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Abstract Syftet med uppsatsen var att studera vilka idéer som ligger till grund för 2009 års 

Kulturutredning och om den genomsyras av de idéer som inför de administrativa 
förändringar som kopplas till New Public Management.  Detta undersöktes 
genom en kvalitativ innehållsanalys av Kulturutredningens betänkande. New 
Public Management (NPM) är en uppsättning idéer om hur man organiserar och 
styr offentlig verksamhet och har påverkat verksamheter inom bland annat vård, 
omsorg och skola de senaste decennierna. Dessa idéer innebär ökat fokus på 
uppföljning och utvärdering samt att kvalitet kopplas till kostnadseffektivitet. 
Man sätter upp mål, operationaliserar dem till mätbara prestationer som kopplas 
till finansiering. Vi har tagit ett institutionellt perspektiv på dessa idéer. 
Reformförslaget som presenteras kan relateras till de idéer som finns inom NPM. 
Aktörerna är inte medvetna om den institutionella kontexten, utan tror att de 
handlar rationellt. Vi menar att de har utgått från ett positivistiskt modernistiskt 
perspektiv.  

  
  

The purpose of this paper is to examine the ideas behind the rethinking of 
Sweden’s cultural policy (Kulturutredningen) and if the ideas are related to the 
abstract management system “New Public Management”. In the quest to do this 
we performed a qualitative content analysis. In the last decades, New Public 
Management (NPM) has been a popular style in the organization of the Swedish 
public service. NPM indicates a shift towards an increase of evaluations and 
control of the public sphere by operational, measureable goals that sets the terms 
for the financial allowance. In this paper we are trying to understand ideas 
through an institutional perspective. In our conclusion we describe the reform the 
rethinking suggests as under influence of NPM-ideas. The rethinking doesn’t 
recognize its institutional context and the influence of the NPM-ideas. Instead we 
are asserting that they are suggesting a rational reform. We claim that they have a 
perception of the world as right and wrong choices, and that one rationally can 
choose the right. 
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1. INLEDNING  

 

1.1 Bakgrund 

 

Sverige har sedan 1974 haft en officiell kulturpolitisk agenda. Det var på 1970-talet som en rad 

offentliga utredningar lade grunden till de kulturpolitiska målen. Dessa reviderades något 1996, 

men sedan dess har ingen övergripande offentlig utredning skett inom området.1 Hösten 2006 

tillsattes en ny regering och 2007 blev Kulturdepartementet ett eget departement från att 

tidigare har varit både Utbildnings- och kulturdepartement.2 Det nya departementet med 

kulturminister Lena Adelsohn – Liljeroth tillsatte en kommitté som fick uppdraget att gå 

igenom kulturpolitikens uppdrag och vilken form den borde ta. Denna kommitté har kallats 

Kulturutredningen.  

 

Kulturutredningens arbete presenterades den 12 februari 2009 i form av ett betänkande.3 Det 

var mer än trettio år sedan en sådan massiv utredning gjordes på området och behovet av en 

förändrad kulturpolitik har många gånger lyfts fram. Då kulturpolitiken påverkar det svenska 

kulturlivets förutsättningar har många som arbetar med kultur på ett eller annat sätt velat tycka 

till och framföra åsikter om var fokus i utredningen bör ligga. Utredningen har varit föremål 

för en stor debatt och många kritiska röster har förts fram. Arbetsgången har varit turbulent 

med flera interna avhopp och konflikter.4 Simultant med Kulturutredningen initierade en grupp 

kulturarbetare en skuggutredning. Målet med denna var att lyfta fram en idédebatt om konstens 

plats i ett samhälle som styrs mer och mer av kommersiella värden samt att komplettera 

Kulturutredningen.5    

 

De kulturpolitiska målen från 1974 samt 1996 visar spår av hur idéer i det svenska samhället 

har tolkats och speglar Sveriges historia och idealen om det svenska folkhemmet och 

folkbildningen. 1996 skedde inga stora förändringar av kulturpolitiken då de mer byggde 

vidare på de gamla målen. Sedan de första formulerades har mycket hänt och de allmänna 

idealen i samhället har förändrats. Under 1980- och 1990-talet har nya styrideal svept över 

                                                 
1 Nilsson, S. Kulturens nya vägar (2003) 
2 Regeringen, Lagstiftningskedjan (20090520) 
3 Kulturutredningen. Betänkande (SOU 2009:16) 
4 Okänd författare, Svenska dagbladet. Nytt avhopp från Kulturutredningen (20090119) 
5 Skuggutredningen, Vad är Skuggutredningen? (20090502) 
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samhället och de påverkar hur offentlig verksamhet ska organiseras, styras och kontrolleras. 

Enkelt uttryckt kan man säga att offentliga verksamheter har kommit att organiseras med det 

traditionella företaget och näringslivet som förebild. Detta har gett nya sätt att styra och 

kontrollera verksamhetens inriktning, exempelvis genom införande av målstyrning, större krav 

på resurseffektivitet och konkurrensutsättning. Det nya för den här formen av styrning av 

offentlig verksamhet värdesätter ekonomiska värden framför kulturella värden.6 Framförallt 

har en ökning av målstyrning med mätbara mål och en koppling av resultat till finansiering 

skett. Dessa administrativa förändringar har inom organisationsforskning fått 

samlingsbegreppet New Public Management (NPM).7 

 

Att Kulturutredningen kommer att spela en avgörande roll gällande den nationella 

kulturpolitiken tycks vara uppenbart. Detta bland annat då det var så länge sedan det skedde en 

revidering av kulturpolitiken, men även för att Sverige har en lång tradition av statsstyrda 

reformer.8 Detta ger betänkandet som dokument en inbyggd legitimitet. Förslagen i 

betänkandet föreslår förändra kulturpolitikens organisering och styrning i grunden och därför 

finner vi det intressant att djupare analysera detta dokument.  

 

1.2 Problemdiskussion och syfte  

  

Offentlig kulturverksamhet har precis som många andra områden inom offentlig förvaltning 

fått anpassa sig till en de nya administrativa reformerna och en ekonomisering av kulturen har 

skett. Sedan andra världskriget har kulturutbudet ökat kraftigt, men samtidigt har inte de 

offentliga ekonomiska resurserna avsatt för detta ökat i samma utsträckning och kulturen måste 

därför söka alternativa vägar till finansiering av sin verksamhet.9 Det är helt enkelt fler som 

ska dela på samma resurser och man känner sig tvingad till förändringar. Skattebetalarnas 

pengar ska användas effektivt och idéerna inom NPM erbjuder en ny slags lösning på detta.  

                                                

 

Målstyrning med mätbara och jämförbara mål i kulturverksamheter kan dock vara 

problematiskt då konst och kultur många gånger handlar om mjuka värden. Dessa är svåra att 

mäta och det kan vara svårt att avgöra vad som är hög eller låg kvalitet. Då mätbara mål har 

 
6 Oakes, L. Business Planning as Pedagogy: Language and Control in a Changing Institutional Field (1998) 
7 Se exempelvis Almqvist, R. New Public Management: NPM: Om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll 

(2006)  
8 Hasselbladh, H. et al., Bortom New Public Management: institutionell transformation i svensk sjukvård (2008) 
9 Lindqvist, K. Politik och konst - några ekonomiska konsekvenser (2007) s. 141 
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fått större tyngd i nya former av styrning och finansiering av offentlig verksamhet i helhet är 

det intressant att undersöka hur kulturpolitiken påverkas mer specifikt. 

 

Kulturutredningen kommer troligtvis att påverka de idéer och normer som råder inom den 

kulturpolitiska sektorn. I vilken utsträckning och på vilket sätt denna påverkan kommer att se 

ut kan man spekulera i. Har exempelvis idéerna inom NPM påverkat Kulturutredningen? Om 

så är fallet, hur kan man se och framförallt, förstå dessa idéer? 

 

Syftet med uppsatsen är således att studera vilka idéer som ligger till grund för 2009 års 

Kulturutredning och om den genomsyras av de idéer som inför de administrativa förändringar 

som kopplas till New Public Management.   

 

1.3 Avgränsningar  

 

Det empiriska forskningsområdet avgränsas till Kulturutredningen som blev klar i februari 

2009. Ett betänkande lades fram 2009-02-12 vilket utgör vår empiri. Den Skuggutredning som 

pågick samtidigt som Kulturutredningen kommer inte att tas med i empirin eftersom vi 

koncentrerar oss på att studera de idéer som finns i Kulturutredningens betänkande. Av 

tidsskäl kommer heller inte remisserna tas med i empirin även om dessa hade varit intressanta 

att analysera eftersom de representerar en respons på Kulturutredningens betänkande och 

kanske således visar på andra idéer. Då Kulturutredningen är av så omfattande omfång har vi 

gjort avvägandet att avgränsa oss till ett antal kapitel som specifikt rör styrning och 

organisering. I kapitlet Metod redogörs närmare för hur denna avgränsning har sett ut. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

2.1 Ett institutionellt perspektiv  

 

Det institutionella perspektivet utgår från att institutioner består av etablerade och ofta 

upprepade handlingsmönster. Dessa handlingsmönster är kopplade till meningsbetydelser samt 

till regler med tillhörande kontrollsystem. Idéer blir institutionaliserade om tillräckligt många 

människor delar dem eller när centraliserade maktinstanser anammar dem och då uppfattar 

idén som självklar. Institutionell teori visar hur omgivande faktorer, invanda mönster och 

gamla vanor i själva verket styr organisationer mer än rationalitet.10  

 

2.1.1 Idéer och legitimering 

 

