stockholm respektive 

Berlin.   

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka kulturpolitiken i Stockholm och Berlin. Vilka idéer 

är det som har varit tongivande inom kulturpolitiken under de senaste decennierna och på 

vilket sätt har dessa påverkat hur kulturpolitiken i respektive stad ser ut som den gör idag?   

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att undersöka utvalda texter som beskriver kulturpolitiken för 

länderna Sverige och Tyskland och i synnerhet huvudstäderna Stockholm och Berlin. Då 

uppsatsens syfte är att undersöka grundläggande idéer inom kulturpolitiken i Stockholm och 

Berlin har vi i största möjliga mån valt texter som behandlar de enskilda städerna. För att 

underlätta förståelsen har vi även valt att använda texter som ger en överblick över respektive 

lands historia och styrning. Vid läsning av de utvalda texterna analyseras enbart de delar som 

är relevanta för att kunna svara på uppsatsens syfte, det vill säga att undersöka 

kulturpolitikens drivande idéer och övergripande målsättningar snarare än operativa mål för 

specifika verksamheter. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel som alla inleds med ett kort avsnitt som redogör för kapitlets 

innehåll. I det första kapitlet ger vi en bakgrund till ämnesvalet samt för en inledande 

diskussion som sätter ämnet i ett sammanhang. I detta avsnitt redogör vi även för några av de 

texter som tidigare publicerats inom området samt presenterar undersökningens syfte och de 

avgränsningar som gjorts. I kapitel två går vi igenom de teorier som ligger till grund för 

uppsatsens analysdel; Dorte Skot-Hansens teori om den nordiska kulturpolitikens tre 

rationaler, Geir Vestheims teori om all kulturpolitik som instrumentell, Max Webers teori om 

rationalitet och samlingsbegreppet New Public Management. För att i analysen underlätta 

förståelsen för hur idéer formas och vinner legitimitet kommer teorierna att ses ur ett 
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institutionellt perspektiv, vilket redogörs för i teoridelen. Efterföljande kapitel beskriver den 

textanalytiska metod som ligger till grund för undersökningen och avslutas med ett avsnitt om 

metodkritik. Metodkapitlets följs av uppsatsens empiri- och analysdel som vi har valt att 

sammanväva då det passar bra för denna kvalitativa undersökning. Kapitlet inleds med en kort 

presentation av de texter som ligger till grund för undersökningen, tre för Sverige och 

Stockholm och lika många för Tyskland och Berlin. Empiri- och analysdelen presenteras 

separat för respektive land med grund i Skot-Hansens och Vestheims teorier för att avslutas 

med en historisk överblick. I kapitel fem sammanförs det tidigare empiri- och analyskapitlet i 

en jämförande analys, då med en tolkning utifrån det institutionella perspektivet, Webers teori 

om rationalitet och New Public Management. I uppsatsens sjätte kapitel, slutsatsen, 

återkopplar vi till uppsatsens frågeställningar samt redogör för våra egna tolkningar och 

slutsatser. 
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2. Teori 

I detta kapitel presenteras de teorier som kommer att användas i undersökningen. Dorte Skot-

Hansens och Geir Vestheims respektive teorier behandlar den nordiska kulturpolitiken ur både 

ett historiskt och samtida perspektiv och underlättar därför datainsamlingen. För att sätta 

Skot-Hansens och Vestheims teorier i ett sammanhang kompletteras de med Max Webers 

teori om mål- och värderationalitet. Samlingsbegreppet New Public Management 

sammanfattar en administrativ styrform som har blivit allt vanligare inom den offentliga 

sektorn dit kulturpolitiken hör och är därför en viktig del i att undersöka dess rådande idéer. 

Till sist ses teorierna ur ett institutionellt perspektiv som underlättar förståelsen för hur idéer 

formas och vinner legitimitet i samhället.  

 

2.1 Dorte Skot-Hansens tre rationaler 
 
I en artikel från 1999 delar Dorte Skot-Hansen, en av Nordens ledande forskare inom 

kulturpolitik, de senaste decenniernas nordiska kulturpolitik i tre tidsperioder som hon 

benämner som rationaler10. Enligt Skot-Hansen har de humanistiska, sociologiska och 

instrumentella rationalerna verkat sida vid sida men i olika utsträckning under 1900-talets 

senare hälft. Skot-Hansen anser dock att det finns en viss förskjutning från den humanistiska 

rationalen till den sociologiska och slutligen till det instrumentella synsätt som hon anser till 

stor del har präglat kulturpolitiken de senaste två decennierna. 

 Humanistisk Sociologisk Instrumentell 

Mål Bildning Frigörelse Synliggörelse 

Bakgrund Staten Civila samhället Marknad 

Förankring Nationell Lokal Internationell 

Strategi Demokratisering av 
kulturen 

Kulturell demokrati Kulturalisering 

Publik Hela befolkningen Grupper Segment/Livsstil 

Ram Kulturinstitutioner Ramar – aktivt deltagande Flaggskepp 

Funktion Upplysning/Bildning Bekräftelse Underhållning 

Förmedling Kulturförmedlare Animatörer Kaospiloter/projektledare 

  
Tabell 1. Dorte Skot-Hansens modell över de tre rationalerna, egen översättning 

                                                
10 Skot-Hansen, D. ”Kultur til tiden - strategier i den lokale Kulturpolitik”, Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift 
(1999) s. 11 



 11 

Den humanistiska rationalen 

Enligt Skot-Hansens modell präglades 1960-talets humanistiska kulturpolitik i Norden av 

tanken om bildning och upplysning, en demokratisering av kulturen som skulle nå ut till alla 

medborgare genom kulturförmedlare som till exempel bibliotekarier och museipedagoger. 

Staten ökade incitamenten för lokala initiativ inom kulturområdet vilket ledde till att allt fler 

kommuner började utveckla sina kulturverksamheter. Syftet med denna satsning var just att 

öka tillgängligheten och möjliggöra för hela befolkningen att få ta del av kulturen, oavsett 

social tillhörighet eller ekonomisk situation. Kulturens budskap skulle betraktas som 

gemensamt för hela befolkningen och genom förmedling av detta till medborgarna skulle 

kulturpolitikens övergripande syften uppnås; att stärka den demokratiska processen samt att 

bidra till upplysning och bildning. 

 

Den sociologiska rationalen 

Under 1970-talet övergick kulturpolitiken till en sociologisk riktning med en kulturell 

demokrati som strategi, där kultur i alla former skulle ha samma värde och aktivera 

befolkningen istället för att visas och konsumeras. Kulturen kom att få en social betoning och 

användes i syfte att upplösa sociala grupperingar och stödja socialt eftersatta grupper i 

samhället. Ett talande exempel i Sverige är de tongivande statliga kulturmålen från 1974, där 

stor vikt läggs vid social förankring och eget skapande. Medborgarna skulle ges utrymme för 

egna kulturella uttryck inom ramen för vad kommunen hade att erbjuda, i form av exempelvis 

replokaler och verkstäder. Kulturförmedlarens roll har här övergått till att fungera som en 

”animatör”, en person som inspirerar och hjälper medborgarna till eget utövande av 

kulturaktiviteter. Animatörens främsta roll var att ”göra sig själv överflödig”11.  

 

Den instrumentella rationalen 

Det instrumentella synsättet växte fram under 1980-talet, enligt Skot-Hansen i det avseendet 

att kultur började ses som ett medel för ekonomisk utveckling där bland annat synlighet blev 

en parameter för framgång. Flaggskepp och underhållning blev nyckelord, internationell 

framgång och synlighet måttstockar för ett lyckat arbete och kulturen tog till sig 

marknadsföringsmetoder - nu fick kulturstöd heta kulturinvestering och publik kallas kunder. 

Istället för att vända sig till hela nationen eller vissa samhällsgrupper fokuseras kulturen på att 

                                                
11 Skot-Hansen, D. ”Kultur til tiden - strategier i den lokale Kulturpolitik”, Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift 
(1999) s. 13 
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nå en publik indelad efter specifika segment eller särskilda livsstilar genom att marknadsföras 

specifikt till den utvalda gruppen.  

 

I en artikel från 2006 delar Skot-Hansen upp den instrumentella kulturpolitiken i fyra 

delområden; ekonomi, upplysning, underhållning och social förändring som hon menar är fyra 

sätt på vilka man legitimerar utgifter till kultur på politisk och förvaltningsmässig nivå.12 Det 

ekonomiska området innefattar synlighet och kulturen ses som en väg till tillväxt och ökad 

attraktionskraft för en stad sett till företag, invånare och turister. Som redan nämnt talas det i 

marknadsföringstermer och kulturinvesteringar görs i syftet att bygga upp eller bättra på en 

stads image. Upplysningen grundar sig i den europeiska upplysningstraditionen med rötter i 

1700-talet och bygger på humanism och förnuft samt en idé om att upplysning och bildning 

ska stärka den demokratiska processen. Detta sker främst genom de stora kulturinstitutionerna 

som operan och teatern. Kulturens underhållningsvärde har blivit allt viktigare i 

kulturpolitiken, även om det av kritiker kallas för till exempel en ”festivalisering av 

stadsrummet” finns det också en allt mindre motsättning mellan underhållning och kultur. 

Den sociala förändringen handlar framför allt om att inkludera marginaliserade grupper och 

bidra till deltagande, identitet och egenvärde för alla. Skot-Hansen menar att detta har vissa 

likheter med 1970-talets strategi om kulturell demokrati som lade vikten på att kultur skulle 

användas för att bekräfta alla samhällsgruppers identitet och egenvärde. Den stora skillnaden 

är, enligt Skot-Hansen, att då aktiviteterna under 1970-talet till stor del var självorganiserade 

är de idag snarare ”top down-styrda än bottom up-initierade”13. 

 

2.2 Geir Vestheim – All kulturpolitik är instrumentell 

Med den norske kulturforskaren Geir Vestheims artikel All kulturpolitikk er instrumentell
14 

sätts Skot-Hansens teori i en annan dager. Vestheim menar att många är skeptiska till den roll 

som kulturen anses ha fått, denna instrumentaliserade syn att kulturen är ett medel eller 

redskap för att uppnå andra mål. I artikeln från 2009 menar Vestheim tvärtom att en icke-

instrumentell kulturpolitik politiskt sett är ologisk och att det egentligen bara finns olika 

instrumentella motiv. Varför skulle staten välja ut just en yrkesgrupp, frågar sig Vestheim, 

                                                
12 Skot-Hansen, D. ”Biblioteket i kulturpolitikken – mellem instrumentel og expressiv logik”. Folkebiblioteket 

som forvandlingsrum: Perspektiver på folkebiblioteket i kultur- og medielandskabet (2006) s. 27 
13 Ibid s. 28 
14 Vestheim, G. “All kulturpolitikk er instrumentell“, Kultursverige 2009 (2009) 
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och säkra den ekonomiskt? Han skriver vidare att för att staten ska ge till exempel 

konstnärerna bättre villkor borde det vara för att deras arbete ger något tillbaka till samhället, 

vilket i grunden är samma argument som för att stötta exempelvis en jordbrukare. Vestheims 

argument påpekar att även om kultur kan ha ett egenvärde i sig är det inte logiskt att kräva att 

kulturpolitiken ska ha det, detta då det politiska systemet som helhet har en inbyggd struktur 

som gör alla politiska beslut instrumentella.  

Vestheims analys bygger på följande påståenden: 

1. All kulturpolitik är på ett eller annat sätt instrumentell i den bemärkelsen att kulturen 

används för att uppnå vissa effekter på samhällsinvånarna. 

2. I ett kulturpolitiskt resonemang är det ologiskt att hävda att kulturen har ett absolut 

egenvärde. 

3. Kulturen kan, sociologiskt sett, bara ha en relativ autonomi i förhållande till andra 

samhälleliga aktivitetsområden eftersom konst och kultur blir skapad och förmedlad i 

en konkret historisk, ekonomisk, materiell och social kontext. Denna kontext 

begränsar och reglerar möjligheterna till autonom handling, vilket demokratiska stater 

oftast hanterar med den så kallade principen om en armlängds avstånd. 

4. Kulturpolitiken har bara en relativ autonomi i förhållande till andra politiska områden 

eftersom de värderingar och idéer som präglar politiken och tiden i övrigt även speglas 

i kulturpolitiken.  

Vestheim illustrerar vidare sitt argument genom en tabell med tre frågor: 

Vilken typ av argument handlar det om? 

Vilka vänder sig argumentet främst till? 

Vilken slags instrumentalitet uttrycker argumentet? 

 

Typ av argument, målgrupp och instrumentalitet för offentligt stöd till konst och kultur. 
Typ av argument Argumentets målgrupp Typ av instrumentalitet 

Stötta den “goda“ konsten p.g.a. 
dess “inre värden“ 

Den enskilda människan som 
privatperson 

Estetisk och bildande 
instrumentalitet 

Stötta konst och kultur för att 
skapa ekonomisk utveckling 

Den enskilda människan som 
ekonomiskt väsen 

Ekonomisk instrumentalitet 

Stötta konst och kultur för att 
skapa social utveckling och 
integration 

Den enskilda människan som 
socialt väsen 

Social instrumentalitet 

Stötta konst och kultur för att bidra 
till upplysning och 
samhällsengagemang 

Den enskilda människan som 
medborgare 

Politiskt mobiliserande 
instrumentalitet 

Tabell 2. Geir Vestheims teori om all kulturpolitik som instrumentell, egen översättning 
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Kvalitetsargumentet 

Tanken om att staten ska stötta den “goda“ konsten för dess “inre värde”, det vill säga ett 

ontologiskt värde som bara konst av hög kvalitet har. Detta inre värde ligger i själva 

konstverket och vänder sig till individen. Om individen tar till sig konsten får hon per 

definition ett rikare och mer utvecklat liv. Draget till sin spets innebär detta argument att 

individer och grupper som av socioekonomiska eller andra skäl inte kan ta till sig den ”goda” 

konsten i praktiken inte omfattas av den statliga kulturpolitiken. 

 

Det ekonomiska argumentet 

Det ekonomiska argumentet grundar sig på att staten ska stötta konst och kultur då detta kan 

vara en grogrund för social och ekonomisk utveckling genom att bidra till samhällsekonomin 

och skapa arbetsplatser, men också genom att ha en positiv inverkan på kreativitet och 

entreprenörskap. Detta synsätt har enligt Vestheim även dykt upp inom andra politiska 

områden, till exempel regionalpolitiken. Vestheim härleder det ekonomiska argumentet till de 

nyliberalistiska vindar som nådde fram till de västeuropeiska industriländerna och medförde 

ideologiska förändringar, till exempel krav på ökad legitimitet och ekonomisk effektivitet.15  

Ett sätt att legitimera offentligt stöd till kulturen är dess bidrag till den samhällsekonomiska 

utvecklingen i en tid då industrin ”tappar terräng”, detta genom att produktion och förmedling 

av konst och kultur skapar attraktiva arbetsplatser. 

 

Social utveckling och integration 

Med sociala effekter menas här, enligt Vestheim, bättre trivsel bland medborgare, ett mer 

varierat och meningsfullt liv, att medborgarna ska identifiera sig med sin stad och region, att 

etniska och kulturella motsättningar ska reduceras, kriminalitet och social isolering minska 

samt att integrationen mellan samhällsgrupper ska styrkas. Integration är ett nyckelord, 

speciellt i ett samhälle som är präglat av etnisk mångfald, och här finns likheter mellan 

kulturpolitik och den nationella politiken inom andra områden. Tanken på kultur som medel 

för social integration är på inget sätt ny – under det senaste århundradet har man, sett till 

Sverige, bland annat velat integrera arbetarklassen i det etablerade samhället, likaså i idén om 

välfärdssamhället. Detta argument innehåller även idén om att deltagande i kulturen främjar 

folkhälsan. 