I ett samhälle finns ständigt samlingar av idéer om vad, varför och hur saker ska skötas. Dessa 

idéer tas ofta som helt självklara och är dominerande framför andra idéer om hur exempelvis 

något skall organiseras eller styras och skapar en ram för handling. Genom att förhålla sig till 

denna ram skapar man sig också en identitet, man tar ställning till vad man vill och därmed 

vem man är.11 Det finns således en stark koppling mellan identitet och institution, mellan idé 

och handling.12 

 

Idéer utgör även ramen för vilka regler som anses som rätt eller fel och vilken organisering 

som är mest lämplig. Upprepade handlingar får ett normativt stöd i normer och värderingar 

vilket legitimerar och vidmakthåller de bakomliggande idéerna.13  

 

Forskning inom institutionell teori tillhandahåller kunskap om hur idéer legitimeras. Det sker 

då idéerna når den punkt då de anses vara korrekta, lämpliga, rationella och nödvändiga, så till 

den grad att organisationer ser det som en absolut nödvändighet att implementera idéerna för 

att inte bli ansedda som illegitima. 14 Idéer legitimeras och institutionaliseras genom 

                                                 
10 Hasselbladh, H. et al. Bortom New Public Management (2008) 
11 Blomquist, C. et al. Drömmar om framtiden: beslut kring infrastruktur (2002) s. 32 
12 Agevall, L. Välfärdens organisering och demokratin: en analys av New Public Management (2005) s. 58 
13 Ibid. 
14 Sahlin, K., Wedin, L. Circulating Ideas: Imitation, Translation and Editing (2008) 
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maktcentra som utgörs av eliter som mobiliserat sig kring idéerna. De använder sedan sin 

maktposition för att påföra idéerna på andra aktörer.15  

  

2.1.2 Aktörer 

 

Idéer ger upphov till regler som skapar handlingsalternativ som både kan begränsa och 

möjliggöra handling för aktörer. Ett institutionellt perspektiv betonar betydelsen av aktörerna. 

Inom organisationsteori utgörs dessa aktörer av de organisationer och individer som är 

målmedvetna och som handlar för att uppnå sina mål.16 Aktörer har intentionen att handla 

rationellt men är inte alltid medvetna om den institutionella kontexten och dess betydelse i 

exempelvis beslutsfattande. Rationaliteten är därför begränsad. Det är därför viktigt att förstå 

det institutionella sammanhanget, kontexten och att försöka se handlandet, påverkat av både en 

vidare institutionell kontext, men även i en historisk kontext.17 Det politiska system som råder i 

Sverige utgör en sådan institutionell kontext, den sätter ramen för exempelvis styrning och 

kontroll av offentlig verksamhet.18  Idéer, regler och organiseringssätt formar aktörers mål och 

handlingsalternativ. Det är genom att man skapar ett förhållande till idéerna som man blir en 

aktör.19 Aktörer försöker realisera sina intressen vilka utgår från en identitet. Identiteten skapas 

ur ett förhållande till idéer. Att då handling sker visar på att vissa idéer har blivit viktiga. 

 

2.1.3 Översättning 

 

Idéer kan tyckas komma ur det tomma intet, men forskning visar att de snarare kommer ur en 

förflyttning och översättning i en kontext bestående av andra idéer, aktörer, traditioner och 

institutioner. Idéer förblir inte oförändrade när de flyter omkring, utan utsätts för en 

översättning. Översättning kan ske på olika sätt. Imitation är en huvudmekanism för hur 

organisationer utsätts för och tar upp nya idéer. Att imitera en idé innebär dock inte att den 

bara blir kopierad, utan att idén även utvecklas. Sättet idéerna utvecklas och tar form är 

beroende av kontexten och de anpassar sig till rådande sammanhang. Man kan enkelt beskriva 

denna transformation som en slags redigering av idéerna.20 En annan huvudmekanism för 

                                                 
15 Hasselbladh, H. et al. Bortom New Public Management (2008) 
16 Agevall, L. Välfärdens organisering och demokratin: en analys av New Public Management (2005) 
17 Blomquist, C. et al. Drömmar om framtiden: beslut kring infrastruktur (2002) 
18 Hasselbladh, H. et al. Bortom New Public Management (2008) 
19 Blomquist, C. et al. Drömmar om framtiden: beslut kring infrastruktur (2002) 
20 Sahlin, K., Wedin, L. Circulating Ideas: Imitation, Translation and Editing (2008) 
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översättning av idéer presenterar Røvik; konkretisering. Konkretisering innebär att man i en 

organisation försöker tolka och förtydliga ett koncept så att det kan resultera i rutinmässiga 

aktiviteter. Detta innebär en omformning av ett generellt koncept till specifika aktiviteter, från 

en generell idé om organisering och styrning till konkret handling. Andra former för 

översättning som Røvik nämner är delvis imitation, sammansmältning och kombination.21  

2.2 New Public Management  

2.2.1 Vad är New Public Management 

 

Begreppet New Public Management (NPM) innefattar ett kluster av managementidéer som 

introducerats inom offentlig sektor de senaste två decennierna. Christopher Hood vid London 

School of Economics var den förste att använda begreppet New Public Management. ”The 

term NPM was coined because some generic label seemed to be needed for a general, though 

certainly not universal, shift in public management styles.”22 Hood såg ett behov av att 

benämna den pågående förändring som börjat ske inom den offentliga sektorn i flera olika 

länder.23 Förändringarna kan därmed sammanfattas under paraplybegreppet New Public 

Management. Många olika forskningsdiscipliner har önskat definiera vad NPM är och bör 

vara. Begreppet innehåller många motstridiga koncept och idéer, men det finns ändå en 

gemensam kärna.24 Denna kärna kännetecknas bland annat av en ekonomisering och 

managerialisering av den offentliga sektorn. I ett försök att fånga in och beskriva kärnan så 

heltäckande som möjligt redogör vi för olika definitioner av NPM som beskrivits av ledande 

forskare inom området.  

2.2.1.1 Agevall 

Lena Agevall, universitetslektor och docent i statsvetenskap vid Växjö universitet,  

sammanfattar NPM till fem huvudingredienser.25 Dessa är a) Styrning och kontroll, b) 

Disaggregering – konkurrens, c) Ledningsroller – empowerment, d) Medborgaren – kund – 

empowerment samt e) Nytt språk. 

 
                                                 
21 Røvik, K – A. Moderna organisationer: trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet (2000) 
22 Hood, C. The “New Public Management” In The 1980s: Variations On A Theme (1995) s. 94 
23 Almqvist, R. New Public Management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll (2006) 
24 Ibid. 
25 Agevall, L. Välfärdens organisering och demokratin: en analys av New Public Management (2005) 
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Styrning och kontroll  

Under denna första rubrik hamnar ett antal nya former av styrning och kontroll som är hämtade 

från näringslivet, till exempel mål- och resultatstyrning, ekonomistyrning, kontraktstyrning 

med mera. Även kvalitetssäkringssystem, olika former av prestationsersättningar, 

jämförelser/benchmarking, granskningar och utvärderingar hamnar här. Alla dessa ingredienser 

för styrning och kontroll innebär större fokus på ökad effektivitet och kvalitet med emfas på 

produktivitet. I praktiken innebär detta att politiker ska formulera och fastställa klara mål, 

besluta om kostnadsramar och även utvärdera resultaten. Införandet av prestationsersättningar i 

form av t.ex. individuella löner och kontraktstyrning är exempel på incitament som ska 

kontrollera och motivera anställda. I slutändan gäller det att få ut ett större värde för varje 

krona.26 

Disaggregering – konkurrens 

Disaggregering innebär att man bryter upp något i olika beståndsdelar. Ett exempel på 

disaggregering inom offentliga sektorn, exempelvis sjukhus och skola, är Beställare-Utförare-

Modellen, där beställare skiljs från utförare. Syftet med disaggregering är att skapa konkurrens 

för att uppnå hög effektivitet. Det skapar även kvasimarknader och privatisering. Konkurrensen 

kan vara både intern och extern. Intern mellan olika enheter inom samma organisation eller 

mellan olika kommunala utförare. Extern då verksamhet läggs ut på entreprenad. För att 

kvasimarknader ska kunna uppstå måste det finnas tydliga gränser för de olika 

enheterna/organisationerna. 27 

Ledningsroller – empowerment 

Begreppet empowerment handlar om en slags bemyndigande av individer och samhällen, att 

tilldela dem en befogenhet. Det handlar ofta om att utveckla ett självförtroende för sin egen 

kapacitet. I det här fallet menas det att politiker ska ha en bredare makt över förvaltningen 

medan den lokala och regionala nivån ska ha empowerment gentemot den nationella centrala 

politiska nivån. Det ska också finnas ett större handlingsutrymme inom förvaltningen för starka 

chefer som är proaktiva. Christensen och Laegreid sammanfattar bra det syfte som de nya 

ledningsrollerna har: ”Policy-makers make policy and then delegate its implementation to 

                                                 
26 Agevall, L. Välfärdens organisering och demokratin: en analys av New Public Management (2005) 
27 Ibid. 
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managers and hold them accountible by contract”.28 Kontraktarrangemang ses som det 

primära tillvägagångssättet när politikernas makt centraliseras och större vikt läggs på 

samordning och kontroll. De traditionella cheferna inom förvaltningen ersätts av managers, 

som ska driva personalen att uppnå de mål och resultat som den centrala nivån har fastställt. 