 

                                                
15 Vestheim, G. ”All kulturpolitikk er instrumentell”, Kultursverige 2009 (2009) s. 59 
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Det demokratiska argumentet 

Enligt det demokratiska argumentet bör staten stötta kultur för att kulturen upplyser, utbildar 

och kvalificerar medborgarna till att ta del av den demokratiska processen, något som i 

Sverige exemplifieras av folkbildningen, arbetar- och nykterhetsrörelsen. Vestheim skriver att 

detta argument ser kulturen som ett medel för att skapa politiskt och moraliskt ansvarsfulla 

medborgare som känner ansvar för demokratin som samhällsideal. Här är det av största vikt 

vad för slags stat det handlar om; i icke-demokratiska samhällen där styret inte är folkvalt kan 

det tvärtom vara skadligt och ett medel för förtryck. 

 

2.3 Weber och rationalitet 
 
Medan Skot-Hansens modell om de tre rationalerna ger en historisk överblick över den 

nordiska kulturpolitikens olika skeden nyanserar Vestheim det instrumentella argument som 

Skot-Hansen sedan 1980-talet menar har tagit en allt större plats. Skot-Hansens och 

Vestheims definitioner av instrumentalitet inom kulturpolitiken är dock nästan identiska. 

Skillnaden ligger i att Vestheim ser instrumentalitet som något naturligt inom kulturpolitiken, 

vilket kan förklaras med att han inte skiljer kulturen från politikens övriga områden och 

därmed inte ger den ett värde i sig. Skot-Hansen däremot anser att instrumentalitet inom 

kulturpolitiken är något som har vuxit sig starkt först under de två senaste decennierna.  

 

Denna skillnad kan tydliggöras med hjälp den tyske sociologen och ekonomen Max Webers 

teori om mål- och värderationalitet.16 Weber menar att rationalitet är något som är ständigt 

närvarande i ett samhälle men tar sig olika uttryck beroende på tid och kultur. Enligt denna 

teori finns två typer av rationella handlingar, där ordet ”rationell” innebär att handlingarna 

inte är affektiva eller traditionella utan orienterade efter ett mål eller ett värde där den kunskap 

som finns tillgänglig ska användas för att på bästa sätt uppnå det formulerade målet eller 

värdet. 

 

Målrationalitet 

Målrationalitet, som även kallas för instrumentell rationalitet, menar att handlingen är ett 

medel för att nå ett uppsatt mål. När en handling är målrationell utförs den enbart i syfte att 

uppnå ett på förhand formulerat och mätbart mål, däremot har handlingen inget egenvärde i 

                                                
16 Weber, Max, Ekonomi och samhälle, Förståelsesociologins grunder, (1983) s. 30.  
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sig. Detta kan exemplifieras med ekonomiska åtgärder där målet är att uppnå vinst eller 

politiska åtgärder för att uppnå en viss effekt i samhället.    

 

Värderationalitet 

Värderationalitet, som även kallas substantiell rationalitet, betonar å andra sidan att 

handlingen i sig är målet. Den baseras på grundläggande värderingar som exempelvis 

pliktuppfyllelse, ära, fosterland och frihet som är värden som ska uppnås utan hänsyn till 

handlingarnas konsekvenser. Dessa handlingar är, trots att de inte tar hänsyn till konsekvenser 

som kan visa sig vara negativa, rationella i den meningen att de förverkligar aktörens värden 

och ideal.17 

 

Förhållandet mellan värde-och målrationalitet som i denna studie exemplifieras genom Skot-

Hansens och Vestheims teorier är därför grundläggande för att undersöka de idéer som ligger 

till grund för hur kulturpolitiken ser ut idag. Då Skot-Hansen beskriver tre perioder i Nordens 

kulturpolitiska historia blir det tydligt att flera av de begrepp som tidigare enbart har ansetts 

kunna vara värderationella – till exempel upplysning, underhållning och sociala förändringar 

– nu ingår i den instrumentella rationalen som grundar sig i målrationalitet. Vestheim, som 

inte har en uttalad historisk syn i sin modell, benämner i artikeln från 2009 all kulturpolitik 

som instrumentell vare sig den gagnar sociala, bildande, politiska eller ekonomiska frågor. 

Beståndsdelarna inom den nordiska kulturpolitiken under de perioder som Skot-Hansen i 

efterhand kallar de humanistiska och sociologiska rationalerna har däremot i efterhand 

kommit att förflyttas in i den instrumentella, mer samtida, rationalen och därmed förlorat sin 

värderationalitet för att istället börjat användas i ett målrationellt syfte. Därmed framgår det 

att det inte nödvändigtvis är de två forskarnas syn på vilka begrepp som kan anses vara 

instrumentella som skiljer dem åt. En mer trovärdig förklaring, sett med Webers 

handlingstyper som grund, är att det är den allt mer utbredda målrationaliteten i 

kulturpolitiken som istället förenar dem. 

 
 
 
 
 
 

                                                
17 Weber, Max. Ekonomi och samhälle, Förståelsesociologins grunder, (1983) s. 31 
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2.4 New Public Management 
 
Precis som namnet antyder handlar New Public Management om ett nytt sätt att styra den 

offentliga sektorn.18 Då detta är en administrativ styrform som sedan 1980-talet har fått en 

ökad användning i den offentliga sektorn i Skandinavien men även i andra europeiska länder 

är det logiskt att undersöka om tendenser av New Public Management även går att hitta inom 

kulturpolitiken i de för undersökningen aktuella länderna Sverige och Tyskland. 

 

Begreppet New Public Management (NPM) är ett samlingsnamn för de idéer som de senaste 

två decennierna har blivit allt mer utbredda inom den offentliga sektorn och som har gått ut på 

att organisera offentliga verksamheter på samma sätt som privata företag.19 Lena Agevall ger 

en beskrivning av NPM i fem delar;20 

 

Styrning och kontroll 

Här ryms mål- och resultatstyrning, prestationsersättningar, jämförelser/benchmarking samt 

granskningar och utvärderingar. För att uppnå en ökad effektivitet ligger fokus på en strängare 

finansiell kontroll som yttrar sig i mål- och resultatstyrning och utvärdering av prestationer 

snarare än på kontroll av aktiviteten i sig.  

 

Disaggregering och konkurrens 

Konkurrensutsättning och privatisering betonas genom att den offentliga sektorn delas upp i 

olika beståndsdelar, vilket är innebörden av begreppet disaggregering. En tydlig gräns mellan 

olika aktörer, till exempel beställare och utförare, anses medföra ökad konkurrens och därmed 

ökad effektivitet. Ett exempel från svenska kommuner är den så kallade beställar-

utförarmodellen. 

 

Ledningsroller och empowerment 

NPM förespråkar både centralisering och decentralisering av den offentliga sektorn. Detta 

genom att politikerna ska ha den övergripande makten genom samordning och kontroll men 

ökade befogenheter i form av bemyndigande, ”empowerment”, ska även ges till chefer på 

lokal nivå. Dessa ska fungera som managers och styra organisationen mot fastställda mål och 

resultat.  

                                                
18 Almqvist, R. New public management: NPM: om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll (2006) s. 10 
19 Ibid Citerar Power, M. The Audit Society – Rituals of Verification (1997) 
20 Ibid s. 26 
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Medborgare, kund och empowerment 

Större makt ska ges till individen både som medborgare gentemot politiker och som kund med 

makt att bestämma i ett ökat utbud.  

 

Nytt språk 

Näringslivets språkbruk blir vanligare i den offentliga sektorn genom att till exempel kalla 

verksamhetsenheter för resultatenheter, medborgaren för kund och beskriva service och 

omsorg produktionstermer.  

 

Enligt Almqvist kan samlingsbegreppet New Public Management sammanfattas i tre 

huvudelement; konkurrens, kontrakt och kontroll. 

 

Konkurrensutsättning 

Almqvist menar att man måste bestämma var gränsen ska gå mellan organisationen och 

marknaden och vad som blir mest effektivt, att sköta produktionen själv eller att lägga ut den 

på markanden där anhängare till konkurrensutsättning menar att konkurrens från marknaden 

leder till ökad effektivitet och kvalitet. Ett exempel på konkurrensutsättning av den offentliga 

sektorn är att lägga ut exempelvis äldrevården till privata aktörer om det anses leda till 

besparingar.      

 

Kontraktsstyrning 

Detta handlar framför allt om utkontraktering, även kallat outsourcing, av verksamheten.21 

Almqvist menar att organisationen kan utkontraktera vissa delar av sin verksamhet för att man 

exempelvis anser att det kommer att leda till besparingar genom att andra organisationer har 

mer effektiv management eller teknik. Motståndare till utkontraktering menar dock att det kan 

leda till större administrativa kostnader och att informella aspekter som kan vara viktiga för 

verksamheten försvinner då de inte innefattas av kontraktet.  

 

Kontroll 

Med NPM har kontroll genom decentralisering blivit allt vanligare inom den offentliga 

sektorn. Almqvist citerar Södergren som menar att det finns sju delar i klassisk  

                                                
21 Almqvist, R. New public management: NPM: om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll (2006) s. 54. 
Citerar Domberger, S. (1998) 
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decentralisering; uppdelning i mindre enheter inom företaget, uppdelning med marknaden 

som grund, delegering av arbetsuppgifter, tydlig målstyrning från ledningen, resultatansvar i 

organisationens enheter, en styrning mot målen istället för hur dessa ska uppnås samt en 

plattare organisation.22 Några argument för decentralisering är att det ökar effektiviteten då 

den högsta ledningen inte behöver ta beslut som bara påverkar en viss del av organisationen 

och som skulle kunna tas lokalt. Man vill också göra verksamheten mer snabbrörlig genom att 

information inte behöver färdas genom hela organisationen, underlätta den ”information 

overload” som ofta finns på den högsta styrnivån genom att alla beslut inte längre tas där samt 

motivera personalen och utnyttja kompetensen på alla nivåer i verksamheten.23 Almqvist 

citerar Schmandt som menar att man inom den offentliga sektorn också använder följande 

argument för decentralisering; det förbättrar service och leverans av servicen genom att den 

anpassas till lokala behov, det kan minska avståndet mellan medborgare och politiker, ökar 

förståelsen för de socioekonomiska skillnader som finns mellan olika geografiska områden 

samt betonar delegering av makt till lokala organ.24 Decentraliseringsarbetet i svenska 

kommuner har enligt Almqvist, som citerar Montin, främst kommit att handla om ett 

demokrati- respektive effektivitetsargument.25 Almqvist hänvisar här till Rombach och menar 

att den styrningsteknik som brukar användas för att uppnå de effekter den decentraliserade 

organisationen eftersträvar är målstyrning, det vill säga att ”formulerandet av mål och 

uppföljningen av mål används aktivt för att nå målen”.26  

 

2.5 Det institutionella perspektivet 
 

I Bortom New Public Management skriver Hasselbladh et al. att när stora förändringar sker 

samtidigt i flera verksamheter och bildar en ny logik så handlar det om en ”institutionell 

transformation”.27 Vidare menar författarna att man för att förstå och analysera samhällelig 

och organisatorisk förändring måste sätta den i ett teoretiskt perspektiv. I denna undersökning 

görs detta genom det institutionella perspektivet.   

 

                                                
22 Almqvist, R. New public management: NPM: om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll (2006) s. 85-86. 
Citerar Södergren (1997) 
23 Ibid Citerar Mintzberg (1983) s. 88 
24 Ibid Citerar Schmandt (1972) s. 89-90 
25 Ibid Citerar Montin (1995) s. 91 
26 Ibid Citerar Rombach (1991) s. 92 
27 Hasselbladh, Hans, Eva Bejerot & Rolf Gustavsson, Bortom New Public Management – Institutionell 

transformation i svensk sjukvård (2008) s.25 
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Skot-Hansens och Vestheims teorier och Max Webers tankar om mål- och värderationalitet 

verkar alla i en samhällelig kontext som till stor del styrs av allmänt accepterade regler. Dessa 

regler börjar som idéer som i takt med att de växer till accepterade strömningar i samhället 

eller legitimeras genom auktoriteter utvecklas till normer, standarder eller direktiv.28 Normer 

är, enligt Blomquist och Jacobsson, oreglerade regler och handlingsmönster som anses vara 

självklara och som inte är tvingande på annat sätt än att de är svåra att bryta då de är 

accepterade i samhället i stort. Standarder är rådgivande regler som är frivilliga i det 

avseendet att de inte leder till sanktioner om de inte följs men motiveras med att de ligger i 

mottagarens intresse. Direktiv däremot är tvingande och kan finnas i form av regler från till 

exempel riksdagen eller organisationer vars regelverk man har åtagit sig att följa. 

 

Kring dessa regler och lagar är det möjligt för organisationer och verksamheter att bildas och 

legitimera sina handlingar genom att referera till exempelvis ett gällande direktiv eller en 

standard. Ett aktuellt exempel är de direktiv inom olika politiska områden som kommer från 

EU och som medlemsländerna åtar sig att följa. Blomquist och Jacobson nämner miljöfrågan 

som ett exempel på en idé som blev allt viktigare under 1960-talet och kring vilken det så 

småningom utvecklades standarder och direktiv. 29 Numera anses miljöfrågan som en självklar 

beståndsdel i det västerländska samhället; inom politiken såväl som näringslivet och den 

privata sfären. 

 

Enligt Hasselbladh et al. förändras en styrningsregim, det vill säga de styrningsideal som styr 

en verksamhet, genom att etablerade praktiker, uppfattningar och maktkonstellationer rubbas. 

Det är genom detta som nya idéer och styrsätt skapas genom att de kommuniceras som den 

rätta och nödvändiga lösningen på den gamla styrregimens tillkortakommanden, till exempel 

ekonomiska kriser och teknologisk förändring. Hasselbladh et al. skriver vidare att 

”förändringarna i svensk offentlig sektor är svåra att förklara om man inte beaktar hur den nya 

styrningsregimen kommit att framstå som nödvändig, attraktiv och möjlig”. 30 Enligt 

Blomquist och Jacobsson kan regelskapande anses som politikens viktigaste instrument, men 

de påpekar även det regelskapande som sker utanför politiken i form av normer och 

standarder från internationella och nationella organisationer inom olika områden, exempelvis 

inom miljöområdet.  

                                                
28 Blomquist, Christine & Bengt Jacobsson, Drömmar om framtiden: beslut kring infrastruktur (2002) s. 27 
29 Ibid s. 28 
30 Hasselbladh, Hans, Eva Bejerot & Rolf Gustavsson, Bortom New Public Management – Institutionell 

transformation i svensk sjukvård (2008) s. 31 
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På samma sätt som miljömedvetenheten har legitimerats genom uppmärksamhet från aktörer 

med auktoritet och kunskap har kulturpolitiken sedan 1980-talets slut lyfts på den politiska 

agendan och det har kring den skapats normer, standarder och direktiv. Att detta är ett resultat 

av de idéer som har varit rådande i tiden går att härleda från flera håll, inte minst de många 

rapporter, utredningar och strategiska visioner som finns kring alla dess aspekter. Med detta i 

åtanke blir det högst intressant att göra en komparativ fallstudie av kulturpolitiken i 

Stockholm och Berlin med utgångspunkt i vilka institutionaliserade idéer som är och har varit 

rådande inom den. 
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3. Metod 
 
Detta avsnitt beskriver hur insamlingen samt analysen av den empiri som ligger till grund för 

undersökningen har gjorts och avslutas med ett stycke om metodkritik.  