Deras ökade befogenheter måste föregås av en ökad decentralisering och delegering. NPM 

förespråkar alltså både en centralisering och en decentralisering.29 

                                                

Medborgaren – kund – empowerment 

Denna ingrediens innebär kortfattat att medborgaren ses som en kund som genom att välja 

mellan den offentliga verksamhetens ”utbud” får större makt och ett indirekt inflytande.30 Ett 

exempel på detta är Vårdval Stockholm som är en landstingsstyrd omorganisering av vården i 

Stockholms län som innebär att invånare i Stockholms län får välja vilken vårdgivare de vill 

ha.31  

Nytt språk 

Man ser en skiftning i språkbruket när NPM införs i offentlig verksamhet. Termer hämtade 

från den privata sektorn och marknaden färgar av sig på den offentliga sektorn. Exempel på 

detta är kommuner som presenterar sig som koncerner, service och omsorg beskrivs i termer av 

produktion och produkter, medborgare blir kunder och chefstjänstemän benämns direktörer.32 

Andra begrepp hämtade från privata sektorn som blir allt vanligare inom offentliga sektorn är 

nyckeltal, affärsplaner etcetera.  

2.2.1.2 Hood  

Christopher Hood är kanske den som först försökte definiera idéerna inom NPM. Han delar in 

NPM i sju olika element. Dessa är 1) ett skifte till större disaggregering av offentliga 

organisationer, 2) ett skifte till större konkurrens både inom den offentliga sektorn och mellan 

den offentliga och den privata sektorn, 3) en ökning i användandet av managementformer 

hämtade från den privata företagssektorn, 4) större fokus på kostnadseffektivitet, 5) en högre 

grad av ”hands-on management”, 6) ett ökat användande av mätbara, standardiserade 

 
28 Christensen och Laegreid, i Agevall, L. Välfärdens organisering och demokratin: en analys av New Public 

Management (2005) s. 24. 
29 Agevall, L. Välfärdens organisering och demokratin: en analys av New Public Management (2005) 
30 Ibid. 
31 Hammarström, A. Välja vårdgivare – om Vårdval Stockholm (2008) 
32 Agevall, L. Välfärdens organisering och demokratin: en analys av New Public Management (2005) 
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prestationer inom offentlig sektor och 7) försök att kontrollera offentliga organisationer enligt 

en mer homeostatisk stil genom resultatmål som är ställda på förhand. 33 Den här listan med 

sju element ger en förenklad bild över vad NPM innehåller och många variationer av 

elementen är möjliga.  

                                                

2.2.1.3 Du Gay 

Paul du Gay, professor i sociologi och organisationsteori, sammanfattar tio viktiga principer 

som han anser ringar in de idéer som finns inom NPM. Principerna är sammanlänkade och 

uppfinner på nytt de offentliga organisationerna. Han kallar den reformerade offentliga sektorn 

för ”entrepreneurial governance” 34, vilket vi översätter till entreprenöriell offentlig styrning. 

De tio principerna: 

 Denna entreprenöriella offentliga styrning gynnar konkurrens mellan verksamheter som 

tillhandahåller service.  

 De bemyndigar medborgare genom en förskjutning av makt från byråkratin till 

samhälle. De fokuserar på resultat och mäter verksamhetens prestationer.  

 De är i första hand målstyrda, inte styrda av regler och bestämmelser.  

 De ser medborgare som kunder och erbjuder dem val – mellan skolor, sjukvård osv.  

 De arbetar med att hindra problem innan de uppkommer snarare än att bara erbjuda 

hjälp efter att problem uppstått.  

 De fokuserar på att tjäna pengar, inte bara spendera pengar.  

 De decentraliserar auktoritet och välkomnar ett management som gör fler delaktiga. 

 De föredrar marknadsmekanismer framför byråkratiska mekanismer för att styra 

verksamheten. 

 De lägger inte bara energi på att tillhandahålla samhället med tjänster utan lägger även 

fokus på att få med alla sektorer – den offentliga, privata och ideella – att tillsammans 

känna ansvar för att lösa samhällets problem.  

Dessa principer ska inte uppfattas stå för sig själva, som att de var för sig står för ett eget 

distinkt projekt. Istället utgör de tillsammans ett interagerande system.35 Precis som Hood 

menar Du Gay att många variationer och kombinationer är möjliga. 

 
33 Hood, C. The New Public Management In The 1980s: Variations On A Theme (1995) 
34 Du Gay, P. In Praise Of Bureaucracy – Weber, Organization, Ethics (2000) 
35 Ibid. 
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2.2.2 Ursprung och framväxt 

Hur uppstod då NPM från början och hur kan man förklara dess framväxt? Roland Almqvist 

sammanfattar sex alternativa förklaringar till uppkomsten av NPM. Den första förklaringen 

hänvisar vissa till ett ”habitat loss” för det gamla synsättet att styra offentliga organisationer. 

Man har helt enkelt tappat förtroendet för de traditionella synsätten, att de kan hänga med i den 

snabba utvecklingen med nya typer av informationssystem.36 

En andra förklaring på NPM:s uppkomst och framväxt bygger på en övertygelse om att den 

ekonomiska situationen i världen har tvingat nationers ledare att börja se den rådande 

finanspolitiken ur ett mer kritiskt perspektiv.37  

En tredje förklaring säger att den offentliga sektorns roll ska vara att styra på distans. Detta är 

ett resultat av högerliberala idéer som förespråkar ett marknads- och mer modernt 

företagstänkande.38  

Den fjärde förklaringen utgår från kundens eller skattebetalarens perspektiv. Skattebetalare har 

rätt att få veta om deras skattepengar spenderas enligt de tre ”E:na”, det vill säga Economically, 

Efficiently and Effectivielly. Enligt detta perspektiv för således NPM därmed skattebetalarna 

och ”kundernas” talan och vänder sig samtidigt mot självreglerande professionalism.39  

En femte förklaring är att NPM är en del av en större individualiseringstrend. Denna trend är i 

sin tur starkt påverkad av Human Resource Managementrörelsen (HRM), som just ser 

personalen, individerna, som organisationens största tillgång. HRM innebär kortfattat att man 

anställer människor, utvecklar deras förmågor som sedan utnyttjas, underhålls och utvecklas så 

de passar organisationens behov. 40 

Den sjätte och sista förklaringen som Almqvist tar upp, är att NPM är en del i ett doktrinskifte 

av den offentliga sektorns ”accountability”.41 Vi översätter ordet med redovisningsbarhet, 

vilket menas möjligheten och även ett krav att redovisa och ge skäl för sina val och handlingar. 

Den sista förklaringen som ursprungligen kommer från Hood anspelar på att NPM är ett 

                                                 
36 Almqvist, R. New public management: NPM: om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll (2006) 
37 Ibid. 
38 Almqvist, R. New public management: NPM: om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll (2006) 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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uttryck för en kritik som uppstod på 1980-talet mot vad han kallar ”Progressiv Public 

Administration”, PPA,42 vilket på svenska översätts med den offentliga sektorns progressiva 

era. Genom ökad redovisningsbarhet kan ansvariga inom den offentliga sektorn hållas 

ansvariga och genomlysas för allmänheten.43  

PPA-modellen vilade på två managementdoktriner. 1) Att den offentliga sektorn och den 

privata sektorn skulle hållas isär i fråga om affärsmetoder, organisationsstruktur, belönings- 

och karriärsstrukturer m.m. 2) Att hindra korruption och favorisering bland politiker och 

tjänstemän. Detta skulle ske genom formulerandet av regler.44 Något som ansågs viktigt i PPA 

var en hög grad av förtroende. Genom att skapa ett stort förtroende i relationer mellan aktörer 

hålls transaktionskostnaderna på en låg nivå inom offentlig sektor och det leder i sin tur till en 

högre effektivitet.45 En annan tolkning kring transaktionskostnader inom byråkratier redovisar 

Ouchi för. Han menar att transaktionskostnaderna i en byråkrati hålls nere genom att 

arbetsuppgifterna inom organisationen standardiseras och att detta är en följd av att både 

prestation och mål anses viktiga i organisationsformen. I en byråkrati upprätthålls förtroendet 

med hjälp av anställningskontraktet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 46  

I och med kritiken mot PPA växte en ny uppfattning fram om den offentliga sektorns 

ansvarighet. Power och Laughlin summerar detta skifte med begreppet accountingization som 

är likställt med begreppet redovisningsbarhet. Med det menas en större ambition att 

synliggöra, bryta ner och kategorisera kostnader inom områden och verksamheter där dessa 

tidigare varit otydliga eller mer eller mindre odefinierade.47 Det sker ett skifte i form av 

minskat förtroende för de traditionella professionerna till ökat förtroende för marknaden och 

den privata sektorns management.  

NPM går emot PPA-modellens två managementdoktriner och ersätter PPA med följande två 

syften: 1) Avlägsna skillnaderna mellan offentlig och privat sektor, 2) Få till ett skifte i 

utformandet av regler med fokus på processansvar till regler med större fokus på ansvar för 

uppnådda resultat. Redovisningsbarheten kräver också att resultaten är mätbara samt att 

                                                 
42 Hood, C. The New Public Management In The 1980s: Variations On A Theme (1995) 
43 Almqvist, R. New public management: NPM: om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll (2006) 
44 Hood, C. The New Public Management In The 1980s: Variations On A Theme (1995) 
45 Almqvist, R. New public management: NPM: om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll (2006) 
46 Ouchi, W G. Markets, Bureaucracies, and Clans (1980) 
47 Power M. och Laughlin R. genom Almqvist, R. New public management: NPM: om konkurrensutsättning, 

kontrakt och kontroll (2006) 
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aktörerna är självkontrollerande.48  Organisationer med den här formen av styrning och 

kontroll benämner Ouchi klan. Klanen innefattar en kontrollmekanism där aktörerna blir 

självkontrollerande och insocialiserade att göra organisationens mål till sina egna och arbeta 

för organisationens bästa. Målen är inofficiella i en klan och istället är prestationen viktig.49 

2.2.2.1 NPM i Sverige och i kultursektorn 

Sverige kategoriseras som ett land som under 1980-talet lagt stort fokus på att implementera 