 

3.1 Textanalytisk metod   
 
Denna uppsats är en deskriptiv och komparativ fallstudie av kulturpolitiken i Stockholm och 

Berlin. Undersökningen är kvalitativ och grundar sig på en textanalytisk metod som syftar till 

att jämföra de för undersökningen aktuella texterna med hjälp av en teoretisk konstruktion 

som utgörs av de valda teorierna. Analysen baseras på de frågor som ställs i undersökningens 

syfte, vilket gör att forskningsproblemet ringas in och resultatet blir tydligt. En textanalytisk 

metod används som redskap dels för att systematisera innehållet i de aktuella texterna men 

även som verktyg för att granska detta innehåll. Denna undersökning kommer att analysera de 

valda texterna genom att systematiskt klargöra tankestrukturen för att urskilja den information 

som är väsentlig för att svara mot uppsatsens syfte. I Metodpraktikan31 skriver Esaiasson att 

en intensiv närläsning av texten hjälper forskaren att finna det innehåll som ligger dolt under 

ytan och att vissa delar i texten därför kan anses vara viktigare än andra.  

 

För att skapa en metodologisk enhet och minimera godtycklighet menar Esaiasson att 

forskaren bör skapa ett metodologiskt ideal som ska resultera i följande; krav på tydlig 

argumentation och krav på tydliga kriterier för slutsatsdragning. Utöver detta behöver 

forskaren ta beslut rörande följande steg i undersökningen: precisering av de analytiska 

redskapen, precisering av idébärare (aktörer), val av material, belägg av slutsatser samt val av 

jämförelsepunkter. I denna undersökning sker det på följande sätt: 

 

Precisering av de analytiska redskapen 

De analytiska redskapen är de preciserade frågeställningar som hjälper oss att finna svar på 

undersökningens övergripande problemformulering. För att hitta de tongivande idéerna i 

kulturpolitiken för Berlin respektive Stockholm använder vi oss av följande konkreta frågor: 

 

                                                
31 Esaiasson, P. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad (2007) 
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- Vilka idéer är det som har varit tongivande inom kulturpolitiken i Stockholm respektive 

Berlin under de senaste decennierna? 

- På vilket sätt förhåller sig städernas kulturpolitik till Skot-Hansens och Vestheims 

teorier? 

 

Dessa frågor kommer att ställas vid noga läsning av texterna och på så sätt utgöra grunden för 

analysen. Läsningen baseras på två steg, först har de tongivande idéerna för respektive land 

och stad valts ut för att sedan kopplas till de teorier som ligger till grund för undersökningen. 

Dessa analytiska redskap hjälper oss även att klargöra tankestrukturen och finna den 

information som är relevant för att svara mot uppsatsens övergripande frågeställning om hur 

dessa idéer har påverkat hur kulturpolitiken i respektive stad ser ut som den gör idag.   

 

Precisering av idébärare (aktörer) 

Uppsatsen baseras på idécentrala studier där fokus ligger på de idéer som förs fram, inte på 

vilken aktör som framför dem, dock är det även i detta fall viktigt att ta i beaktande att 

texterna som ligger till grund för analysen är författade av olika aktörer. Denna undersökning 

baseras på sex texter, tre för varje stad. Texterna är utvalda utifrån en vid definition av 

idébärare, som alla har olika infallsvinklar då de är skrivna i olika syften. Materialet som 

undersöks kommer att beskrivas mer ingående i analysen. 

 

Val av material 

Denna uppsats baseras på ett brett urval då de texter som ligger till grund för undersökningen 

är av olika typ. Då uppsatsen ämnar undersöka kulturpolitiken under de senaste decennierna 

har urvalet gjorts utifrån vilken tidsperiod texten omfattar samt den aktualitet de presenterade 

idéerna har för att svara på uppsatsens syfte. Med detta i åtanke är det aktuella urvalet 

tillräckligt för att finna svar på undersökningens frågeställningar. 

 

Val av jämförelsepunkter 

Att finna de för undersökningen aktuella jämförelsepunkterna, det vill säga de bakomliggande 

idéer som sedan 1960-talet varit rådande för kulturpolitiken i respektive stad, utgör första 

delen av analysredskapet. Dessa jämförs sedan med utgångspunkt i den teoretiska 

konstruktionen och då de aktuella teorierna går ihop på vissa punkter tas även detta i 

beaktande vid analys av texterna. Esaiasson menar att det gäller att sammanställa en 

överraskande konstellation av idébärare för att öppna för nya perspektiv. Denna uppsats utgår 
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från en bred definition av aktörer vilket gör det intressant att ställa de utvalda texterna mot 

varandra i en jämförelse med de valda teorierna som utgångspunkt.  

 

Belägg av slutsatser 

För att säkerställa att uppsatsens slutsatser är riktiga och relevanta kommer kriterier för 

slutsatsdragningen att fastställas. Då denna uppsats är kvalitativ är det själva resonemanget 

som förs vid analysen av empirin som är det centrala, till skillnad mot en kvantitativ uppsats 

finns här inga siffror att utgå från vid slutsatsdragningen.  

 

Tolkningsarbete 

Enligt Esaiasson kan en undersöknings tolkningsarbete vara beroende av minst dessa fyra 

faktorer; frågans karaktär, tankens klarhet, valet av tolkningsperspektiv samt avståndet mellan 

texten och den forskare som tolkar den. Med frågans karaktär syftar Esaiasson på om 

forskaren vill undersöka textens manifesta eller latenta budskap, i fallet med denna 

undersökning blir arbetet därmed mer komplext då undersökningen syftar till att utskilja de 

tongivande idéerna inom respektive lands och stads kulturpolitik istället för specifika 

verksamheters praktik. Med tankens klarhet syftar Esaiasson på att den analyserade textens 

producent inte alltid uttrycker sig i klartext eller har en medveten ståndpunkt om vissa delar 

som kan ha betydelse för hur texten uppfattas.  Valet av tolkningsperspektiv kan ha en 

betydande roll, i denna undersökning är det uttolkarnas samtida perspektiv som ger textens 

betydelse. Detta både på grund av att texterna är relativt nya men också då de läses utifrån 

Skot-Hansens och Vestheims tidigare nämnda teorier. Avståndet mellan texten och forskaren 

behandlar uttolkarens förförståelse, något som i högsta grad påverkar hur man tolkar en text 

och gör att två forskare med olika erfarenheter i ett ämne kan komma fram till två olika 

slutsatser. Enligt Esaiasson är det lättare att förstå en text ju mindre det tidsmässiga, kulturella 

och sociala avståndet är mellan texten och dess uttolkare. I denna undersökning är det skillnad 

på uttolkarnas avstånd till de två undersökningsobjekten, det vill säga Sverige och Tyskland, 

då det förstnämnda är författarnas hemland och Stockholm den stad som undersökningen 

utgår ifrån. 
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3.2 Metodkritik 
 

Att uppsatsens ämnesområde är omfattande gör att tillgången till information i de aktuella 

frågorna är stor och detta i kombination med ämnets aktualitet, som bidrar till att det hela 

tiden tillkommer nya texter, medför en viss svårighet i att säkerställa relevant information. 

Även det faktum att uppsatsen tar sin utgångspunkt i Sverige och Stockholm och att utbudet 

av texter som behandlar detta geografiska område är mer lättillgängligt än de texter som rör 

Tyskland och Berlin är en aspekt som komplicerar urvalet och jämförbarheten. Detta hör ihop 

med den förförståelse som vi har för det svenska samhällets uppbyggnad och den 

kulturpolitiska organisationen. Att denna kunskap inte finns gällande Tyskland försvårar 

sökandet efter relevanta idébärare.  

 

Jämförbarheten länderna emellan kan ifrågasättas då de texter som har valts ut för respektive 

land alla har olika avsändare och är skrivna med olika syften. I det fall där det finns en 

motsvarande text för länderna, publikationen av ERICarts, så har den svenska motsvarigheten 

valts bort. Innehållet i denna har, genom en noga läsning, ansetts kunna återfinnas i andra 

källor som även har täckt in andra områden. Det breda urvalet av texter motiveras mot 

bakgrund av den textanalytiska metoden där det poängteras att man med ett brett urval av 

idébärare minskar risken att missa något viktigt.32 Att studien för Sverige och Stockholms del 

sträcker sig från 1960-talet och framåt medan den för Tyskland och Berlin når tillbaka ända 

till 1900-talets början kan också antas försvåra jämförelsen och analysen. Den historiska 

överblicken för Tyskland har dock varit nödvändig för att sätta dagens utveckling i ett 

sammanhang.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
32 Esaiasson, P. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad (2007) 
 s. 243 
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4. Empiri och analys 
 

Detta kapitel består av både en redogörelse för och analys av empirin. Avsnittet inleds med en 

beskrivning av de utvalda texterna. Texterna beskrivs och analyseras sedan parallellt med 

hjälp av de teorier som presenterades under teoriavsnittet. 

 
 

4.1 Val av material 
 

Kulturutredningen33 

2007 tillsattes kommittén Kulturutredningen av regeringen med uppdrag att se över den 

rådande kulturpolitiken i Sverige, dess inriktning och arbetsformer och lämna sitt förslag på 

förändringar. I regeringens direktiv betonas att den rådande kulturpolitiken i stort sett bygger 

på 1974 års kulturpolitik och bör ses över för att bättre spegla dagens samhälle. 

Kulturutredningens betänkande lämnades till kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth i 

februari 2009. 

 

Budget för 2009 för Stockholms stad34 samt Stockholms läns landsting35 

Stockholms stads budget för 2009 redogör för de övergripande målen för kulturverksamheten 

inom staden. Även Stockholms läns landsting specificerar i sin budget målen för sina 

verksamheter inom kulturområdet. Huvudfokus för analysen är de övergripande kulturmålen 

för Stockholms stad, kompletterade av landstingets mål.  

 

Kulturrapport 0836 

Kulturrapport 08 är Stockholms kulturförvaltnings årliga rapport över den regionala 

kulturpolitiken. Rapporten beskriver vad som har hänt under det gångna året och behandlar 

övergripande mål samt visioner inför kommande år. 

                                                
33 Kulturutredningen, Betänkande. Del 1 Grundanalys, (SOU2009:16), Betänkande. Del 2 Förnyelseprogram, 
(SOU2009:16) (2009) 
34 Stockholm stad, Stockholms stads budget 2009 (2008) 
35 Stockholms läns landsting, Fortsatt fokus på vården, trafiken och ekonomin, Budget 2009 – med planår 2010-

2011 (2008) 
36 Stockholms kulturförvaltning, Kulturrapport 2008 (2008) 
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Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe 37 

Den självständiga organisationen ERICarts (The European Institute for Comparative Cultural 

Research) publicerar i samarbete med Europarådet regelbundet jämförande rapporter om de 

europeiska ländernas kulturpolitik. Detta är den tionde och senaste upplagan av Compendium 

of Cultural Policies and Trends in Europe som behandlar Tysklands kulturpolitik och 

reviderades i november 2007. 

 

Strategies for Creative Spaces – Berlin Case Study38 

Strategies for Creative Spaces – Berlin Case Study är en fallstudie publicerad av London 

Development Agency 2006 som ett led i utvecklingen av en ny strategi för kulturindustrierna i  

London och Toronto. Syftet med studien var att kartlägga styrkor och svagheter hos Berlin.  

 

Kulturwirtschaft in Berlin 200839 

Denna rapport behandlar kulturekonomin i Berlin och beskriver hur kulturen sedan 2004 

hamnat på den politiska agendan. Rapporten ger en introduktion till de kreativa yrkena och 

dess roll för stadens kreativa utveckling samt en överblick över vilka aktiviteter, områden och 

plattformar som är av betydelse för att nå framgång som kulturstad. 

 

4.2 Kulturpolitik i Sverige och Stockholm 
 

4.2.1 Styrning 

Sverige styrs demokratiskt med ett parlamentariskt synsätt där styrningen sker på tre nivåer; 

nationellt, regionalt och kommunalt. På nationell nivå styrs landet av riksdagen som har den 

lagstiftande makten och regeringen som verkställer riksdagens beslut. På regional nivå sker 

styrningen utifrån länsstyrelse och landsting och på den lokala nivån inom kommunen. 

Sverige är uppdelat i 21 län där respektive länsstyrelse är utnämnd av regeringen och fungerar 

som statens regionala företrädare, en länk mellan den nationella och lokala nivån. 40 

 

                                                
37 Wagner, B. Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe (2008) 
38 Creative London, LDA, Ontario Province and City of Toronto, Strategies for creative spaces: Berlin Case 

Study (2006) 
39 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, Kulturwirtschaft in Berlin 2008 Entwicklung und 

Potenziale (2008)  
40 http://regeringen.se/sb/d/505 (090609) 
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Den svenska kulturpolitiken styrs övergripande centraliserat med de av regeringen fastställda 

kulturpolitiska målen som utgångspunkt. Dessa nationella kulturmål ska prioriteras hos alla 

offentliga verksamheter och institutioner som söker statligt stöd men även återspeglas inom 

kommunernas och regionernas uppsatta mål för kulturverksamheter.41 Det är 

kulturdepartementet, med kulturministern som högsta chef, som har det övergripande ansvaret 

för kulturen i Sverige. Tanken om en mer decentraliserad styrning har dock blivit tydlig de 

senaste decennierna då beslutanderätten delvis har flyttats från riksdagen till regional och  

kommunal nivå. Alla kommuner har själva rätt att besluta om delar av sina 

verksamhetsområden och kultur är ett av de områden där beslutanderätten ligger hos 

folkvalda kommunfullmäktige. Ökat självstyre för regioner och kommuner har medfört en 

tydlig ökning av lokala initiativ inom kultursfären.42 

 

Sveriges kulturinstitutioner följer övergripande riktlinjer från staten i form av kulturmål. För 

att minska statens inblandning i verksamheternas konstnärliga uttryck tillämpas principen ”en 

armlängds avstånd”43, något som Geir Vestheim beskriver som en del av den politiskt 

mobiliserande instrumentaliteten. Detta är ett sätt för demokratiska stater att i högsta möjliga 

mån bibehålla kulturen autonom och skilja den från politiska syften. Inga krav ställs på 

verksamhetens konstnärliga uttryck och uppföljningen av deras aktiviteter sköts inte direkt av 

regeringen utan av den statliga myndigheten Kulturrådet. 

 

Stockholms högst beslutande organ är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fattar 

årligen beslut om budgeten för Stockholms stad och de övergripande inriktningsmål som ska 

gälla för kulturverksamheten. Med utgångspunkt i dessa mål beslutar sedan Kulturnämnden, 

som har ansvar för huvuddelen av stadens kulturverksamhet, om verksamhetsspecifika och 

uppföljningsbara mål för kulturen inom Stockholms stad.44 Kulturförvaltningen är nämndens 

tjänstemannastab och har som uppgift att administrera ekonomiskt stöd till länets 

kulturinstitutioner, organisationer och folkrörelser.45 

 

 

                                                
41 Beckman, S. Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe (2008) s.9 
42 Ibid  
43 Ibid s. 8 
44 http://www.kultur.stockholm.se/default.asp?id=1195&PTID=&refid=1055 (090609) 
45 http://www.kultur.stockholm.se/default.asp?id=28589&PTID=&refid=1048 (090609) 
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4.2.2 Finansiering 

Den statliga kulturfinansieringen fördelas av Statens Kulturråd till regionala och lokala 

kulturinstitutioner, såväl aktiebolag som stiftelser och föreningar. De institutioner som får 

statligt kulturstöd får vanligtvis även annat finansiellt stöd av myndigheter på regional och 

lokal nivå.46 Det är denna statliga, regionala och lokala finansiering som utgör huvuddelen av 

finansieringen för alla kulturinstitutioner i landet, sånär som på några privata teatrar och 

museisamlingar. De nationella museerna samt nationalscener som Kungliga Dramatiska 

Teatern, Kungliga Operan och Dansens hus – av vilka de flesta finns i Stockholm - är 

Kulturdepartementets ansvar. Statens kulturråd däremot stödjer det fria kulturlivet inom teater 

och dans där ungefär hälften av verksamheterna finns i huvudstaden. Även om kulturpolitiken 

de senaste 50 åren har förskjutits mot decentralisering och betonat värdet av självstyre för 

regioner, kommuner, minoritetsgrupper och diverse subkulturer kommer finansieringen från 

en gemensam statlig källa.47 Den dominerande attityden i den svenska kulturpolitiken har 

främjat samarbetet mellan staten, civilsamhället och entreprenörer inom kultursektorn, men 

har fram till nyligen varit avståndstagande till marknadsreglering och privat sponsorskap.48 

De senaste åren har flera initiativ från regeringens sida tagits för att utveckla samspelet mellan 

kulturområdet och näringslivet. I budgetpropositionen för 2009 anslogs till exempel medel för 

en handlingsplan för kulturella och kreativa näringar.49  

 
Vad gäller sponsring av kulturverksamheter finns dock idag ingen skattelagstiftning som är 

anpassad för denna typ av sponsorskap, som det till exempel finns för sponsring av idrott. 

Detta då sponsring kräver en tydlig mätbar motprestation för att vara avdragsgill enligt lag. 

När det gäller kultursponsring ligger motprestationen ofta i den goodwill som uppstår när det 

sponsrande företaget förknippas med kulturverksamheten, vilket är svårt att mäta och således 

inte avdragsgillt.50 Detta är ett aktuellt debattämne och många initiativ tas på området, bland 

annat har Stockholms kulturförvaltning inlett en internutbildning som till exempel resulterat i 

ett seminarium för chefer och sponsringsansvariga.51 

 

 

 
                                                
46 Beckman, S. Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe (2008), s. 8 
47 Ibid  
48 Ibid 
49 Kulturutredningen, Betänkande. Del 1 Grundanalys, (SOU2009:16) (2009) s. 228 
50 Kulturutredningen, Betänkande. Del 2 Förnyelseprogram, (SOU2009:16) (2009) s.341 
51 Stockholms kulturförvaltning, Kulturrapport 2008 (2008) s. 40 
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I ovanstående sammanfattning är det tydligt att synen på kultur har förändrats. I takt med att  

utvecklingen har gått från ett värderationellt till ett målrationellt perspektiv samtidigt som det 

målrationella New Public Management har blivit allt vanligare som styrform inom den 

offentliga sektorn har även kulturpolitiken förändrats. Den utveckling som har skett gällande 

finansiering av kulturverksamheter visar på en förskjutning från statligt ansvar till ett ökat 

samarbete med privata aktörer och ett arbetssätt grundat på målstyrning och 

resultatuppföljning. I Sveriges centraliserade styrform bestäms de övergripande kulturmålen  

av staten för att sedan översättas till handlingsmål längre ner i hierarkin som därmed kan 

legitimera sina verksamhetsplaner då de i praktiken är modifierade versioner av de statliga 

målen. På så sätt blir det svårt att ifrågasätta beslut då de alltid kan hänvisas till högre ort. 

 

Fortfarande sker dock vissa krockar i denna utveckling, exempelvis i den tidigare nämnda 

diskussionen om sponsring, där det blir tydligt att kultur inte är mätbar i samma grad som 

verksamheter inom näringslivet. Frågan är om kulturen ska anpassas efter 

skattelagsstiftningen eller om skattelagsstiftningen ska anpassas efter kulturen? Det är beslut 

som dessa som legitimerar framtida handlingar inom området och därmed visar den riktning 

som kulturpolitiken kommer att ta.        

 

4.2.3 Kulturpolitisk historia 

Kulturpolitiken tar form med institutionerna i ryggen 

Under 1960-talet började kulturpolitiken anta en tydligare form än tidigare, influenser och 

strömningar som var rådande i samhället bidrog till en aktiv debatt och ett ökat intresse kring 

ämnet. Många kulturinstitutioner moderniserades under denna tid och flera nya tillkom. 

Institutionerna kom att utgöra grunden för framväxten av dagens kulturpolitik.52 1961 tog 

regeringen fram ett handlingsprogram för kulturpolitiken med syfte att utforma riktlinjer för 

denna, utgångspunkten var att all konstnärlig verksamhet måste sättas in i ett 

samhällsperspektiv för att förhindra att den isoleras och därmed blir ett självändamål.53 Denna 

utveckling kan kopplas ihop med Vestheims tanke om att kultur sociologiskt sett enbart kan 

vara autonom i en viss mån, detta då ”de värderingar och idéer som präglar politiken och tiden 

i övrigt även speglas i kulturpolitiken”54. Kulturpolitiken kom därmed att användas i de 

                                                
52 Kulturutredningen, Betänkande. Del 1 Grundanalys, (SOU2009:16) (2009) 
53 Ibid s. 135 
54 Vestheim, G.”All kulturpolitikk er instrumentell”, Kultursverige 2009 (2008) s. 57 
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avseenden som är tidstypiska för denna period; demokratisering av kulturen och bildning av 

befolkningen. 1961 skedde även en budgetreform inom kulturpolitiken, kulturens ändamål 

hade tidigare varit sammanvävda med vetenskapliga och studiesociala ändamål och 

formulerats under en gemensam rubrik, ”Allmänna kultur- och bildningsändamål”. I och med 

budgetreformen antog kulturen en egen riktning och därmed uppkom en kulturbudget i egen 

mening för första gången. En tydligare profilering för kulturpolitiken som en politik för 

konstarter och publika institutioner blev gällande.55  

 

Planering som ska främja aktivitet och gemenskap 

Den av regeringen tillsatta utredningsgruppen Kulturrådet, som bestod av en grupp 

sakkunniga inom kulturområdet, publicerade år 1968 utredningen Ny kulturpolitik, vilken 

skulle komma att utgöra det viktigaste underlaget för grundandet av 1974 års kulturpolitik.56 

Utredningen Kulturrådet hade i uppdrag att förena den omfattande utveckling som skett sedan 

akademierna från Gustaf III:s tid, industrialiseringen och folkhemsperioden fram till 1960-

talets nya influenser.57 Fokus för utredningen var två huvudteman; tron på planeringens 

räckvidd samt viljan att sätta individens kulturella behov i centrum genom att främja aktivitet 

och gemenskap. Som tidigare nämnt låg det också ett starkt fokus på att se kulturen som en 

del av samhället under denna period, samstämmiga med detta var även utredningen 

Kulturrådet. De menade att kulturpolitiken borde ”ses som en del av samhällets miljöpolitiska 

åtaganden i stort, till vilka bland annat förs fysisk planering, samhällsserviceplanering, 

landskapsvård, utbildning samt frågor rörande arbetsmiljö och fritidsmiljö”58.  

 

Kulturbegreppet vidgas 

Utredningen Kulturrådet identifierade några tongivande tankegångar för utvecklingen av 

kulturbegreppet och kulturpolitiken under 1960-talet. Dessa utgjordes av övergången från ett 

snävt kulturbegrepp till ett bredare, där områden som miljö, utbildning, massmedier och 

organisationsliv kom att framhållas som kulturpolitiska argument. Även kommunikations- 

och aktivitetsaspekten för de kulturpolitiska insatserna framhölls som tongivande, 

sammankopplat med utveckling av den fysiska miljöns utformning för att kunna tillgodose 

sådana aktiviteter.59 Vad som även framhävdes var att det gick att urskilja en förflyttning av 

                                                
55 Kulturutredningen, Betänkande. Del 1 Grundanalys, (SOU2009:16) (2009) s. 142 
56 Ibid s. 149 
57 Ibid s. 150 
58 Ibid 
59 Ibid s. 143 
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uppmärksamheten från konstnärernas och kulturproduktionens villkor till frågan om vilken 

funktion kulturen hade för individen, mottagaren och för samspelet mellan individ och 

samhälle.60 Utredningens övergripande målförslag kom även att handla om just detta, 

”kulturpolitiken skall medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till 

jämlikhet”61.  
 

Nya kulturpolitiska mål 

Utredningen Kulturrådets förslag gick ut på en kulturpolitik som var inriktad på 

samhällsplanering och utvecklandet av medborgarnas kulturvanor. Även den efterföljande 

regeringspropositionen grundandes på tanken om en kulturpolitik ur ett medborgarperspektiv 

men då de planeringsansatser som fastslogs skulle genomföras i praktiken flyttades 

tyngdpunkten tillbaka till de professionella konstnärerna och kulturskaparna.62  

 

De kulturpolitiska målen som regeringen fastställde 1974 utgjordes bland annat av målet om 

yttrandefrihet som följdes av målet om gemenskap och aktivitet där ”kulturpolitiken skall ge 

människor möjlighet till egen skapande aktivitet och främja kontakt mellan människor” och 

målet om kommersialismens verkningar där ”kulturpolitiken skall motverka 

kommersialismens negativa verkningar”. Där ingick även målet om konstnärlig och kulturell 

förnyelse som åtgärdsmässigt sammanföll med de utbyggda konstnärsstöden som utredningen 

motiverat utifrån behovet av insatser mot marknadsekonomins negativa inverkan. Målet om 

decentralisering med förslaget om en ”utbyggd regional institutionsstruktur” kom att bli den 

nya kulturpolitikens huvudnummer och målet om internationella kontakter innebar att 

”kulturpolitiken skulle främja erfarenheter och idéer inom kulturområdet över språk- och 

nationsgränserna”. Här ingick även målet om den äldre tidens kultur samt målet om insatser 

för eftersatta grupper.63 I och med landets nya kulturpolitik skedde även en 

förvaltningspolitisk reform. En ny central myndighet, Kulturrådet, med en överblickande och 

sammanhållande funktion inom det kulturpolitiska fältet inrättades redan samma år.64  

 

Här kan vi se att 1974 års kulturpolitiska mål kom till med tanken på kultur i dess mest 

värderationella form i och med ett medborgarperspektiv som betonade skapande, gemenskap 

                                                
60 Kulturutredningen, Betänkande. Del 1 Grundanalys, (SOU2009:16) (2009) s. 143 
61 Ibid s. 151 
62 Ibid s. 160 
63 Ibid s. 154 
64 Ibid s. 166 
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och yttrandefrihet. Det är intressant att se att den decentralisering det här planerades för 

syftade till en lokal förankring av kulturens betydelse hos medborgarna och inte, som idag, 

resultatenheter och ökad målstyrning. Grundandet av Kulturrådet visade ändå att det 

övergripande ansvaret låg kvar hos staten, ett tydligt tecken på att den grundläggande 

maktstrukturen i landet inte förändrades nämnvärt.  

 

Kvalitetsaspekten stärks 

Det finns ingen officiell definition av kulturen i Sverige.65 När man däremot vid 1974 års 

kulturproposition beskrev kulturpolitikens innehåll definierades detta till att avse konstarterna, 

verksamheter för kulturarv, medier och viss folkbildning, en definition som behölls vid 1996 

års revidering.66 Den nya kulturpolitiken skulle komma att ha stor påverkan på landets 

fortsatta kulturpolitiska styrning och 1974 års uppsatta mål reviderades nästa gång först år 

1996. 1993 tillsattes fyra utredningar med parlamentarisk representation som skulle komma 

att leda fram till 1996 års kulturpolitiska proposition. En utredning hade till uppgift att göra en 

samlad översyn av kulturpolitiken och lägga fram förslag om dess framtida inriktning medan 

övriga tre syftade till att utreda särskilda delar inom kulturområdet.67 Utredningen ledde fram 

till en proposition med några revideringar jämfört med 1974 års kulturpolitik. Denna gång 

nämndes bland annat för första gången att de kulturpolitiska målen var nationella och strävan 

efter att markera en övergripande, gemensam kulturpolitik var tydlig, dock poängterades de 

lokala insatsernas betydelse. Generellt sett var de nya kulturpolitiska målen lika de tidigare, 

men ett nytt mål angående att främja bildningssträvanden lades till och målet om kulturell 

förnyelse kompletterades med att förnyelsen skulle syfta till kvalitet. I målet om jämställdhet 

tog man bort meningen om att ”kultur ska främja kontakten mellan människor”.68 

 

Införandet av kvalitetsbegreppet kan tolkas som ett avståndstagande från den inkluderande 

kulturpolitiken som 1974 års kulturmål representerade med sina tankar om gemenskap och 

aktivt deltagande för alla samhällsgrupper. Att definiera kvalitetsbegreppet och samtidigt ta 

bort meningen om att kulturen ska främja kontakten mellan människor verkar i efterhand som 

ett sätt för staten att styra kulturpolitiken genom att ta kontroll över dess innehåll.      

 

 

                                                
65 Beckman, S. Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe (2008) s. 8 
66 Ibid  
67 Kulturutredningen, Betänkande. Del 1 Grundanalys, (SOU2009:16) (2009) s. 181 
68 Kulturutredningen, Betänkande. Del 1 Grundanalys, (SOU2009:16) (2009) s. 207 
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Nutida initiativ – förskjutningen mot ett instrumentellt synsätt 

På uppdrag av regeringen genomfördes år 2006 Mångkulturåret, vars syfte var att öka 

möjligheterna till delaktighet i kulturen för landets alla invånare samt att skapa samarbete 

mellan olika kulturformer. Offentliga organ, institutioner, stiftelser och företag inom 

kultursektorn deltog, såväl som universitet och utrikesdepartementet. En uppföljning gjordes 

med förslag på åtgärder för att uppmärksamma och öka kunskapen i mångkulturella frågor 

och kulturyttringar.  

 

År 2007 tog kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth initiativet att tillkalla en kommitté som 

fick uppdraget att se över kulturpolitiken, dess inriktning och arbetsformer samt att lämna 

förslag om förändringar inom den svenska kulturpolitiken och organisationen bakom denna. 

Kommittén kom att få namnet Kulturutredningen och lämnade fram sitt betänkande i februari 

2009. Utmärkande för den kulturpolitik som bedrivits sedan 1970-talet är, enligt utredningen, 

bland annat den tidens syn på fördelningen mellan offentligt och privat ansvar, förvaltningens 

uppgifter och kulturinstitutionernas roller samt relationen mellan nationellt och internationellt 

arbete. Kulturutredningens uppdrag motiveras med detta som bakgrund och med 

utgångspunkt i att kulturpolitiken bör ha som uppgift att reflektera, följa och bidra till 

samhällsutvecklingen.69 

 
I sitt betänkande föreslår Kulturutredningen att målet om att kulturpolitiken ska motverka 

kommersialismens negativa verkningar samt målet om konstens kvalitet tas bort. 

Kulturutredningen motiverar borttagandet av målet om kommersialismens negativa 

verkningar genom att hävda att offentligt kulturstöd inte skulle finnas om kulturverksamheter 

skulle klara sig utan sådant stöd. Med detta menar man att kulturpolitiken som sådan innebär 

ett erkännande av att samhällets kulturyttringar och kulturliv inte enbart kan baseras på 

marknadens villkor och att detta inte behöver markeras ytterligare i de kulturpolitiska målen.70 

Gällande målet om konstens kvalitet menar utredningen att det är konstens frihet som ska 

främjas snarare än konstens kvalitet. Vidare nämner de att innebörden av begreppet 

konstnärlig kvalitet inte har kunnat preciseras, men när detta ändå har försökt göras så har det 

visat sig att de konstnärliga uttrycksformerna har brutit mot etablerade normer om kvalitet.   