NPM-liknande reformer. Ett särskilt starkt fäste fick reformer som innebar 

prestationsersättningar.50 Ett exempel på en sådan reform är Beställar-Utförarmodellen, som 

används i många svenska kommuner och landsting.51 

En anledning till att Sverige utmärker sig som en nation där NPM implementerats på bred front 

är den långa traditionen av statsstyrda reformer.52 Återkommande element som finns i de 

många förändringsprogrammen känner vi igen från NPM. Det är centralisering, samordning, 

rationalisering, nyttotänkande med mera. Den svenska statsapparaten har länge varit kraftigt 

präglad av en stark tilltro till människans förmåga att skapa ett samhälle som vilar på säker 

kunskap. Detta beskrivs ofta som en särskild svensk ingenjörsanda. De reformer som får 

genomslag och som vinner institutionellt stöd inom den svenska offentligheten är i regel starkt 

präglade av en instrumentell orientering. 53 

Svenska forskare har försökt hitta empiriska inslag av NPM som praktiserats inom den 

offentliga sektorn. Figur 1 nedan är ett exempel på hur Blomberg använt sig av Hoods 

kategorier i jämförelse med empiriska NPM-inslag han funnit inom offentlig verksamhet 

(äldreomsorgen i detta fall) i de kommuner han studerat i sin fallstudie.54  

                                                 
48 Almqvist, R. New public management: NPM: om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll (2006) 
49 Ouchi, W G. Markets, Bureaucracies, and Clans (1980) 
50 Hood, C. The New Public Management In The 1980s: Variations On A Theme (1995) 
51 Agevall, L. Välfärdens organisering och demokratin: en analys av New Public Management (2005) 
52 Hasselbladh, H. et al. Bortom New Public Management (2008) 
53 Ibid. 
54 Agevall, L. Välfärdens organisering och demokratin: en analys av New Public Management (2005) 
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Grundkoncept NPM Exempel på kommunal översättning 

Fristående och självständiga enheter. Resultatenheter och chefer med resultatintriktat 
budgetansvar, kommunala vårdbolag, 
koncerntänkande. 
 

Marknadsorientering och konkurrens. Entrepenader, köp- och säljmodeller. 
 

Ledningsstil hämtad från den privata sektorn. Externrekrytering av chefer och utbildning av 
förvaltningsledningen. 
 

Större disciplinering och sparsamhet. Ett 
helhetsgrepp på resursanvändningen. 

Effektivisering, nyckeltal, jämförelser med 
förvaltningar i andra kommuner, externa 
konsultgranskningar. 
 

En ökad insyn i och kontroll av 
ledningsarbetet. 

Specialiserade handläggare, förvaltningschefer 
anställda av kommunstyrelsen, centraliserade 
ledningsgrupper. 
 

Explicita resultat- och kvalitetsmål, mätbara 
standarder samt mått för prestation och 
måluppfyllelse. 

Målformulering på verksamhetsnivå, system för 
uppföljning och kontroll av kostnader och 
kvalitet (TQM). 
 

Större betoning av kontrollen av det som 
produceras (output)/ekonomiska incitament. 

Resurssystem och betalning baserad på 
prestation, t.ex. internprissättning, 
insatskataloger. 
 

Service- och kundorientering. Kundråd, omsorgsgarantier, system för 
klagomålshantering. 

Figur 1. New Public Management i den kommunala äldreomsorgen. 

 

Emma Stenström, management- och organisationsforskare vid Handelshögskolan i Stockholm, 

beskriver ekonomiseringen av kulturen i sin avhandling och det som beskrivs kan tolkas som 

implementering av New Public Management, bara inte beskrivet i just de ordalagen.55 Ett tema 

som återkommer i Stenströms bok är paradoxen att utvecklingen inom företag i kulturlivet går 

mot införande av traditionell management, medan andra företag låter sina management 

inspireras av perspektiv och tekniker som hämtats från estetik och konst. Stenström för en 

diskussion kring sju grundantaganden om konst och kultur som utgör hinder mellan konst och 

management. 56 Dessa antaganden kan vara intressanta att komma tillbaka till i analysen av 

Kulturutredningens betänkande: 

 

                                                 
55 Stenström, E. Konstiga företag (2000)  
56 Ibid., s. 146 ff 
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1. Skapandet av konst styrs inte av marknadens efterfrågan. Konsten ska vara fri och stå 

bortom alla kommersiella krav. 

2. Konstverkens komplexitet gör dem unika och svåra att kommunicera med traditionella 

metoder; i konsten blandas estetiska, symboliska, sociala, tekniska, ekonomiska, etiska, 

materiella och immateriella, språkliga och kulturella inslag. 

3. Konsten har många och oförutsebara målgrupper. Hur ska en marknadsföringsstrategi 

då se ut? 

4. Konst är inte något som man nödvändigtvis kan ta till sig. 

5. Konsten följer inte konkurrensens logik. 

6. I konsten är allt underordnat den konstnärliga visionen, inklusive ekonomi och 

marknadsföring. Också projekt som är kostsamma och omöjliga att motivera rationellt 

måste kunna genomföras. 

7. Många konstverk är unika, de kan inte reproduceras eller upprepas och måste upplevas 

på plats. 

2.2.3 Paradoxer och motstridigheter inom NPM  

Agevall lyfter upp en del motstridigheter som finns inom NPM. Det känns naturligt att lyfta 

fram dessa för att belysa den komplexitet som NPM innefattar.  

2.2.3.1 Centralisering vs decentralisering 

NPM tycks förespråka både centralisering och decentralisering av makt vilket ger ett 

motstridigt intryck. Samtidigt som ledare ska ha större makt och ges större ansvar över 

förvaltningens styrning ska tjänstemän och chefer få ökad handlingsfrihet över hur de styr sin 

verksamhet. Detta uttrycker den paradox som finns inom hela managementutvecklingen, 

nämligen att en individualiseringstrend sker i ljuset av en managementexplosion.57 När 

politiker ska få större makt över byråkratin samtidigt som chefer för förvaltningen ska få större 

handlingsutrymme uppstår spänningar mellan makt och ansvar.  

En liknande spänning finns således mellan tjänstemän/professioner och den bemyndigade 

medborgaren. Tjänstemännen ska göra bedömningar utifrån ett medborgarperspektiv och vad 

som är bäst för medborgaren. Om de bara ska utföra vad som är bäst för medborgaren och vad 

                                                 
57 Almqvist, R. New Public Management: NPM: om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll (2006) 
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denne efterfrågar, kan det innebära en spänning i relationen till professionella normer och 

bedömningar.58 

2.2.3.2 Kunden i fokus 

Kunden och ett kundfokus är centralt inom NPM. Men vid studier av kundbegreppet uppstår en 

förvirring kring vem som egentligen är kund. Ibland är det den enskilda individen, ibland 

politikern i form av beställare (exempelvis genom beställar-/utförarmodellen). Även om de 

kanske arbetar utifrån ett medborgarperspektiv och ska beställa service å medborgarens vägnar 

finns det en inneboende problematik här. Om det är kunden som ska få större makt genom sina 

val måste frågan ställas om vilka kunder som ska inkluderas. 

2.2.3.3 Avpolitisering vs politisering 

Det finns en tendens inom NPM som innebär en förskjutning från politik till ledarskap. Man 

talar om en avpolitisering av offentlig verksamhet som innebär en minskning av antalet 

nämnder och politiker.59 Man vill istället föra över fler funktioner från politiken till marknaden 

och låta marknaden vara exempelvis en fördelningsmekanism. Paradoxen här ligger i att man 

talar om och uppfattar marknaden som en neutral, värdefri och effektiv 

fördelningsmekanism.60  

till den offentliga verksamheten och det 

nebär en politisering snarare än en avpolitisering.61 

.3 Referensram för analysen  

                                                

Ett element i NPM är att politiska nämnder minskar och att partipolitiken tonas ner. NPM-

modellen innebär att fler uppgifter tas från politiken och lämnas över till förvaltning och 

tjänstemän. Paradoxen är att mer politik överlämnas 

in

 

2

 

I analysen kommer vi att utgå från ett institutionellt perspektiv.  Vi kommer att betona aktörens 

roll som ett medvetet, handlande subjekt som konstruerar sin egen verklighet i förhållande till 

en institutionell kontext. Aktörer formas efter en institutionell kontext, idéer och en 

översättning i strävan efter legitimering. Denna kontext som består av idéer och regler kan vara 

 
58 Agevall, L. Välfärdens organisering och demokratin: en analys av New Public Management (2005) 
59 Montin i Agevall, L. Välfärdens organisering och demokratin: en analys av New Public Management (2005) 
60 Agevall, L. Välfärdens organisering och demokratin: en analys av New Public Management (2005) 
61 Ibid. 
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begränsande och samtidigt möjliggöra olika former av handling och därmed organisering. Vi 

söker de meningsfulla samband mellan institutionaliserade idéer och empirin, det vill säga 

mellan New Public Management och Kulturutredningen. Vi vill undersöka vilka idéer som 

ligger bakom Kulturutredningens betänkande och för det måste vi närma oss 

forskningsobjektet utifrån teorier om NPM och ett institutionellt perspektiv för att sedan tolka 

det.  NPM är ett abstrakt managementsystem som innebär att organisering och styrning sker 

genom att organisationer sätter upp prestationsmål, operationaliserar dessa mål och sedan 

kopplar finansiering till prestationsmålen.62  Det är detta är kärnan i New Public Management. 

Då vi undersöker om idéerna bakom Kulturutredningen kan relateras till NPM kommer de 

definitioner av NPM som vi har hämtat från Agevall, Hood och Du Gay utgöra en slags 

egreppskarta. 