                                                
69 Kulturutredningen, Betänkande. Del 1 Grundanalys, (SOU2009:16) (2009) s. 37 
70 Kulturutredningen, Betänkande. Del 2 Förnyelseprogram (SOU2009:16) (2009) s. 48 
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Kulturutredningen föreslår även ett nytt mål - ”att kulturell kompetens och kreativitet används 

för att bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling”71. 

 

Att regelskapande är politikens kanske viktigaste instrument för att skapa normer och regler 

går tydligt att se i ovanstående förslag från Kulturutredningen. Här tar man bort 

konstituerande kulturmål som att kulturpolitiken ska motverka kommersialismens negativa 

verkningar samt kvalitetsbegreppet och ersätter dem med ett mål om socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt hållbar utveckling. Förändringar som dessa anser vi tydligt visa den målrationella 

och därmed instrumentella synen som Kulturutredningen vill införa genom att till exempel 

beskriva kvalitetsbegreppet som ett problematiskt begrepp som inte fungerar då de 

konstnärliga uttrycksformerna bryter mot etablerade normer om kvalitet. Troligtvis bryter 

kvalitetsbegreppet även mot normen om mätbarhet som har blivit allt vanligare inom den 

offentliga sektorn och tjänar då inte något syfte i den nya kulturpolitiken. Tydligt är också att 

utredningen legitimerar sina förslag på förändringar genom att hänvisa till att man ska 

reflektera, följa och bidra till samhällsutvecklingen genom att ersätta rådande otidsenliga 

kulturmål med nya. Som Hasselbladh et al. och Blomquist & Jacobsson har visat är det i 

själva verket just på detta sätt som nya idéer institutionaliseras och ersätter de gamla. 

 

4.2.4 Stockholm 

Kulturhuvudstadsåret – ett försök att sätta Stockholm på kulturkartan 

1993 röstades Stockholm fram till europeisk kulturhuvudstad av EU:s kulturministrar och 

Kulturhuvudstadsåret genomfördes 1998. Stockholms stad satsade cirka 300 miljoner och 

staten bidrog med 150 miljoner till Kulturhuvudstadsåret, vars syfte är att uppmärksamma 

värdstaden genom exempelvis ökad kulturturism.72 De satsningar som gjordes resulterade i 

skapade jobb, medial uppmärksamhet, sponsorintresse och ökad kulturturism. Den 

efterföljande utvärderingen visade dock att det långsiktiga resultatet uteblev, detta då de 

institutionella förutsättningarna och en kulturpolitisk strategi saknades.73  

 

Den stora investeringen i Kulturhuvudstadsåret och samarbetet mellan kultur- och näringslivet 

i det stora projekt som värdskapet innebär grundade sig i en vilja att positionera Stockholm 

                                                
71 Kulturutredningen, Betänkande. Del 2 Förnyelseprogram (SOU2009:16) (2009) s. 45 
72 Kulturdepartementet, proposition 1996/97:3 s. 191 
73 Region- och trafikplanekontoret, Kultur i regional utvecklingplanering (2008) s. 20 
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internationellt som en kulturstad. Ett projekt som detta kan, med Skot-Hansens ord, anses vara 

ett identitetsskapande flaggskepp för staden som bidrar till synliggörelse ur flera aspekter. 

Stockholms förebild var den skotska huvudstaden Glasgow, som efter ett lyckat 

kulturhuvudstadsår lyckades vända bilden av en förfallen industristad till en stad med positiv 

näringslivsutveckling.74 Som redan nämnt visade den efterföljande utvärderingen att 

Stockholms satsning inte fick den effekt som påvisats i exempelvis Glasgow. Faktum kvarstår 

dock att satsningar av detta slag visar hur den svenska kulturpolitiken har utvecklats i en 

marknadsorienterad riktning där underhållning, internationell framgång och attraktivitet har 

fått en allt större betydelse. 

         

1998 var Stockholm även värdstad för den internationella UNESCO-konferensen The Power 

of Culture, där man diskuterade UNESCO:s rapport Our Creative Diversity och Europarådets 

rapport In from the Margins. 2003 hölls i Stockholm workshopen ”Stockholm+5” där de 

svenska UNESCO-kommissonärerna bjöd in internationella kollegor och kulturforskare för att 

utvärdera den handlingsplan för kulturpolitik och utveckling man tidigare hade antagit. 75 

 

Kultur som framgångsfaktor 

Stockholms stads budget för 2009 tar sin utgångspunkt i styrdokumentet Vision 2030, den 

tidigare nämnda visionen som beskriver hur Stockholm ska bli ”en stad i världsklass” till år 

2030.76 Kulturen är en stor del av Vision 2030 och det pågående arbetet med att ta fram en 

egen vision, Kulturvision 2030, tilldelades kulturnämnden av regeringen 2007 och ska vara 

avslutat i juni 2009. Målsättningen är att ta fram ett övergripande strategiskt dokument som 

tydliggör Stockholms stads långsiktiga intressen och ambitioner inom kulturområdet för 

regionens invånare och kulturaktörer.77 Fyra skäl till varför kulturen är så viktig för 

Stockholms framtid är enligt kulturförvaltningen att78;  

 

- Kulturarenorna är de mest besökta attraktionerna i Stockholm och bidrar till 

besöksnäringen. 

- Kreativa människor och miljöer gör Stockholm intressant som etableringsplats och 

bidrar till den ekonomiska tillväxten. 

                                                
74 Region- och trafikplanekontoret, Kultur i regional utvecklingplanering (2008) s. 20 
75 Beckman, S. Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe (2008) s. 6 
76 Stockholm stad, Stockholms stads budget 2009 (2008) 
77 http://www.kultur.stockholm.se/default.asp?refid=26609&id=26588&Menyval=1 (090609) 
78 http://www.kultur.stockholm.se/default.asp?refid=26534&id=26501&Menyval=1 (090609) 
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- Ett rikt kulturliv ger positiva sociala effekter och stärker folkhälsan. 

- Kulturen stärker den lokala identiteten. 

 

Genom ovanstående formuleringar kan vi se att det nu är tydligt att kulturen ses som ett medel 

för att förbättra den ekonomiska tillväxten genom till exempel besöksnäring och etablering av 

nya företag. Samtidigt har även begrepp som folkhälsa och identitet blivit mål för 

kulturpolitiken. Både konstnärernas och medborgarnas perspektiv har därmed ersatts av en 

kulturpolitik som syftar till utveckling av en geografisk plats snarare än de individer som 

befolkar den.   

 

En kulturpolitisk brytningstid 

Enligt Kulturförvaltningens rapport för 2008 är det ingen slump att den tidigare nämnda 

Kulturutredningen och Kulturvision 2030 har fått sina uppdrag idag, i det som man kallar en 

”kulturpolitisk brytningstid”. 79 Enligt rapporten behöver kulturen expandera samtidigt som 

den inte kan få ökat stöd av den offentliga sektorn. Det är därför viktigt att nya samarbets- och 

finansieringsformer mellan offentligt och privat utvecklas och att kulturpolitiken följer med i 

denna utveckling för att kunna tillgodose det man anser vara kärnan i en kommunal 

kulturpolitik: ”att ge förutsättningar för konstnärligt och kulturellt skapande och 

medborgarnas möjlighet att ta del av detta skapande”. Arbetet med Kulturvisionen har främst 

koncentrerats till att undersöka kulturens entreprenörer, nya kulturarenor, lokal identitet och 

konstnärernas villkor men även framtidens kulturinstitutioner, Stockholm som besöksmål och 

staden ur ett internationellt perspektiv. I rapporten betonas att kulturen är en stor del av Vision 

2030 för Stockholm då man anser att ”en storstad som inte satsar på kulturen aldrig kan nå 

världsklass”80.  

 

Enligt kulturförvaltningens rapport har Stockholm som ambition att vara den ledande 

kulturhuvudstaden i Skandinavien år 2030, även om man anser att det är svårt att mäta och 

jämföra kulturens kvalitet i en tid då kulturen tar sig olika uttryck och äldre institutioner 

moderniseras. Att kulturförvaltningen i sin rapport menar att vi befinner oss i en kulturpolitisk 

brytningstid då regeringen tillsätter en utredning för att se över den rådande kulturpolitiken 

och Stockholms stad satsar på att bli en kulturstad i världsklass anser vi visar tydligt att 

samhällsutvecklingen har gått åt ett annat håll än det som var idealet för 1974 års kulturmål. 

                                                
79 Stockholms kulturförvaltning, Kulturrapport 2008 (2008) s. 8 
80 Ibid s. 9 
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Det faktum att en stads framgång främst mäts i graden av internationell synlighet, 

besöksattraktivitet och lokal identitet är begrepp som har tillkommit i takt med att 

kulturpolitiken har påverkats av de krav på mätbara resultat som ställs på den offentliga 

sektorn. Även det ökade samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn som benämns 

public-private partnerships och uppkomsten av nya begrepp som kulturentreprenörer och 

kulturarenor är tydliga exempel på det nya språk som kännetecknar den instrumentella 

kulturpolitiken.  

 

Marknadens ordbok 

Varje år fastställs övergripande kulturmål i Stockholms stads budget. I budgeten för 2009 

formuleras målen till att handla om ett fritt och växande kulturliv, tillgänglighet samt en ny 

incitamentsstruktur för det fria kulturlivet.81 Nedan följer målen i sin helhet. 

 

Ett fritt och växande kulturliv 

Stockholms stads kulturverksamheter bidrar till ett fritt och öppet kulturliv i Stockholm 

som präglas av hög kvalitet, mångfald i kulturella uttryck, bredd i antalet aktörer 

och tillgängligt för alla. Kulturverksamheterna ska främja ett fritt och demokratiskt offentligt 

samtal och erbjuda människor möjlighet till bildning och personlig utveckling. 

Kulturnämnden ska utforma politiken så att tillväxten i kultursektorn ökar. När fler 

människor tar del av kulturlivet ökar tillväxten i sektorn och fler kulturarbetare har möjlighet 

att försörja sig på sina yrken. Det är också viktigt att kulturlivet har goda möjligheter att 

sälja sina produktioner till andra delar av Sverige och världen. Stockholms kulturliv stärker 

även stadens attraktivitet för såväl företag som människor och bidrar därmed till hela stadens 

utveckling. Staden ska stödja de nationella minoriteternas kulturyttringar. Kultur- och 

integrationsstödet ska främja större förståelse mellan alla som lever i Stockholm. 

  

Ny incitamentsstruktur för det fria kulturlivet 

Incitamentsstrukturen inom kultur- och integrationsstödet ska även fortsättningsvis vara 

utformat så att det lönar sig för de fria grupperna att öka sina egna intäkter. Kulturnämndens 

arbete med att stärka samarbetsformerna mellan kulturlivet, näringslivet 

och andra aktörer fortsätter. Kulturföretag får inte missgynnas inom stadens stöd till 

kulturverksamheter. Bredden och kvaliteten i stadens kulturverksamheter är beroende av ett 

                                                
81 Stockholm stad, Stockholms stads budget 2009 (2008) s.106 
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fritt kulturliv som bryter ny kulturell mark. Samarbetet med det fria kulturlivet ska därför 

skapa bättre förutsättningar för nyskapande kulturella uttryck. 

 

Tillgänglighet 

Tillgängligheten i Stockholms kulturliv ska ses över och åtgärder föreslås för att det ska vara 

mer tillgängligt för alla. Målet är att Stockholm ska vara världens mest tillgängliga 

huvudstad 2010, detta gäller även kulturlivet. Tillgänglighetsguiden ska publiceras i 

elektronisk form som möjliggör för användarna att uppdatera informationen. Kulturnämnden 

bör undersöka förutsättningarna för att öka tillgängligheten inom det fria kulturlivet genom 

att erbjuda dessa aktörer att ansöka om de medel för tillgänglighetsanpassningar som finns 

hos nämnden. 

 

Genom att utforma ett kulturpolitiskt mål efter ett ekonomiskt grundat incitament, det vill 

säga en omständighet som stimulerar till viss verksamhet, ser vi här en tydlig markering av 

det ekonomiska perspektivet. Även tillgänglighet är ett återkommande begrepp i den samtida 

kulturpolitiken och pekar mot den nya riktning som kulturpolitiken har tagit sedan 1970-talets 

tanke om allas deltagande och aktivitet. Att kulturpolitiken ska utformas så att tillväxten i 

sektorn ökar och kulturskapare ska hitta finansiering i den privata sektorn leder till att 

kulturens mål formas efter marknadens villkor. 

 

Kultur för hälsans skull 

Stockholms läns landstings kulturmål liknar målen för Stockholms stad men betonar även 

kulturens positiva inverkan på hälsan. Landstinget menar att ”kultur är hälsa” och att alla ska 

ges möjlighet att ta del av ett mångsidigt och hälsofrämjande kulturliv då ”tillgång till 

kulturupplevelser gör att vi lever längre, mår bättre och påskyndar tillfrisknandet”.82 Även i 

Europarådets rapport om Sveriges kulturpolitik nämns att man på senare år har börjat arbeta 

med kulturprojekt på arbetsplatser för att öka välmående och de anställdas hälsa.83 Likaså 

anser Stockholms Läns Landsting att kultur- och föreningsliv är en viktig tillväxtfaktor som 

bidrar till att Stockholms län är en attraktiv region att bo, leva och verka i. 

 

                                                
82 Stockholms läns landsting, Fortsatt fokus på vården, trafiken och ekonomin, Budget 2009 – med planår 2010-

2011 (2008) s. 83 
83 Wagner, Bernd, Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe (2008) s. 2 
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4.3 Kulturpolitik i Tyskland och Berlin 

4.3.1 Historia  

Till skillnad från många andra länder i Europa sträcker sig Tysklands historia som en enad 

nation inte långt tillbaka i tiden. Länge bestod landet av självständiga feodalstater och 

stadsrepubliker som alla stiftade sina egna lagar och etablerade kulturinstitutioner. När det 

tyska riket bildades 1871 behöll republikerna makten över sin egen kulturpolitik medan staten 

fick ansvar för utrikespolitiken.84 Under Weimarrepubliken 1919-1933 delades ansvaret på tre 

nivåer; stat, bundesländer och distrikt. När Nationalsocialisterna så kom till makten 1933 

utvecklades kulturpolitiken i motsatt riktning; mot centralisering och en instrumentalisering 

som skulle få kulturen att tjäna regimens mål.85 När andra världskriget tog slut i maj 1945 

delades Tyskland in i tre ockupationszoner som senare blev två: Tyska förbundsrepubliken 

och den före detta sovjetiska ockupationszonen DDR (Deutsche Demokratische Republik). 

Snart blev Tyskland två stater, Väst- och Östtyskland, och 1961 blev delningen bokstavlig när 

även Berlin delades genom en mur mellan öst och väst som en symbol för de två olika världar 

som försiggick på respektive sida. I och med murens fall 1989 och Tysklands enande i 

oktober året därpå blev Berlin en enad stad. När Berlin åter blev Tysklands huvudstad efter 

återföreningen flyttade många viktiga institutioner från den tidigare huvudstaden Bonn till det 

nya maktcentrat. I de delar som hade hört till Östtyskland skedde radikala förändringar när de 

tidigare statligt finansierade kulturinstitutionerna fick stängas ner eller övertas av sponsorer 

och styrningen återgick till de återuppstådda bundesländerna och kommunerna som de såg ut i 

den ”gamla” republiken.86 Tysklands splittrade historia är unik i Europa och en viktig 

bidragande faktor till hur landets styrning är uppbyggd idag.  