 

                                                

b

 
62 Townley, B. The Cult Of Modernity (2001) s. 309 
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3. METOD 

 

För att svara mot syftet har vi behandlat empirin genom en analys av dess meningsinnehåll, en 

så kallad kvalitativ innehållsanalys. Grunden för innehållsanalysen bestod av de definitioner av 

NPM som presenterades i föregående kapitel. De utgjorde en slags begreppskarta. Följande 

förklarar hur vi har hanterat innehållsanalysen. Metoden är hämtad från Johannessen och 

Tufte.63 

 

3.1 Fyra faser vid analys av meningsinnehåll 

 

3.1.1 Helhetsintryck och sammanfattning 

 

Genom att först läsa genom hela materialet bekantade vi oss med det för att få ett 

helhetsintryck. I denna fas sökte vi efter centrala teman som vi sedan skrev en kort 

sammanfattning av. Då Kulturutredningens betänkande framställs på över 800 sidor, sållade vi 

bort mycket information i denna fas. Det som kom att lyftas fram i sammanfattningen var 

information som var intressant utifrån forskningsfrågorna. Samtidigt var vi i denna fas öppna 

för att tolkningen kunde förändras då en djupare analys av materialet skulle ske. I 

sammanfattningen använde vi oss av de begrepp som Kulturutredningen själva valt att 

använda. Sammanfattningen presenteras i början av analyskapitlet. 

 

3.1.2 Koder, kategorier och begrepp 

 

I denna fas av analysen sökte vi efter element som är meningsbärande. För att finna dessa 

behövde vi reducera och organisera materialet. Detta gjorde vi genom att utgå från de 

huvudteman och den begreppsapparat som presenterats och systematiskt gå igenom materialet 

för att finna de delar i texten som kunde bidra till information om de huvudteman vi beslutat 

oss för. I denna avgränsning fann vi följande fem kapitel i Kulturutredningens betänkande 

särskilt aktuella för uppsatsens syfte:  

 

                                                 
63 Johannessen, A. et al. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2003) 
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 Kulturpolitiken som aspektpolitik - samspelet med andra samhällsområden,  

 Ökat samspel mellan stat, landsting och kommun – portföljmodellen, 

 Arkitektur för en samlad kulturpolitik, 

 En ny roll för Kulturrådet 

 Kulturinstitutionerna 

 

En djupare analys genomfördes av dessa kapitel genom att vi kodade dem. Texten delades in i 

teman och klasser som utgick från begreppskartan som presenterades i teorin. För att analysen 

skulle vara tillförlitlig skedde kodningen med en kontinuerlig reflektion över teorin. Vi var 

mycket angelägna om att inte förlora helhetsintrycket av materialet.  

 

3.1.3 Kondensering 

 

I denna fas reducerade vi materialet ytterligare, och plockade ut de delar av texten som vi kodat 

som meningsbärande. Dessa utvalda textdelar ordnades därefter efter kodorden. Syftet med 

detta var att förbereda för en så kallad kondenserad beskrivning av det kodade materialet och 

finna några huvudsakliga teman i materialet. Under denna fas utvecklade vi också kategorier 

som var mer övergripande än de som vi utgick från i början och som vi kunde samla likartade 

koder under. 

 

3.1.4 Sammanfattning och presentation 

 

I denna fas sammanfattade vi vårt kondenserade material på ett sätt som gjorde att vi kunde 

koppla materialet till teorin för att på så sätt beskriva meningsinnehållet i texten. Detta för att 

kunna förmedla innehållet till läsarna på ett logiskt sätt. Genom denna rekontextualisering 

sammanfattade vi texten med utgångspunkt från de kodord som utvecklades i fas 3. I denna fas 

undersökte vi om vår nya sammanfattning samstämde med det intryck som vi sammanfattade i 

första fasen samt om vi kunde förstå texten utifrån teorier om NPM och ett institutionellt 

perspektiv. För att kunna redovisa vår analys på ett givande sätt valde vi att presentera empirin 

simultant med analysen. Analysen presenteras utifrån utvalda huvudteman. Dessa är nya idéer 

inom kulturpolitiken, organisering och styrning på statlig och regional nivå, Kulturutredningen 

och NPM. 
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3.2 Metodkritik och tillförlitlighet 

 

Avvägt den tid som funnits till vårt förfogande anser vi att avgränsningen i empirin är 

motiverad då vi önskade skapa oss en djupare förståelse och därmed underlätta en korrekt 

tolkning av materialet och samtidigt behålla ett kritiskt förhållningssätt. Avvägt 

forskningsobjektet och tidstillgången, anser vi valet att tillämpa en kvalitativ innehållsanalys är 

riktigt. Genom att tydligt visa hur vi har gått tillväga i analysen anser vi att tillförlitligheten är 

god.  

 

De val vi har gjort motiveras av en önskan att hålla en hög kvalitet på analysen. Som Sven-Erik 

Liedman skriver; ”Förståelsen kan vara grundare eller djupare. Är den djup, kan vi sätta in 

texten i ett större sammanhang, utreda olika tolkningsalternativ i dess dunklare stycken och 

förhålla oss välavvägt kritiska till dess innehåll.”64 

 

                                                 
64 Liedman, S-E. Ett oändligt äventyr. (2006) s. 280 
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4. ANALYS 

4.1 Introduktion till Kulturutredningen 

Kulturutredningen (KU) tillsattes av regeringen för att se över kulturpolitikens inriktning och 

arbetsformer. KU var formellt en enskild myndighet som jobbade fristående, men utifrån 

uppdrag från regeringen i form av ett direktiv. Utredningen skedde mellan juni 2007 till 

februari 2009, då de redovisade sitt arbete i form av ett betänkande till Kulturdepartementet. 

Kulturutredningens betänkande representerar steg två av sju i lagstiftningskedjan65 och får 

respons i form av remisser som en del av det demokratiska systemet. 

KU leddes av en kommitté av fem ledamöter och ett sekretariat. Ordförande för kommittén var 

förlagschef Eva Swartz-Grimaldi. Sekretariatet bestod av åtta personer varav en 

huvudsekreterare, sex utredningssekreterare samt en informationsansvarig och biträdande 

sekreterare. 

Till utredningen var också ett antal referensgrupper kopplade som regelbundet sammanträdde 

med KU för att diskutera frågor och förslag som rörde uppdraget. Sammanlagt fanns sju 

referensgrupper som bistod med sakkunskap. En politisk, parlamentariskt sammansatt 

referensgrupp, där alla riksdagspartier fanns representerade. De sex andra var en expertgrupp, 

sammansatt av tjänstemän från de olika departementen, en förvaltningsgrupp, en bild- och 

formgrupp, en litteraturgrupp, en musik- och scengrupp samt en referensgrupp för högre 

utbildning. Utredningen hade också kontakter med representanter från kulturlivet. 

Kontinuerliga kontakter hölls också med Sveriges kommuner och landsting. 

Nedan sammanfattas Kulturutredningens uppdrag i punktform. Uppdraget gällde bland annat 

att lämna förslag till förändringar efter överväganden som gäller:  

 Behovet av förändringar i de nationella målen för kulturpolitiken 

 Möjligheterna till utveckling och förnyelse av det kulturpolitiska samspelet mellan stat, 
landsting och kommuner. 

 Möjligheten att tydliggöra statens långsiktiga uppgifter och åtaganden inom 
kulturområdet. 

 Förutsättningarna för att bredda ansvaret för kulturverksamheter i samhället hos både 
offentliga organ och enskilda aktörer. 

                                                 
65 Regeringen. Lagstiftningskedjan  http://www.regeringen.se/sb/d/11266/a/120332  
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 Prioriteringar av statens insatser, t.ex. för hur kulturpolitiken kan samspela med andra 
relevanta samhällsområden. 

 Den statliga förvaltningsorganisationen inom kulturområdet. 

 De statliga stödordningarna.66 

 

4.1.1 Sammanfattning av Kulturutredningens betänkande 

 

Betänkandet presenteras i tre delar. Den första delen är Grundanalys, den andra 

Förnyelseprogram, och den tredje Kulturpolitikens arkitektur.67 

 

I den första delen görs en analys av kulturpolitikens bakgrund, dess historia, under vilka 

omständigheter den har utvecklats samt vilket behov en ny kulturpolitik bör täcka. I en slutsats 

av analysen presenterar man ett behov av en förändrad kulturpolitik. Man menar att 

kulturpolitiken tidigare har hanterat förändringar, inte genom att förändra sättet som 

kulturpolitiken har styrts och organiserats, utan att i stället försökt passa in förändringarna i den 

etablerade kulturpolitiska traditionen. Betänkandet presenterar ett alternativ som handlar om att 

ändra på själva kulturpolitiken, i stället för att anpassa omvärlden efter den. I den första delen 

diskuteras och problematiseras även hur kulturpolitiken har sett ut på landstings- och 

kommunnivå. De gör även bedömningen att kulturpolitiken behöver undergå en utredning var 

femte år.68 

 

I del två Förnyelseprogram, presenterar utredningen sitt program för förnyelse, vilket de 

baserar på del ett. I denna del fördjupas diskussionen om vilken roll kulturpolitiken bör ta. Ett 

övergripande syfte för kulturpolitiken är att vidga perspektivet och att börja anpassa sig till 

samhällets förändring, i stället för tvärt om. Kulturpolitiken bör ta ett medborgarperspektiv och 

bidra till samhället med avstamp i yttrandefrihet och demokrati. Förnyelseprogrammet 

presenteras i 10 punkter69: 

 

1. Nya mål för kulturpolitiken. 

2. En annan roll för staten. 

3. Ett breddat politikområde. 

                                                 
66 Kulturutredningen. Betänkande (SOU 2009:16), bilaga 1 
67 Kulturutredningen. Betänkande (SOU 2009:16) 
68 Kulturutredningen. Betänkande Del 1 Grundanalys  (SOU 2009:16) 
69 Kulturutredningen. Betänkande Del 2 Förnyelseprogram (SOU 2009:16) 
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4. Fokus på de offentliga arenorna. 

5. Samspel mellan civilsamhälle och folkbildning. 

6. Kulturpolitik som aspektpolitik. 

7. Portföljmodell för samspel mellan stat, kommuner och landsting. 

8. Ny strategi för stöd till kulturskapande. 

9. Arkitektur för en förnyad kulturpolitik. 

10. Ny syn på institutionerna. 

 

Del tre består av den del av betänkandet som berör sättet att organisera och styra de 

myndigheter och institutioner som kulturpolitiken baseras på. Det är här punkt 9 och 10 av 

förnyelseprogrammet redovisas för mer grundligt. Det argumenteras för en mer enad 

kulturpolitik och ett breddat och stärkt politiskt perspektiv. Man menar att systemet idag är 

alltför spretigt och komplext och att man i detta tappar tyngd i förhållande till andra 

politikområden. För att förbättra detta föreslår man samla politiken i tre övergripande sfärer, 

baserade på dess ändamål. Dessa ändamål har de kategoriserat som; frågor om arkiv, bibliotek 

och språk, frågor om samtid, historia och livsmiljö, samt för frågor om konstarterna. Dessa 

kommer att stå under förvaltning av olika myndigheter som har den gemensamma uppgiften att 

ha ett samlat ansvar för att främja de kulturpolitiska målen. Kulturpolitiken ska främja 

utvecklingen av de institutioner som verkar inom kulturen, det är viktigt att verksamheterna är 

relevanta för samhället. Institutionerna föreslås få mer långsiktigt formulerade uppdrag än de 

får idag för att klara av detta.70  

 

4.2 Nya idéer – Ny kulturpolitik 

 

Kulturutredningen vill byta riktning på hela kulturpolitiken som den ser ut idag. I deras 

uppdrag ingår att utreda hur ett ökat politiskt samspel med andra samhällsområden och 

politiska områden skulle kunna se ut. Utredningen ger många förslag kring hur ett samspel med 

andra samhällsområden skulle kunna se ut och de gäller bland annat ”sambandet mellan kultur 

och skola, högre utbildning respektive forskning, kulturens betydelse för ett kreativt näringsliv, 

regional tillväxt, sambandet mellan kultur och hälsa samt den kulturella dimensionen inom 

miljöpolitiken.”71 Utredningen ”uppfattar kulturfrågorna som en aspekt som finns inom alla 

                                                 
70 Kulturutredningen. Betänkande Del 3 Kulturpolitikens arkitektur (SOU 2009:16) 
71 Kulturutredningen. Betänkande Del 2 Förnyelseprogram (SOU 2009:16) s. 97 
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politikområden” och att kulturpolitiken därför bör vara en aspektpolitik.72 De presenterar en ny 

syn på kulturen som de anser är mer modern än den traditionsenliga kultursynen. Denna 

kultursyn påverkar i sin tur både kulturens och kulturskaparens roll och betydelse i samhället. 

De definierar kulturskaparen på ett sätt som harmoniserar med deras kultursyn. Genom att 

styra kulturpolitiken till att bli aspektpolitik motiveras också den förvaltningsreform som 

föreslås i betänkandet. En utgångspunkt för att lyckas rikta om kulturpolitiken till aspektpolitik 

är de nya kulturpolitiska målen. Genom att analysera vad begreppet aspektpolitik innefattar får 

vi en första bild av vilka idéer som ligger till grund för betänkandet.  

 

4.2.1 Utgångspunkten – de kulturpolitiska målen 

 

Nedan citeras KU:s förslag till kulturpolitiska mål.  

 

”Den nationella kulturpolitiken ska, med utgångspunkt i demokrati och 

yttrandefrihet, bidra till samhällets utveckling genom att främja öppna gemenskaper 

och arenor som är tillgängliga för var och en. Den ska möjliggöra kommunikation 

mellan olika individer och grupper, skapa förutsättningar för kulturupplevelser och 

bildning samt verka för att alla ges möjlighet att fritt utveckla sina skapande 

förmågor.  

Statliga myndigheter och institutioner ska, utifrån arten av sina uppgifter och 

ansvarsområden, arbeta för 

-     att främja mångfald, kulturell pluralism och internationellt samspel, 

-   att stödja konstnärligt skapande och ge plats för konstens förmåga att gestalta, 

bryta mönster och vidga det möjligas rum, 

-    att kulturarvet bevaras, brukas och tolkas,  

-  att kulturell kompetens och kreativitet används för att bidra till en socialt, 

miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling, 

-    att information och kunskaper görs tillgängliga och förmedlas. 

Målen bör vara vägledande för offentlig kulturpolitik även utanför det statliga 

området.”73 

 

                                                 
72 Kulturutredningen. Betänkande Del 2 Förnyelseprogram (SOU 2009:16) s. 98 
73 Ibid., s. 33 
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Målformuleringen börjar med en portalmening som ska ses som en grundsats och sedan fem 

satser som avses vara mer exekutivt orienterade. Målen ska enligt KU kunna läsas 

självständigt och uppfattas på ett likartat sätt av så många som möjligt. Det är övergripande 

mål som sedan ska tolkas av myndigheter och institutioner, varefter de ska redovisa förslag på 

hur målen ska uppnås och få genomslag i myndigheternas och institutionernas verksamheter. 

Avsikten att målen ska kunna läsas självständigt och uppfattas på ett liknande sätt av flertalet 

människor kan tolkas som att KU har en objektiv världsuppfattning. Utredningen tror att de 

fångat in ”rätt” verklighet i sin målformulering och eftersom den är ”rätt” kommer många 

uppfatta den på ett likartat sätt.  

 

Något som är värt att uppmärksamma är det faktum att KU valt att ta bort det tidigare 

kvalitetsmålet som fanns med i 1974-års kulturpolitiska målformulering. Utredningen 

motiverar detta med att konstnärlig kvalité inte är något som har kunnat preciseras. Vidare har 

varje försök till definiering av konstnärlig kvalité fått en motreaktion i kulturvärlden, vilken 

regelmässigt sökt sig till uttrycksformer som brutit mot etablerade former av kvalité. Krav på 

konstnärlig kvalité har då i första hand gynnat etablerade uttrycksformer och etablerade 

konstnärer. Utredningen ser en motsättning mellan ”värnet av konstens frihet och krav på att 

konst ska uppvisa specifika kvaliteter”74 och de vill lägga fokus på konstens frihet. Det kan 

dock finnas en annan bakomliggande orsak till att KU väljer att ta bort kvalitetsbegreppet ur 

målformuleringen. Inom de nya ideal av organisering och styrning som kommit inom offentlig 

sektor de senaste decennierna relateras begreppet kvalitet till finansiella faktorer. I och med att 

definitionen av kvalitet sker utifrån ekonomiska värden tappar den gamla definitionen sin 

legitimitet och anses vara inkorrekt.    

 

Ett annat mål som inte heller tagits med i det nya förslaget, är målet om kommersialismens 

negativa verkningar från 1974 års kulturpolitiska målformulering. Både frågan om konstnärlig 

kvalité och frågan om kommersialismen har varit politiskt och ideologiskt laddade frågor inom 

kulturpolitiken. KU har en helt annan inställning till marknaden och ser inte kommersialismen 

som ett hot, utan snarare som en möjlighet. Att KU väljer att hantera målformuleringen på det 

sättet visar att de har en annan kultursyn.  

 

                                                 
74 Kulturutredningen. Betänkande Del 2 Förnyelseprogram (SOU 2009:16) s. 46ff 
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4.2.2 En ny kultursyn 

 

KU vänder sig mot vad de kallar en traditionsenlig syn på kulturen i vilken man ser på kultur 

som något som kan ha ett värde i sig själv. Utredningen för in ett nyttoperspektiv i kulturen och 

argumenterar för att kulturen ska ses som ett medel för att frambringa tillväxt och 

sysselsättning.75 KU argumenterar för sin kultursyn genom att säga att den är lösningen på ett 

problem, sektoriseringsproblemet. Enligt den grundanalys som utredningen gjort drar de 

slutsatsen att kulturpolitiken har utvecklats åt att lägga allt större fokus på inre angelägenheter 

och att detta är ett resultat av sektoriseringen. Vidare i grundanalysen beskrivs hur det sedan 

mitten av 1990-talet har tagits politiska initiativ över politikområdets gränser för komma åt de 

problem som sektoriseringen skapat. KU menar att kulturpolitikens samspel med andra 

politiska områden ligger efter och måste prioriteras som en viktig strategisk fråga.76 Återigen 

kan man tolka att KU utgår från ett positivistiskt perspektiv, i vilket det finns en rätt och en fel 

väg att gå och de anser det fel att gå vidare på den ”traditionella” vägen. KU uttrycker att vår 

tid har andra behov än de hade på 70-talet och att kulturpolitiken då måste svara på detta behov 

och anpassa sig. Deras nya kultursyn är ett sådant svar.  

 

4.2.3 Kulturföretagarens roll och kulturskaparens uppgift  

 

I betänkandet kopplas kulturföretagande ihop med entreprenörskap väldigt tydligt. 