 

4.3.2 Styrning 

 
Idag är Tysklands styre åter uppbyggt i tre nivåer; stat, bundesländer och distrikt. Nationen 

består av 16 stater, så kallade bundesländer, där varje land till stor del är autonomt och har ett 

parlament och representanter i riksdagen. Länderna är i sin tur uppdelade i distrikt, med 

undantaget för Berlin, Hamburg och Bremen som är så kallade stadsstaaten, det vill säga både 

stad och land i ett. Tysklands kulturpolitik är baserad på en federal modell som bygger på 

                                                
84 Wagner, Bernd, Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe (2008) s.2 
85 Ibid  
86 Ibid 
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nyckelord som decentralisering, subsidiaritet och mångfald; en tradition djupt rotad i landets 

historiska utveckling och styrkt i konventionen.87 Subsidiaritetsprincipen står för tanken om 

att alla beslut ska tas på lägsta möjliga nivå och enbart bestämmas från högre ort när de egna 

resurserna inte är tillräckliga. Enligt konstitutionen är det i första hand länderna som har den 

största behörigheten över sin region och respektive stad eller kommun som har behörighet 

över kulturpolitiken på lokal nivå. Förutom vissa undantag, till exempel statens stora ansvar 

gällande bevarande av kulturarvet, finns inga gemensamma kulturmål eller övergripande 

nationell kulturpolicy. I landets konstitution nämns kulturen i en mening, nämligen; ”The arts 

and science, research, and teaching shall be free”88. Det finns heller inte en bindande definition 

av ordet ”kultur” som kan tjäna som riktlinje för det kulturpolitiska arbetet i landet. Däremot 

enades de 16 bundesländerna under en näringslivskonferens 2008 om en gemensam definition 

av begreppet ”creative industries”89, ett nytt område inom landets kulturpolitik som tidigare 

har varit fokuserad på offentliga institutioner såsom opera och museer. Denna nya definition 

anser vi visar de senaste årens kulturpolitiska utveckling mot synen på kulturen som en 

näringsgren, vilket inte bara legitimerar dess existens utan också genom ett statligt definierat 

begrepp underlättar mätbarhet.     

 

1998 skapades för första gången en kommitté som skulle verka på nationell nivå och vara en 

samlande punkt för att utreda beslut som påverkar kulturpolitiken nationellt. Parlamentary 

Committee on Cultural and Media Affairs var även det organ som tillsatte den nationella 

kulturutredningen som gjordes av Enquete Kommission och vars förslag presenterades under 

slutet av 2007. Dock finns det inget organ som ansvarar för eller koordinerar en nationell 

kulturpolitik som till exempel initiativ, mål eller program som ska gälla för hela landet. 

Kulturen inom utrikespolitiken är det enda undantaget, då det enligt den statliga konventionen 

ligger på den nationella nivån och dess utrikesdepartement att ansvara för exempelvis den 

internationella marknadsföringen av den tyska kulturen, utbildning och forskning samt 

återföring av till landet hörande konstverk. 

 

 

 

 

                                                
87 Wagner, Bernd, Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe (2008) s. 36 
88 Ibid s. 27 
89 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, Kulturwirtschaft in Berlin 2008 Entwicklung und 

Potenziale, 2008 s. 4  
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4.3.3 Finansiering 

I överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen är kulturen och dess finansiering en fråga för 

respektive stad och i andra hand för bundeslandet.90 Det är enbart i de fall en kulturpolitisk 

åtgärd inte kan utföras lokalt på grund av bristande ekonomiska resurser som staten träder in. 

Det är alltså städerna och bundesländerna som bär huvudansvaret för finansieringen av kultur, 

även om staten – som enligt konstitutionen är förbjuden att sponsra kulturprojekt - bidrar till 

en viss del. En betydlig del av finansieringen kommer dock från andra områden än de som 

traditionellt räknas till kulturpolitik. I de delar som tidigare tillhörde Västtyskland har den 

tredje sektorn, med till exempel stiftelser och andra frivilliga organisationer, haft en 

betydande roll i sponsringen av kulturinstitutioner under flera decennier medan det i forna 

Östtyskland är först under de senaste tio åren som betydelsen har ökat.91 

 

Det är dock viktigt att påpeka att då det inte finns ett övergripande kulturbegrepp arbetar 

distrikten, länderna och staten inte efter samma kriterier. Då de olika styrnivåerna definierar 

kultur på olika sätt påverkas också vad som ingår i finansieringen av den. I och med den 

standardisering av begreppet Creative Industries som antogs av bundesländerna 2008 blev 

uppdelningen av kultursektorns tre delar, offentlig, privat och non-profit, mer överskådlig.92 

Under det senaste decenniet har den politiska debatten om den kulturella ekonomin vidgats i 

Tyskland. Tidigare fokuserade kulturpolitiken främst på institutioner med offentligt stöd samt 

kulturella områden som traditionellt finansieras av offentliga donationer. Graden av 

konstnärlig kvalitet utgjorde ensam den vägledande principen för offentlig finansiering. 

 

Då vinstdimensionen i den kulturella produktionen upptäckts på senare år har ansvaret för det 

kulturpolitiska området utökats.93 Enligt den kulturekonomiska rapporten Kulturwirtschaft in 

Berlin
94 från 2009 genererar statligt stöd till kulturinstitutionerna en omsättning som i 

genomsnitt är dubbelt så stor som den gjorda investeringen. Diskussionen om kulturindustrin, 

både inom landet som inom EU och internationellt, har lett fram till denna expansion av det 

kulturpolitiska området. Ett exempel på det utökade kulturstödet är det första nationella 

kulturinvesteringsprogrammet på 400 miljoner euro som godkändes 2007 och därmed 

                                                
90 Wagner, B. Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe (2008) s. 11 
91 Ibid s. 36 
92 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, Kulturwirtschaft in Berlin 2008 Entwicklung und 

Potenziale, Berlin, 2008 s. 5 
93 Ibid s.6 
94 Ibid 
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markerade slutet på två decennier av sjunkande statligt kulturstöd95. Detta visar tydligt hur de 

aspekter som lyfts på agendan av aktörer som anses ha kunskap och därmed auktoritet snabbt 

kan omvandlas till nya, legitima fält genom reglering. På samma sätt är användningen av 

ordet ”investering”, som i praktiken fortfarande syftar till statligt stöd, ännu ett exempel på 

det nya språkbruk som implementerats i kultursektorn.      

 

På grund av Tysklands konfliktfyllda historia var det först i och med återföreningen 1990 som 

landet fick en enad kulturpolitik. De strukturella problem som uppstod i och med 

återföreningen försvårade kulturpolitikens utveckling och den statliga kulturpolitiken 

koncentrerades främst på att stötta de klassiska kulturinstitutionerna. Länge lades landets 

kulturpolitiska resurser på det Vestheim benämner som den estetiska och bildande 

instrumentaliteten, där man stöttar ”den goda konsten för dess inre värden”. I takt med att 

Tyskland blivit ett enat land och lagt historien bakom sig har utvecklingen snabbt gått från 

den estetiska och bildande instrumentaliteten med fokus på finkulturen till den ekonomiska 

instrumentaliteten och vinstdimensionen av kulturen.  

 

4.3.4 Berlin 

Självstyrda stadsdelar med skiftande kulturpolitik  

Berlin, Tysklands huvudstad sedan 1990, är landets största stad med 3,4 miljoner invånare. 

Det är både ett bundesland och ett distrikt och styrs av en egen regering (Landesregierung) 

med borgmästaren som högsta post. Den styrande borgmästaren bestämmer inriktningen på 

stadens politik och de åtta senatorerna fungerar som ministrar och är ansvariga för sitt eget 

departement och att det följer de nationella riktlinjer som finns.96 Den sittande borgmästaren 

Klaus Wowereit har sedan han valdes 2001 haft stort inflytande på kulturpolitikens utveckling 

och dess resultat. Det folkvalda representanthuset som utser borgmästaren består av ledamöter 

och representanter från stadens 12 stadsdelar, så kallade ”bezirke”. Även stadsdelarna är till 

stor del autonoma och har demokratiskt valda styren och till viss del egna budgetar. Varje 

bezirke får en tilldelad summa för att kunna utföra det som har ålagts dem och politiken 

                                                
95 http://www.european-creative-industries.eu/Presse/tabid/56/newsId/264/Default.aspx 
96 Creative London, LDA, Ontario Province and City of Toronto. Strategies for creative spaces: Berlin Case 

Study (2006) s. 5 
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mellan de olika stadsdelarna skiljer sig mycket på grund av den lokala kontexten de existerar i 

och den politiska inriktningen på dess folkvalda.97 

 

”Fattigt men sexigt” 

I ekonomiska termer är Berlin en fattig stad; investeringar i återuppbyggnaden av stadens 

infrastruktur efter återföreningen och de stora administrativa kostnaderna har försatt staden i 

en skuldsituation som den länge inte kunde ta sig ur utan externa medel.98 Berlins 

borgmästare Klaus Wowereit, lika känd för sina stora satsningar på kultur som för sina 

uttalanden, anser att staden är ”fattig men sexig”99 och menar att Berlin trots sin fattigdom 

och höga arbetslöshet är en spännande stad där man kan leva väl. Ett tydligt tecken på stadens 

fattigdom är från 2005 då knappt 50% av Berlins årliga budget täcktes av de lokala 

skatteintäkterna.100 En del av Berlins återuppbyggnad bestod av de 7 miljoner kvm 

kontorsutrymmen som byggdes bara mellan 1990-1998, till stor del på grund av 

skattelättnader. Den massiva utbyggnaden resulterade i att 1,2 miljoner kvm kom att stå tomt 

och mellan åren 1991-2005 sjönk kontorshyrorna med 70%.101 Detta skapade tillgång till 

billiga lokaler i stadens alla delar och i Cushman & Wakefields årliga undersökning av 

europeiska städer rankades Berlin 2008 som den stad Europa där det är störst tillgång på 

kontorslokaler.102 

 

Utökat statligt ansvar för huvudstadens kultur 

I början av 1990-talet flyttade parlamentet vid namn Bundestag, kommittén med 

representanter från de 16 länderna som kallas Bundesrat och den federala regeringen, 

Bundesregierung, till landets nya huvudstad Berlin. I och med att makten förflyttades från den 

förra huvudstaden Bonn ökade också förväntningarna på Berlins kulturella betydelse och 

ledde till ett större ansvarstagande från statens sida. Den federala regeringen och landet Berlin 

har sedan dess tecknat ett avtal, Capital Culture Contract
103, där man specificerar statens stöd 

till Berlin och framför allt statens utökade ansvar för stadens stora kulturinstitutioner. Utifrån 

detta kontrakt skapades även en fond vid namn The Capital Culture Fund som finansieras av 
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100 Creative London, LDA, Ontario Province and City of Toronto. Strategies for creative spaces: Berlin Case 

Study (2006) s. 12 
101 Ibid s. 8 
102 European Cities Monitor 2008, Cushman and Wakefield 
103 Wagner, B. Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe (2008) s. 13 
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den federala regeringen och är avsedd att stödja projekt i Berlin. Under 2006 uppdaterades det 

federala systemet ytterligare då ansvarsfördelningen mellan staten och länderna förändrades. 

Inom kulturfältet innebar förändringarna att staten utökade sitt ansvar över kulturen i 

huvudstaden Berlin och för bevarandet av landets kulturarv.   

 

Från kontroll till tillgänglighet – kulturbegreppet breddas 

För att undvika det missbruk av kulturen som skedde under andra världskriget begränsade de 

allierade, efter krigets slut, regeringens roll inom kulturen och konsten.104 Kulturpolitiken 

begränsades till att nästan bara innefatta underhåll av kulturinstitutionerna och de traditionella 

konstformerna. Det var först i och med 60-talets ungdomsrevolter som kulturdiskussionen i 

Västtyskland åter tog fart och kulturbegreppet så småningom kom att breddas. Som en del av 

den generella demokratiseringsprocessen som skedde i samhället under 1970-talet uppkom en 

ny kulturpolitik – ”New Cultural Policy”105 som bland annat kom att innefatta samtida  

kulturuttryck, kultur i det vardagliga livet och tanken om att kultur skulle göras tillgänglig för 

alla samhällsmedborgare. Slagorden ”kultur för alla” och ”allas rätt till kultur” var en del av 

utvecklingen av kulturinstitutionerna och uppkomsten av nya fält, finansierade av ökat 

offentligt stöd. I takt med kulturens utveckling i samhället ökade även efterfrågan på ett 

varierat utbud av kulturella varor och tjänster bland medborgarna. 

 

Kultur som attraktionskraft för näringslivet 

Under 1980-talet förbyttes de reformorienterade tankarna till att se kulturen som en 

bidragande faktor för att öka Tysklands attraktivitet för näringsliv och industri.106 1970- och 

80-talets nya kulturpolitik var starkt influerad av Europarådets prioriteringar gällande 

kulturell identitet, kulturarv, kulturell mångfald samt aktivt deltagande för 

samhällsmedborgarna i kulturlivet.107  

 

Strukturella problem och den privata sektorns intåg 

1990-talet påverkades starkt av landets återförening och forna Östtysklands anpassning till 

den nya, enade staten. Denna tid präglades av en allmän ekonomisk åtstramning och, som 

tidigare nämnts, tydliga strukturella problem hos de stora kulturinstitutionerna.108 Trots en 
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förbättrad ekonomi kvarstod dessa finansiella och strukturella problem under 2000-talets 

början. Trycket på kulturinstitutionerna att minska kostnaderna, öka omsättningen och hitta 

finansiering från andra källor än staten ökade. Förhållandet mellan stat, marknad och det 

civila samhället hamnade i fokus, speciellt gällande finansieringen av kulturinstitutionerna. 

Detta då samarbete med non-profitorganisationer samt sponsorskap och samarbete med 

privata finansiärer, så kallat public-private partnership, kom att få allt större betydelse.109 

Dessa strategiska samarbeten väntas öka i framtiden då man anser att kulturindustrin bidrar 

till ekonomisk tillväxt även under lågkonjunktur.110 Under de senaste åren har även 

diskussioner kring privatiseringar inom kultursektorn ägt rum, vilket har intensifierat 

efterfrågan på mer effektiv kulturmanagement. Enligt European Institute for Comparative  

Research har man, i takt med den internationella utvecklingen av den offentliga sektorn som 

benämns som ”new public management approaches”111, samt de ekonomiska åtstramningarna 

i landet försökt modernisera processerna inom den politiska administrationen och de 

kulturella institutionernas struktur. Målet har varit att öka effektivitet, transparens och närhet 

till medborgarna samt omdefiniera tjänster och mål.112 I och med detta har vissa offentliga 

institutioner privatiserats, benchmarking113 testats och den offentliga sektorns uppgifter 

delegerats eller lagts på entreprenad hos en tredje part. 

 

I ovanstående avsnitt syns tydligt att kulturpolitiken sedan landets återförening har utvecklats 

från att, som redan nämnt, stötta de traditionella kulturinstitutionerna till att inse den 

vinstdimension som finns inom kultursektorn. Utvecklingen mot samarbeten med den privata 

sektorn har påskyndats av landets ekonomiska situation men även av den utveckling som har 

skett i resten av Europa och gjort kulturpolitiken mottaglig för en marknadsorienterad aspekt. 

Det är först här, under 2000-talet, som medvetna tendenser till New Public Management syns 

i den tyska politiken.    

 

Tillgänglighet och social sammanhållning i fokus 

Idag är kulturpolitikens huvudsakliga målsättning att göra kulturen tillgänglig för så många 

som möjligt. Under de senaste åren har man inom kulturfältet även uppmärksammat 

Tysklands höga antal invandrare och att man inom kulturpolitiken, speciellt på kommun- och 
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stadsnivån, måste ta detta i beaktande genom att se till kulturell mångfald, integrera 

mångkultur i kulturpolitiken och ta hänsyn till behoven från invånare med invandrarbakgrund. 