Kulturskapare definieras som en yrkesgrupp som återfinns både bland anställda inom offentlig 

och privat sektor eller som entreprenörer och företagare.77 Det går tydligt att urskilja att 

kulturskapande kopplas ihop med en ekonomisk nytta. Det kulturella kapitalet ses som en 

resurs för andra branscher och många ”goda” exempel lyfts fram som t.ex. att en skådespelare 

kan utnyttja sitt kunnande i skådespeleri både genom att medverka i en film men också som 

föreläsare i en chefsutbildning.78 Det finns forskning som visar att kulturskaparnas inställning 

till sitt eget yrke inte överensstämmer med de idéer som KU har om kulturföretagarens roll i 

samhället. I rapporten ”Den ofrivillige företagaren” dras slutsatsen att kulturskapare ser på sitt 

företagande som skilt från andra typer av företag.79 Många kulturföretagare har på grund av 

skatteregler tvingats in i ett småföretagande utan att identifiera sig med rollen. Vi har tidigare 

                                                 
75 Kulturutredningen. Betänkande Del 2 Förnyelseprogram (SOU 2009:16) s. 146 
76 Ibid., s. 98 
77 Ibid., s. 147 
78 Ibid., s. 145 
79 Karlsson, D. et al. Den ofrivillige företagaren : en studie av kultur, ekonomi och företagande (2002) 
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nämnt de hinder som Stenström ser finns mellan kulturföretag och marknad. Stenström 

argumenterar också för att kulturföretag är produktorienterade och inte marknadsorienterade. 

Kulturföretagens produkter (konstverk, böcker, musik etc) måste innefatta ett visst mått av 

integritet och originalitet för att lyckas sälja och att produktionen av ett konstverk då inte kan 

föregås av en marknadsundersökning.80 KU bemöter dessa argument på ett sätt som bekräftar 

vilka idéer som finns i grunden. KU har en positiv syn till marknaden och ägnar ett helt stycke 

till att argumentera mot förhållningssättet till kommersialismen som ett hot.81 De menar att det 

är ett förlegat förhållningssätt som hade sin grund i idén om att marknaden inte ”förmådde 

frambringa de goda värdena, eftersom konstnärerna i en marknadsekonomi tvingas tillfredställa 

en masspublik i stället för att drivas av en inre skaparkraft.”82 I de kulturpolitiska 

betänkandena från 1970-talet fanns tydligt fokus på frågor som gällde konstnärernas 

svårigheter på den kommersiella marknaden.83 Kulturutredningen vänder på hela detta 

resonemang i sitt betänkande. Marknaden är en arena som öppnar upp fler möjligheter för 

kulturskaparen. Kulturskaparens självbild ses som ett hinder som måste överkommas. Deras 

självbild ska på ett tidigt stadium, redan när kulturskaparen går en utbildning, formas så att de 

identifierar sig mer som företagare och entreprenörer. KU för fram en mängd förslag på 

åtgärder som i förlängningen alla har som uppgift att strategiskt öka medvetenheten kring 

nyttan av kulturellt kapital. Förutsättningarna för kulturföretagande och entreprenörer ska bli 

bättre genom KU:s förslag med syfte att:  

                                                

 

 Öka samarbetet mellan de nya kulturpolitiska sfärerna och näringslivet.  

 Öka kunskapen om kulturföretagande hos statliga aktörer som arbetar med 

näringslivsfrågor för att de ska kunna förbättra kulturföretagarnas förutsättningar.  

 Synliggöra kultur som en värdefull resurs.  

 Öka inslaget av företagande och entrepenörskap inom konstnärs- och 

hantverkarutbildningar för att öka den entreprenöriella förhållningssättet.  

 Skapa möten och mötesplatser mellan kulturföretag och marknad.84  

 

 
80 Stenström, E. Konstiga företag (2000) 
81 Kulturutredningen. Betänkande Del 2 Förnyelseprogram (SOU 2009:16) s. 158ff. 
82 Ibid., s. 161 
83 Jämför Statens kulturråd, Betänkande Ny kulturpolitik: D. 1, Nuläge och förslag (SOU1972:66) samt  
Statens kulturråd, Betänkande Konstnärerna i samhället (SOU1975:14) 
84 Kulturutredningen. Betänkande Del 2 Förnyelseprogram (SOU 2009:16) s. 144ff. 
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4.3 Organisering och styrning på statlig nivå 

 
4.3.1 En ny förvaltningsstruktur  

 

Kulturutredningen (KU) delar upp kulturområdets statliga myndigheter i två kategorier. Dels 

de statliga myndigheter vars huvudsakliga uppgifter är av förvaltningskaraktär, som i 

fortsättningen benämns förvaltningsmyndigheter. Den andra kategorin utgörs av statliga 

myndigheter, föreningar, stiftelser och aktiebolag som helt eller till största del ägnar sig åt egen 

kulturell produktion. De benämns i fortsättningen kulturinstitutioner.  

 

Kulturutredningen motiverar denna uppdelning mellan förvaltningsmyndigheter och 

kulturinstitutioner med att det underlättar deras resonemang kring de förändringar som föreslås 

ske av förvaltningsstruktur och den statliga styrningen. Kortfattat innebär resonemanget att 

dagens förvaltningsstruktur omorganiseras så att alla myndigheter hamnar under en av tre 

sfärer beroende på verksamhetens huvudsakliga inriktning.  

 

Förvaltningsreformen berör i första hand kategorin förvaltningsmyndigheter som ska ges 

ansvar för sfärens gemensamma frågor och uppgifter och samt samordning och koordinering 

av sfären i övrigt. KU anser också att en del av kulturinstitutionerna bör ändra inriktning och 

bli mer lika statliga myndigheter med förvaltningsuppdrag.  

 

Kulturinstitutionerna kommer att vara kopplade till någon av sfärerna och som i nuläget 

fortsätta lyda direkt under regeringen.85 Uppdelningen av kulturinstitutioner och 

förvaltningsmyndigheter kan uppfattas som en variant av beställar-utförarmodellen. 

Kultursektorn delas upp i köpare och säljare. Man nämner inte uttryckligen konkurrens och 

därmed effektivitet som motiv, men däremot dras slutsatsen att det direkt kommer att leda till 

ökad effektivitet. Figur 2 illustrerar hur den nya organisationsstrukturen kan komma att se ut 

om förslaget inte ändras.  

 
 
 

                                                 
85 Kulturutredningen. Betänkande Del 3 Kulturpolitikens arkitektur (SOU 2009:16) s. 9ff 
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Regering 

 
Figur 2. Förslag till kultursektorns nya organisationsstruktur  

 

4.3.2 Sfärerna  

 

I den nya kulturpolitiska organiseringen rekommenderar utredningen en gruppering av 

politikens verksamheter i något de benämner sfärer. Grupperingen föreslås ske i tre sfärer; 

 

 en sfär för frågor om arkiv, bibliotek och språk,  

 en sfär för frågor om samtid, historia och livsmiljö, samt 

 en sfär för frågor om konstarterna. 

 

Sfären för arkiv, bibliotek och språk enas av ett behov av att hantera den digitala utvecklingens 

påföljder och lyfta fram ett nytt medborgarperspektiv. Sfären för frågor kring samtid, historia 

och livsmiljö sammanbinds bland annat av målet att anpassa sig till nutidens kultursyn samt att 

i samhället påvisa vikten av konst och kultur för en hållbar samhällsutveckling. Den tredje 
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sfären om konstarterna enas av ett arbete för förstärkning av insatser till förmån för 

konstarterna.86 

 

Genom att identifiera och definiera dessa tre överlappande sfärer hoppas Kulturutredningen ge 

kulturpolitiken större möjligheter till att arbeta med större och mer övergripande ansatser. Man 

tror att de nya sfärerna lättare ska kunna fånga upp förändringar av kulturfältet. Sfärerna 

föreslås ersätta den nuvarande indelningen av fältet i små grenar av kulturyttringar och 

intressen, vilka man menar begränsar kulturpolitiken.87   

 

Genomgående i KU kan man tyda en önskan att organisera politiken på ett sätt som gör att dess 

organisationer ständigt är beredda till förändringar i omvärlden. Förslaget om sfärer motiveras 

med att kulturpolitiken behöver grupperas för att göras överblickbar samt att verksamheternas 

innehåll skall vara öppen för förändring och anpassning till exempelvis samtidens utveckling. 

Dessutom skall politiken ges redskap för att kunna realisera nya mål. KU:s önskan är att det 

nya sättet att organisera förvaltningen av kulturpolitiken skall vara mer relevant och rationell i 

relation till dess behov.88 Strategin att förbereda för konstant anpassning till omvärlden 

skvallrar även om ovan nämnda uppfattning om kontexten som något objektivt. Att detta ska 

realiseras genom en centralisering antyder att idéerna inom NPM kan ligga bakom.  

 

4.3.3 Förvaltningsmyndigheterna 

 

KU menar att sättet som kulturpolitikens förvaltning och institutioner idag organiseras är en 

slags manifestation över andra kulturella omständigheter än de som finns idag. Utredningen 

hävdar att detta gör det svårt att utforma den nya kulturpolitiken efter rådande förhållanden. 

Vidare argumenterar man för en förändring av organiseringen av kulturpolitiken med att det 

kulturpolitiska fältet har blivit allt snävare allt eftersom fältet har utsatts för försök till 

definitioner. Detta har gett en kulturpolitik som har tvingats mer och mer till hantering av 

specifika och smala frågor vilket har medfört att bredden i politikområdet har tappats. KU 

förklarar att en ändrad kulturpolitisk kurs är nödvändig för att ge den en enad, bred och i 

civilsamhället förankrad tyngd. Dagens organiseringsform menar KU generellt försvårar 

driften av en strategisk och medveten kulturpolitik. En stor mängd mindre och några större 

                                                 
86 Kulturutredningen. Betänkande Del 3 Kulturpolitikens arkitektur (SOU 2009:16) s. 15 
87 Ibid. 
88 Kulturutredningen, Del 3 Kulturpolitikens arkitektur (SOU2009:16) s. 16ff. 
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myndigheter inom fältet är uppdelade på exempelvis olika konstarter eller ändamål samt har 

mycket specifika och smala myndighetsuppdrag. Detta ger en övergripande splittrad struktur 

vilket KU hävdar påverkar den kulturpolitiska tyngden. Samtidigt som det kulturpolitiska fältet 

förlorar slagkraft antar utredningen att en ökning av administration och minskad effektivitet 

sker med dagens organisering.89 Stor fokus på kostnadseffektivitet kan uttydas i betänkandet. 