Dagens tyska kulturpolitik är starkt påverkad av Europarådets krav på, och syften med, 

begreppet social sammanhållning.114 Den ökade betydelse som tillgänglighet, kulturell 

mångfald och dialogskapande har fått inom kulturpolitiken har skett i takt med att den 

positiva påverkan som kulturen och konsten har i integrationsprocessen har fått allt större  

erkännande. 1970- och 80-talets sociala och kulturella idéer har i viss utsträckning återkommit 

i och med tanken om konsten och kulturens sociala påverkan, vilket uttrycks i termen 

”Soziokultur”115.  

 

Satsningar på kulturprojekt med sociala effekter 

Mellan 1999 och 2003 startade ungefär 2000 projekt i Berlin116, många av dem med fokus på 

att utveckla kreativ potential, etablera och styrka en identitet och image samt att verka för 

deltagande, inlärning och kommunikation. Även om kultur inte är universalmedlet för att 

eliminera social eftersatthet är det ofta i områden med stora kulturskillnader som sociala 

problem visar sig117, då de olika stadsdelarna skiljer sig mycket åt på områden som berör allt 

från inkomst till invånarnas nationalitet, utbildning och allmänna struktur. I sådana områden 

har de många kulturinitiativen antagit en informell utbildningsfunktion. Den huvudsakliga 

anledningen är att man anser att kulturprojekt kan vara kapabla att integrera även de grupper i 

samhället som annars kan vara svåra att nå eftersom de oftast inte kräver språkkunnighet eller 

utbildning.118 

 

Från att under en tidsperiod ha uppmärksammat den ekonomiska aspekten av kulturen har 

fältet än en gång breddats och kommit att innefatta även det sociala livet. Här är det dock 

enligt vår tolkning tydligt att det inte handlar om de reforminriktade tankarna från 70-talets 

New Cultural Policy, istället är det en normativ markering från Tyskland och Europarådet om 

att definiera social sammanhållning som ett område inom kulturpolitiken.         
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Rapporter och debatter legitimerar kulturens roll 

Den första rapporten som slog fast att kultursektorn var en viktig faktor för att förbättra 

Berlins image internationellt och stödja stadens ekonomiska tillväxt var 2002 års rapport 

Kultur als Wirtschaftsfaktor in Berlin från det tyska institutet för ekonomisk forskning, DIW 

(Deutsches Institut Für Wirtschaftsforschung).119 Kulturwirtschaft in Berlin publicerades i 

maj 2005 och var den första djupgående undersökning som gjordes om den kulturella 

ekonomin och dess betydelse för Berlin. Rapporten skapade dialog och fick stor betydelse i 

diskussionerna kring ämnet. Samma år lade den tidigare nämnda Enquete Kommission fram 

sina rekommendationer och slutsatser där man bland annat föreslog att staten Berlin erkänner 

den kreativa industrin som en viktig faktor för ekonomisk tillväxt. Rapporten visade även att 

beröringsrädslan mellan kulturekonomin och andra politiska områden inom kultursektorn har 

förlorat sin betydelse. De tyska delstaterna började efter detta att ta till sig förslagen från 

kommissionen inom sina respektive behörighetsområden och regioner. Ytterligare en rapport 

om kulturindustrin i Berlin publicerades av DIW 2005.120 I rapporten omnämns att de 

områden där många konstnärer bor är också områden där kreativa företag huserar och kreativa 

kluster bildas. En anledning till detta är, enligt rapporten, att hyrorna i dessa områden är lägre 

än så kallade ”prestigeområden”.121 Under 2005 blev staden Berlin även en del av Creative 

Cities Network, ett nätverk inom UNESCO:s regi till för att skapa utbyte av erfarenheter inom 

kulturområdet samt för social- och ekonomisk utveckling. Detta var stadens första erkännande 

som europeisk metropol och ledde till att Berlin sågs som centrum för den kreativa 

ekonomin.122 

 

Den tyska riksdagen (bundestag) initierade under 2007 två debatter kring den kulturella och 

kreativa industrins betydelse för ekonomisk utveckling och skapandet av arbetstillfällen. 

Dessutom introducerade regeringen, med näringslivs- och kulturdepartementet i spetsen, 

programmet ”Kulturinitiativ och de kreativa industrierna”123. Området var av stor vikt under 

första halvåret 2007 när Tyskland hade ordförandeskapet i EU och inledde arbetet med att 

medlemsländerna skulle uppnå målen i Lissabonstrategin, en strategi utvecklad av EU vars  
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mål är att medlemsländerna gemensamt ska arbeta för att EU:s ekonomi ska vara världens 

mest konkurrenskraftiga från år 2010. De kreativa och kulturella näringarnas roll för 

ekonomin tydliggjordes genom den tongivande rapporten The Economy of Culture in Europe 

som även presenterade rekommendationer på åtgärder inom området. Även Europeiska  

kommissionen presenterade 2007 sina förslag på åtgärder för att uppnå Lissabonstrategins 

målsättning, där ett av målen är att främja kultur som en katalysator för kreativitet. Sedan 

2008 arbetar Berlin aktivt för att uppnå dessa mål.124 

 

 Det förändrade förhållandet mellan den offentligt finansierade kulturen och kulturindustrin är 

enligt den senaste kulturekonomiska rapporten om Berlin125 en bidragande faktor till stadens 

ställning som ett betydande kulturellt och ekonomiskt centrum i Tyskland. Kärnan i 

kulturindustrin är kulturskapare och upphovsmän. Deras existens är grundläggande för 

industrin, deras närvaro och flexibilitet är viktiga attraktionsfaktorer för andra aktörer, både 

inom landet och internationellt. Kulturskaparna utgör kärnan av det kulturella värdeskapandet 

genom att främja skaparkraften och kulturekonomin är en viktig del av kulturpolitiken. Ett 

relativt nytt område inom fältet är stadsplanering, som ska verka för att ge företag inom 

kulturekonomin goda förutsättningar och villkor så att de på ett framgångsrikt sätt kan 

vidareutvecklas i Berlin.  

 

Ett decennium senare – europeisk kulturmetropol 

På lite över ett decennium har Berlin utvecklats från att vara den nya huvudstaden med 

uppgift att förena Öst- och Västtyskland till att positionera sig som en kulturmetropol i 

Europa. I takt med detta har även kulturpolitikens uppgift förändrats från att ha varit 

fokuserad på de traditionella kulturinstitutionerna till att de senaste fem åren upptäcka 

kulturens ekonomiska aspekt. Att den första rapporten om kulturen som imageförbättrare för 

Berlin gjordes av Tysklands ekonomiska institut samt de övriga rapporter som har kommit att 

påverka stadens arbete för att utveckla de kreativa näringarna anser vi visar den 

marknadsmässiga inriktning som har kommit att bli tongivande. Genom att avsändaren till 

ovan nämnda rapport är Tysklands ekonomiska institut legitimeras även kulturens roll för 

stadens ekonomi. 
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Tydlig profilering internationellt  

Att synliggöras internationellt är allt viktigare del av Berlins strategiska positionering. För att 

särskilja sig från andra europeiska storstäder och skapa en egen profil använder sig Berlin av 

sitt rykte som kreativ stad och kulturmetropol i marknadsföringen av stadens näringsliv 

utomlands. Förutom att staden erbjuder en internationell, tolerant och kreativ miljö så 

framhävs de låga levnadskostnaderna som en bidragande faktor till dess attraktivitet. I sin 

marknadsföring presenteras staden som en tolerant och kreativ plats och man använder sig av 

de redan omvittnade kreativa klustren som dragningskraft för såväl kulturutövare som företag 

och besökare. Stadens kultur marknadsförs mot en viss publik, med en tydlig profilering 

vänder man sig till en viss målgrupp som lockas av en livsstil snarare än en geografisk plats.  

 

Inhemsk kulturkonsumtion för regionens framgång 

Områden som konst, arkitektur, mode, teater och dans har fått en internationell ställning de 

senaste åren, dock fattas den inhemska efterfrågan. En ökad efterfrågan på kultur är önskvärd 

då kulturen även anses bidra till andra samhällspolitiska områden, till exempel utbildning, 

vetenskap och social sammanhållning. En hög kulturkonsumtion anses därför vara en 

indikator på, och förutsättning för, en regions framgång. Ett mervärde av detta är dessutom 

den indirekta ekonomiska påverkan som kultur har visat sig bidra till. Den dubbla karaktär av 

kollektiv nytta och kommersiell produkt som kulturindustrins varor och tjänster kan anta 

bidrar till att sektorn har fått större uppmärksamhet inom politiken.126 Här framgår det tydligt 

att kulturpolitiken har fått en statushöjning och numera anses vara en viktig beståndsdel i 

samhället. 
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4.4 Kulturpolitikens hållpunkter i Sverige 
 

Tidigt 1960-tal - Kulturpolitiken tar form. Kulturpolitiken skiljs från Bildningsväsendet och 

en egen kulturbudget skapas. Tydlig profilering för konstarter och publika institutioner. 

 

1968 - Utredningen Ny kulturpolitik publiceras. Kulturbegreppet breddas till att även innefatta 

miljö, bildning, massmedier och organisationsliv. 

 

1974 - De nya kulturpolitiska målen som är aktuella än idag antas, t.ex. målet om 

decentralisering och målet om att motverka kommersialismens negativa verkningar. Statens 

Kulturråd bildas och en förvaltningspolitisk reform genomförs. 

 

1995 – Sverige beviljas medlemskap i EU. 

 

1996 - De kulturpolitiska målen revideras. Man lägger till ett kvalitetsbegrepp i målet om 

kulturell förnyelse samt ett nytt mål om att främja bildningssträvanden. Kulturmålen kallas för 

första gången nationella och markerar strävan efter en övergripande gemensam kulturpolitik. 

 

1998 - Stockholm är Europas Kulturhuvudstad och satsar på att positionera sig som en 

internationell kulturstad. Ökad turism, medial uppmärksamhet och jobbtillfällen under 

projektet, dock visade utvärderingen att det långsiktiga resultatet uteblev. 

 

2007 - Regeringsskifte och initiativ till Kulturutredningen. Även arbetet med styrdokumentet 

Vision 2030 inleds. Målet är att Stockholm ska bli ”en stad i världsklass” år 2030 och 

kulturen är en stor del i detta då den anses bidra till besöksnäring, ekonomisk tillväxt, 

folkhälsa och identitet. 

 

2009 - Kulturutredningen presenterar sitt betänkande. Föreslår borttagande av målet om att 

motverka kommersialismens negativa verkningar samt kvalitetsbegreppet men vill lägga till 

att ”kulturell kompetens och kreativitet används för att bidra till en socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt hållbar utveckling”. 
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4.5 Kulturpolitikens hållpunkter i Tyskland 
 

1960-tal - Kulturbegreppet breddas från enbart underhåll av kulturinstitutioner och de 

traditionella konstformerna. 

1970-tal - ”New Cultural Policy”. Innefattar samtida kulturuttryck samt tanken om att kultur 

ska vara tillgänglig för alla samhällsmedborgare, inkludera nya fält och få ökat offentligt stöd. 

1980-tal - De reformorienterade tankarna förbyts mot tanken på kulturen som bidragande 

faktor för att öka Tysklands attraktivitet för näringsliv och industri. 70- och 80-talets 

kulturpolitik var starkt influerad av Europarådets prioriteringar.  

1990 - Berlin blir det nya enade Tysklands huvudstad. Påverkas starkt av återföreningen med 

Östtyskland och de strukturella och ekonomiska förändringar som det innebär. 

1990-tal - Capital Culture Contract och Capital Culture Fund inrättas då staten övertar ansvar 

för bevarandet av arv, de stora kulturinstitutionerna samt bidrar till projekt i Berlin på grund 

av dess status som huvudstad.  

2005 - Rapporten Kulturwirtschaft in Berlin behandlar den kulturella ekonomins betydelse för 

Berlin. Utredningsgruppen Enquete Kommission föreslår att regeringen ska erkänna den 

kreativa industrin som en faktor för ekonomisk tillväxt. 2005 blir Berlin en del av UNESCO-

nätverket Creative Cities Network, stadens första erkännande som europeisk metropol vilket 

leder till att Berlin träder fram som ett centrum för den kreativa ekonomin. 

2007 - Tyskland har ordförandeskapet i EU och inleder arbetet med Lissabonstrategin, med 

mål att EU:s ekonomi ska vara världens mest konkurrenskraftiga år 2010. Kulturpolitiken är 

en stor del av detta sedan dess roll för ekonomin presenterats i rapporten The Economy of 

Culture in Europe. Även Europeiska kommissionen presenterar sina förslag på åtgärder, ett av 

målen är att främja kultur som en katalysator för kreativitet. 

2008 - Staden Berlin börjar arbeta aktivt för att uppnå dessa mål. Samma år hålls en 

näringslivskonferens där man fastslår en gemensam definition av begreppet ”creative 

industries”, kreativa näringar.  
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5. Jämförande analys 

Vad visar denna genomgång av den svenska respektive tyska kulturpolitiken med fokus på 

ländernas huvudstäder Stockholm och Berlin? I denna del jämförs respektive empiri- och 

analysdel som har grundats på följande frågor:  

- Vilka idéer är och har varit tongivande i Stockholm respektive Berlins kulturpolitik? 

- På vilket sätt förhåller sig städernas kulturpolitik till Skot-Hansens och Vestheims 

teorier?  

 

Vid datainsamlingen användes Skot-Hansens och Vestheims teorier som tidigare presenterats 

i uppsatsens teorikapitel. I denna jämförande analys tolkas empirin utifrån det institutionella 

perspektivet, New Public Management och Webers teori om rationalitet.   

 

En kulturhistorisk överblick 

Det är tydligt att Sveriges respektive Tysklands historia har haft ett stort inflytande på hur 

ländernas kulturpolitik har utvecklats. Den tyska historien som tidigare har beskrivits visar ett 

land som har genomgått stora politiska förändringar och som inte har varit en enad nation 

längre än de snart 20 år som har gått sedan Öst- och Västtysklands återförening 1989. 

Vestheims tanke om en politiskt mobiliserande kulturpolitik kan exemplifieras med Tysklands 

användning av kulturen genom 1900-talet. Precis som man under Hitlers styre använde sig av 

kulturen för att skapa samhällsideal är landets decentraliserade styrning enligt 

subsidiaritetsprincipen ett resultat av rädslan för att kulturen återigen ska komma att användas 

som ett medel för förtryck. Av samma anledning begränsade även ockupationsmakterna efter 

andra världskriget Tysklands egenstyre av kulturen till att endast innefatta de traditionella 

konstarterna, något som kan ha bidragit till landets långsamma utveckling av en mer enad och 

samtida kulturpolitik.  

Att den svenska historien inte har fått lika stort utrymme i denna undersökning beror på att 

den inte har innehållit de slags politiska och strukturella förändringar som Tyskland har 

genomgått och således inte har haft en direkt inverkan på den svenska kulturpolitiken. 

Därmed inte sagt att samhällets utveckling i stort inte har haft någon inverkan på den riktning 

kulturpolitiken har tagit, något som märks i Skot-Hansens beskrivning av den nordiska 
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kulturpolitiken under 1960- och 70-talet som i hög grad influerades av de tankar på demokrati 

och deltagande som var rådande under dessa decennier. Ett exempel är att det sedan länge 

centraliserat styrda Sverige på 1970-talet införde ett kulturpolitiskt mål om decentralisering, 

vilket medförde vissa strukturella förändringar men i praktiken lämnade den övergripande 

makten och finansieringen åt staten. 

Att övergripande idéer i samhället influerar kulturpolitiken märks i att Sveriges kulturpolitik 

omdefinierades i och med 1974 års mål. På 1970-talet uppkom även det som i Europarådets 

rapport beskrivs som ”New Cultural Policy” i Västtyskland. Det är tydligt att det 

reforminriktade 1970-talets normer och värderingar påverkade kulturpolitiken i båda länderna 

med bland annat ett breddat kulturbegrepp som följd. 

 

New Public Management som ny styrform av den offentliga sektorn 

De senaste två decennierna är det tydligt att både Sverige och Tyskland har påverkats av de 

New Public Management-tendenser som har utvecklats i den offentliga sektorn och som 

särskilt i Sverige har fått ett stort genomslag. De egenskaper som Skot-Hansen tillskriver den 

instrumentella utvecklingen av kulturpolitiken kan i Sverige till stor del härledas till den 

målinriktade organisation som New Public Management förespråkar. Här finns 

decentralisering genom ökat kommunalt självstyre där alla instanser har egna mät- och 

uppföljningsbara verksamhetsmål och incitamenten som driver på och belönar de kulturella 

verksamheter som hittar finansiering på egen hand. De nya tankarna märks tydligt i 

exempelvis Stockholms stora investering i Kulturhuvudstadsåret men också den följande 

utvärderingen som visade att de långsiktiga resultaten uteblev. Även kulturnämndens 

budgetmål är talande i sitt ordval om att ”kulturnämnden ska utforma politiken så att 

tillväxten ökar”. Samtidigt visar det betänkande som Kulturutredningen nyligen lade fram och 

som presenterar förslag om att ta bort det icke mätbara kvalitetsbegreppet samt målet om att 

kulturpolitiken ska motverka kommersialismens negativa verkningar på en kulturpolitik som 

ska konkurrensutsättas som vilket privat företag som helst. Då Sverige, trots flera försök till 

ökad decentralisering, i praktiken främst styrs av statliga mål och standarder som 

implementeras längre ner i hierarkin gäller denna utveckling i högsta grad även för 

Stockholm. 

 

Med 1990 års återförening som bakgrund började Tyskland bygga upp ett nytt, enat land med 

Berlin som huvudstad. Medan Sverige under denna period blir mer och mer influerat av New 
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Public Management är Tyskland redan decentraliserat i sin styrning och har mer 

grundläggande strukturella problem med att förena landet. I och med att den tyska staten 

stabiliseras och dess samarbete med andra länder och EU ökar ser man dock att de idéer som 

är typiska för New Public Management börjar visa sig även här i mål som att öka effektivitet, 

transparens och närhet till medborgarna samt att omdefiniera tjänster och mål. För att uppnå 

detta privatiseras vissa offentliga institutioner, benchmarking testas och den offentliga 

sektorns uppgifter delegeras eller läggs på entreprenad hos en tredje part - tendenser som alla 

är typiska för sättet att styra enligt New Public Management.  

 

Ur ett institutionellt perspektiv 

I jämförelsen av kulturpolitiken i Stockholm och Berlin är det alltså i högsta grad intressant 

att undersöka inte bara vilka idéer som har varit tongivande utan även vilket ursprung dessa 

idéer har. I den överblick som ges ovan är det tydligt att Sveriges och Tysklands 

kulturpolitiska initiativ under 2000-talet har rört sig i en liknande riktning. En stor del av detta 

kan härledas till EU:s rapporter om kulturekonomin och dess betydelse för ländernas tillväxt. 

I Sverige hade man redan under 1990-talet börjat arbeta med exempelvis kulturens roll för 

regionernas attraktivitet medan man i Tyskland, trots Berlins växande rykte som 

kulturcentrum, först i och med rapporterna som bekräftade kulturens status höjde ämnet på 

den politiska agendan.  

 

Enligt det institutionella perspektivet baseras beslut på de normer, standarder eller direktiv 

som har blivit rådande i samhället. Två sätt att se på hur beslut i samhället skapas är nedifrån 

eller uppifrån. Detta sker antingen genom att en idé blir så vida spridd bland befolkningen att 

politikerna måste ta hänsyn till utvecklingen eller att auktoriteter lagstiftar om något som, i 

och med att det är en gällande lag, också blir spritt bland medborgarna. Enligt Hasselbladhs 

artikel från 2001127 kan lagstiftning utgöra grunden för institutionella nyskapelser och därmed 

skapa de objekt den sedan indirekt reglerar. Med detta i åtanke blir den kulturpolitiska 

utvecklingen i Stockholm och Berlin lättare att se ur ett annat perspektiv och det blir därför 

intressant att, som ovan, jämföra Skot-Hansens beskrivning av den instrumentella rationalen 

med tanken om New Public Management. Kulturpolitikens och kulturbegreppets utveckling 

kan då ses som en del i den offentliga sektorns utveckling mot New Public Management, 

vilken i sin tur legitimeras av de statliga målen om effektivitet och lönsamhet.  

                                                
127 Hasselbladh, H. ”Staten och managementrörelserna” i Kommunal ekonomi och politik (2001) 
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Politisk uppmärksamhet som legitimitet 

Hur enskilda politiska beslut blir samhällsnormer syns bland annat i de stora 

kulturutredningar som har gjorts i Sverige; Kulturrådets utredning som ledde till 1974 års 

kulturpolitik samt den aktuella Kulturutredningen. I den utredning som gjordes av Kulturrådet 

och som skulle leda till 1974 års kulturpolitik hade utredningen förflyttat fokus från 

konstnärernas och kulturproduktionens villkor till vilken roll kulturen hade för individen, med 

tanken om att kulturen skulle leda till en bättre samhällsmiljö och jämlikhet. När regeringens 

proposition skulle genomföras hade tonvikten dock flyttats tillbaka till konstnärer och 

kulturskapare istället för medborgare och samhällsutveckling. Det sätt på vilket de 

kulturpolitiska målen i praktiken kom att verkställas, var inte det som utredningen hade 

föreslagit men var ändå det som kom att bli gällande och utgöra den kulturpolitik som har lagt 

riktningen i Sverige i 30 år. Det är beslut som detta, som fattas av auktoriteter och 

implementeras i samhället, som utgör den institutionella grund på vilken samhället vilar.  

Dessa nya auktoritära beslut konstituerar sedan normer och standarder som hjälper nya 

maktinstanser och aktörer att skapas då de kan legitimeras av gällande lag. När nu den nya 

Kulturutredningen har lagt fram sitt betänkande återstår att se om kulturpolitikens karta 

kommer att göras om på det sättet som föreslås; genom att kulturpolitiken inte längre ska 

motverka kommersialismens negativa verkningar och gynna kvaliteten i kulturen utan att 

kulturell kompetens och kreativitet ska användas för att ”bidra till en socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt hållbar utveckling”. Mångkulturåret är ett exempel på hur man med redan 

etablerade institutioners hjälp uppmärksammar ett område som man vill införliva som en 

naturlig del i en politik. På samma sätt har även hälsa och regional attraktivitet använts så pass 

frekvent av maktinstanser att det har implementerats som en del i den nya tidens 

kulturbegrepp. Hasselbladh menar att statliga beslut, utöver en juridisk effekt, är normerande i 

det avseendet att de börjar gälla som värderingar och moralisk kompass även hos de parter i 

samhället som inte påverkas direkt av dem. Detta kan, anser Hasselbladh, ha ett större 

genomslag än beslutets konstituerande effekter.128 Ett mål som till exempel att kulturpolitiken 

ska bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling påverkar alltså inte 

bara de instanser som ska verkställa målet utan även övriga delar av samhället som får en ny 

definition av kulturpolitiken. 

 

                                                
128 Hasselbladh, H. ”Staten och managementrörelserna” i Kommunal ekonomi och politik (2001) 
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I det splittrade Tyskland började man skapa en kulturpolitik som stod på egna ben först 1998, 

då en kommitté som skulle övervaka politiska beslut som påverkar kulturen grundades. På 

samma sätt markerades att Berlin var landets huvudstad och förvaltare av en stor del av dess 

kulturarv genom ett kontrakt och en fond som legitimerade statens finansiella stöd.  

Precis som i Sverige har mångfald blivit ett nyckelord i den kulturpolitiska diskussionen på 

statlig nivå även i Tyskland och därmed fått bundesländerna att uppmärksamma frågan i sin 

kulturpolitik. Den tidigare nämnda utredningen Enquete-Kommissionens förslag om att 

erkänna den kreativa industrin som en viktig faktor för tillväxt fungerade som tänkt och efter 

dess förslag började de tyska bundesländerna att uppmärksamma frågan då denna vunnit 

legitimitet genom utredningen.        

 

EU sätter normerna 

I och med att EU upptäckte kulturens roll i först den ekonomiska tillväxten och senare även 

för social sammanhållning började man skapa normer för hur kulturen och kulturpolitiken ska 

behandlas av medlemsländerna. 2005 års rapport ”The Economy Of Culture In Europe” var 

en tongivande rapport om kulturens roll och föreslog också mål för hur man med hjälp av 

kultur skulle uppnå den redan existerande Lissabonstrategin. Även Europarådets förslag på 

hur man skulle uppnå Lissabonstrategins mål om att EU-ländernas ekonomi från år 2010 ska 

vara världens mest konkurrenskraftiga grundade sig till stor del på kultursektorn. Ungefär från 

och med denna tidpunkt kan man se att både den svenska och tyska kulturpolitiken fokuserar 

på kultur i de avseenden som har uppmärksammats av EU och i respektive analyserade texter 

nämns Lissabonstrategin och den ovanstående rapporten som viktiga faktorer i utvecklingen 

och utformningen av ländernas egen politik. 

 

Berlin som förebild för Stockholm 

Att Stockholm ser upp till Berlin och dess roll som kulturstad i ”världsklass” är kanske inte så 

konstigt. Med de idéer om kulturens instrumentalitet som har blivit allt vanligare i Sverige 

genom New Public Management och den allt mer EU-anpassade politiken i medlemsländerna 

har man grundat nya normer och ett nytt språkbruk inom kulturpolitiken, där målen inom 

kultursektorn bör vara mätbara och utvärderas för att kunna användas med bästa effektivitet. 

Målrationaliteten legitimerar med hjälp av nya rapporter gemensamma strategier och visioner 

och har gjort att den värderationella syn på kulturen som tidigare har varit dominerande 

hamnar i skymundan. Med detta som bakgrund är det ett logiskt steg att jämföra en stads 

redan bevisade framgång med en annans vilja till densamma. Problematiken ligger i att 
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Berlins internationella rykte som kulturmetropol redan var skapat när det uppmärksammades, 

något som nämns i de tyska kulturpolitiska texterna och som de ansvariga för Kulturvision 

2030 måste vara medvetna om. Berlins status som kulturmetropol har utvecklats i en miljö 

som är motsatsen till det som idag anses vara en framgångsrik region eller stad, som 

exempelvis en stabil ekonomi. Det är till stor del den komplexa historien som har medfört 

låga hyror och levnadskostnader samt en brist på kulturpolitisk struktur som har fört den 

kreativa klassen till Berlin och fått den att växa.  
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6. Slutsats 
 

Är kulturpolitiken ett barn av sin tid? 

 

Denna undersökning visar kanske snarare att tiden är ett barn av historiska och samtida beslut 

som inte bara formar samhället i juridisk ordning utan till viss del även samhällsmedborgarnas 

acceptans av denna ordning. Att detta är sättet som politiken och den offentliga sektorn i stort 

fungerar på är allmänt accepterat på alla områden utom kulturens, som ofta förväntas vara ett 

självändamål. 

 

I den nyligen framlagda Kulturutredningen skriver de ansvariga att kulturpolitiken ska 

”reflektera, följa och bidra till samhällsutvecklingen”. Detta påstående förutsätter att 

samhället utvecklar sig självt och att staten följer efter. I och med formuleringar som denna 

frånsäger sig makthavarna ansvaret för de lagar och mål som konstitueras eftersom de menar 

att det är utvecklingen som har lett fram till politiken. I denna undersökning är det tydligt att 

det i Sverige i högsta grad är just staten och dess verkställande instanser som, genom mål och 

visioner, fastställer de normer som samhället ska utvecklas efter. Därmed är det den svenska 

kulturpolitiken som har lett fram till utvecklingen.  

 

I Tyskland, och främst i Berlin, har den konfliktfyllda historien och det decentraliserade styret 

medfört avsaknaden av en övergripande politisk struktur. De egenskaper i Berlin som nu 

anses vara exemplariska för en ledande kulturstad har istället vuxit fram i ett samhälle där just 

bristen på planering har varit dess största tillgång. De faktorer som har inverkat på Berlins 

utveckling mot en framgångsrik kulturstad är motsatsen till de egenskaper som idag tillskrivs 

en framgångsrik region; ekonomisk tillväxt, låg arbetslöshet, hög kulturkonsumtion och social 

identitet. Istället är det låga levnadskostnader till följd av det stora antalet tomma bostadsytor 

som har lett till hög kulturproduktion och tillåtit kreativitet skapad ur bristen på social 

sammanhållning.    

 

Att kultur under 2000-talet, genom rapporter från makthavare som EU, har påvisats ha en 

positiv inverkan för regioners ekonomiska tillväxt har lett fram till nya direktiv och därmed 

medfört skapandet av nya institutionella mönster i landet. Att kulturpolitiken är ett barn av sin 

tid märks idag främst genom de aktörer som har den normerande makten över den. Den 

historiska återblicken i denna undersökning visar att Tyskland, på grund av landets egna 
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strukturella problem, har varit sena att ta till sig de allt mer gemensamma standarder som har 

spridit sig i Europa medan Sverige anammade dessa tidigt. Under de senaste åren syns dock 

en allt större likhet mellan kulturpolitikens syften i de båda länderna.  

 

Den instrumentella synen på kulturen och dess påverkan på kulturpolitiken verkar alltså inte, 

som påstås i den svenska kulturutredningen, vara en utveckling i samhället. Istället är det till 

stor del den Europeiska Unionen med dess administrerade gemenskap som har den 

idémässiga makten som medlemsländerna i sin tur åtar sig att verkställa. Ett exempel är den 

tidigare nämnda Lissabonstrategin, en vision om att EU:s medlemsländer gemensamt ska 

arbeta för att EU:s ekonomi ska vara världens mest konkurrenskraftiga från år 2010. Detta 

uppmärksammades under Tysklands ordförandeskap i EU 2007, samma år som den svenska 

regeringen tillsatte Kulturutredningen och gav Stockholms kulturnämnd i uppgift att utveckla 

Kulturvision 2030. Arbetet med Lissabonstrategin betonas i Kulturutredningens betänkande 

samt i Kulturwirtschaft in Berlin, den senaste rapporten om stadens kulturekonomi, något som 

tydliggör hur auktoritära beslut blir allmängiltiga idéer och därmed får konsekvenser i 

samhället. 

 

För att förstå hur kulturpolitiken har utvecklats och i framtiden kommer att se ut är det viktigt 

att förstå de institutionaliserade idéer som har skapat den. Med detta i bakgrunden är det 

rationellt sett logiskt för Stockholm att sträva efter att bli en lika framgångsrik kulturstad som 

Berlin eller att bli en ”stad i världsklass”, då detta tankesätt är det rådande inom den 

europeiska kulturpolitiken idag. Faktum kvarstår dock att de kreativa kluster som finns i 

Berlin och utgör kärnan för dess dragningskraft uppstod innan kulturen fick legitimitet som ett 

medel för samhällets utveckling och tillväxt och fortfarande var en unik fristad i Europa. Med 

den allt mer standardiserade och likriktade europeiska kulturpolitiken uppstår frågan hur länge 

till den kan fortsätta att vara det? 
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