Skattebetalarnas pengar ska förvaltas med ansvar. Genom att KU kopplar ihop dagens 

organisering med ineffektivitet skapar man legitimitet för de förslag till omorganisering som 

man har, då de förespråkar en lösning på problemet.    

 

Vad som idag är nitton separata myndigheter ersätts av tre förvaltningsmyndigheter och 

Kulturrådet får en ny roll som förvaltningsmyndighet med ansvar för hela kulturfältets 

strategiska behov. Dessa tre nya sammanslagna förvaltningsmyndigheter ska förvalta de tre 

sfärer som tidigare beskrivits. KU försvarar denna organisatoriska sammanslagning med syftet 

att tillhandahålla ett strategiskt instrument för kulturpolitiken. Den nya kulturpolitiska 

arkitekturen blir enligt utredningen anpassad efter dess uppgifter, mål och prioriteringar. Man 

menar att kulturpolitiken genom denna omorganisering öppnas upp för en föränderlig kultursyn 

och nya kulturyttringar. Resultatet blir en målstyrd organisering där utformandet av regler sker 

med fokus på ansvar för uppnådda resultat. De kulturpolitiska målen föreslås genomsyra alla 

delar av den kulturpolitiska sektorn och dess organisering och ansvar för hur dessa mål ska 

uppnås läggs på förvaltningsmyndigheterna.  

4.3.4 Kulturinstitutionerna  

Kulturinstitutionernas huvudsakliga fokus ligger i att producera och kommunicera verksamhet 

av kulturell och konstnärlig art. Det handlar till exempel om museum, bibliotek, verksamhet 

för scenkonst och arkivservice. Uppskattningsvis finansieras drygt 150 kulturinstitutioner 

genom årliga verksamhetsbidrag på cirka 4,8 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 60 

procent av statsbudgetens totala utgifter för kultur och medier.90  

KU delar in kulturinstitutionerna i tre olika kategorier. Den största kategorin utgörs av statliga 

kulturinstitutioner som är myndigheter. Några exempel är Moderna museet, Naturhistoriska 

riksmuseet, Riksutställningar, Arkitektmuseet samt Statens musiksamlingar m.fl. Den andra 

kategorin består av kulturinstitutioner med verksamhet i stiftelseform, bland annat Stiftelsen 
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Arbetets museum, Stiftelsen Nordiska museet, Stiftelsen Skansen och Stiftelsen Tekniska 

museet. Som stiftelser är de självägande men är till stor del beroende av statliga bidrag för att 

driva verksamheten. Den tredje kategorin utgörs av kulturinstitutioner inom scenkonstområdet 

och de är totalt sex stycken. Kungliga Dramatiska teatern AB, Kungliga Operan AB, Svenska 

riksteatern (som är en ideell förening), Stiftelserna Dansens hus, Drottningholms slottsteater 

och Svenska Rikskonserter. Den sistnämnda kulturinstitutionen Stiftelsen Svenska 

Rikskonserter är en av tre institutioner som KU anser bör byta skepnad och ingå i gruppen 

förvaltningsmyndigheter. De andra två är Arkitektmuseet och Riksutställningar.91  

Kulturinstitutionernas grunduppdrag är att ”förmedla berättelser om kultur och samhälle, 

gestalta vår samtid eller med konstnärlig metod spegla eller kommentera samtiden och 

historien.”92 För ett uppdrag som detta föreslås att huvudmannen, som i de flesta fall är staten, 

ge kulturinstitutionerna vida ramar att lösa uppdraget och att det är mycket allmänt formulerat. 

KU fastställer att kulturinstitutionerna idag även har andra krav på sig, än att bara sköta sina 

grunduppdrag. Institutionerna har precis som övrig statlig verksamhet krav på sig att ständigt 

effektivisera sin verksamhet.93 Om kulturinstitutionerna ska klara uppgiften att kontinuerligt 

effektivisera, kräver KU att åtgärder görs inom kulturpolitiken som underlättar denna 

utveckling. Därmed likställs utvecklingen mot effektivisering med kulturinstitutionernas 

utveckling. Vi tolkar att detta är en icke uttalad definition av utveckling inom kulturpolitiken. 

När det skrivs om ökade resurser och satsningar för att underlätta utveckling för 

kulturinstitutionerna menar man alltså en utveckling mot en enklare effektivisering.  

KU anser att regeringen i sin styrning av kulturinstitutionerna bör dra en tydlig gräns mellan 

hur ”å ena sidan frågor om hur verksamheten leds och hur förändringsprocesser drivs samt å 

den andra sidan kulturverksamhetens innehåll och inriktning.”94 För att minska kopplingen 

mellan institutionen som byggnad och symbol från kulturinstitutionens innehåll och 

verksamhet föreslås en uppdelning mellan frågorna om hur verksamheten ska organiseras och 

styras från frågorna om verksamhets innehåll och inriktning föreslås. Frågorna om hur 

kulturinstitutionernas verksamhet ska organiseras och styras kopplar KU till en ett betänkande 

från Autonomiutredningen. Där behandlas frågan om universitetens och högskolornas relation 
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till regeringen och deras ställning som myndigheter.95 KU förordar att en kommande reglering 

för universitet och högskolor ges en så pass generell utformning att den skulle kunna användas 

för att reglera kulturinstitutionerna. Man föreslår alltså en standardisering av ett regelverk som 

i första hand gäller universitet och läroverk så det kan appliceras på kultursektorn.  

Även frågorna om hur styrningen av verksamhetens innehåll genomsyras av de idéer som finns 

inom NPM, exempelvis nya ledarroller och bemyndigande av institutionerna. Detta 

bemyndigande innebär även krav. ”Regeringen ger institutionens ledning uppdrag eller mandat 

på basis av den planering som regeringen godkänner”96. Kulturinstitutionerna ska ges ansvar 

för att redovisa strategier och handlings- och utvecklingsplaner som regeringen sedan kan ta 

ställning till och sedan återkomma till institutionerna med tydligt formulerade grunduppdrag. 

Dessa ska allmänt fastställa inom vilket område som kulturinstitutionerna ska verka eller vilka 

ämnen som är deras ansvarsområden. Institutionerna ska ha ett tydligt mandat när det gäller 

den mer detaljerade inriktningen av institutionens arbete. Kulturpolitikens uppgift blir således 

att ”efterfråga och stödja förnyelsearbete, att ge institutionen långsiktiga villkor och 

naturligtvis se till att de handskas ansvarsfullt med offentliga medel.”97  

KU lämnar ett antal rekommendationer angående organisering och styrning av 

kulturinstitutionerna. I samtliga av dessa rekommendationer återspeglas idéer kring NPM. För 

det första rekommenderar KU att utvecklingen med att samla ihop flera kulturinstitutioner i 

större organisationer, så kallade institutionskoncerner intensifieras för att kunna stå starka mot 

de fortsatta rationaliseringskraven. Det antas att det kommer bli svårt för små institutioner att 

stå emot denna utveckling och att det här då är den enda vägen att gå för att möta 

utvecklingen.98 En samordning av institutionerna och en minskning av antalet myndigheter tros 

leda till ökad effektivitet och konkurrensfördelar.  En risk med detta kan vara att 

institutionernas verksamhet blir allt för likriktad. Effektivitet är för KU önskvärt, men man tror 

inte att det kommer att ske på bekostnad av kulturproduktionen.  

Ytterligare en rekommendation som KU ger har direkt koppling till den första 

rekommendationen. Den handlar om att en systematisk översyn av institutionsstrukturen bör 

göras. Detta görs för att få underlag att kunna samla kulturinstitutioner med liknande 

grunduppdrag i gemensamma institutionskoncerner. I och med översynen kanske man också 
                                                 
95 Autonomiutredningen, Betänkande Självständiga lärosäten (SOU2008:104) 
96 Kulturutredningen. Betänkande Del 3 Kulturpolitikens arkitektur (SOU 2009:16) s. 151 
97 Ibid. 
98 Ibid., s. 152 
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ser att redan bildade institutionskoncerner inte delar samma grunduppdrag och de ska i sådana 

fall kunna överväga ombildningar.99 Att göra denna översyn skulle kunna ses som ett steg att 

göra institutionernas verksamhet mer överblickbar för regeringen och ett sätt att komma åt den 

svårighet som regeringen har att hantera institutionerna, för att de ökat så i antal. På detta sätt 

får regeringen ökad kontroll över styrningen. Som KU själva uttrycker det: ”Mycket talar för 

att regeringen, efter en reform av förvaltningsorganisationen av det slag vi föreslagit, delegerar 

uppgifter som handlar om stöd till institutionernas utveckling till respektive ansvarig 

förvaltningsmyndighet.”100 Utvecklingen som vi ser det handlar om att anpassa sig till kraven 

på effektivitet. 

En tredje rekommendation som kan analyseras handlar om att ”modeller och 

rekommendationer bör tas fram och goda exempel beskrivas och föras vidare.”101 Så vitt vi kan 

se är de modeller som föreslås i KU:s betänkande inspirerade av företagsvärlden och har en 

självklar koppling till NPM och där portföljmodellen kanske är det tydligaste exemplet. 

Representativt för de goda exempel som KU förordar ska beskrivas och föras vidare är liknade 

detta:  

”I samband med att en ny myndighetschef 2008 tillsattes för Talboks- och punktskriftsbiblioteket 

gavs myndigheten regeringens uppdrag att redovisa en framtidsstrategi med planer för hur den 

skulle arbeta för bl.a. uppnå ett ökat brukarperspektiv i verksamheten och hur ett effektivt teknik- 

och resursutnyttjande i samverkan med andra aktörer inom sitt verksamhetsområde skulle uppnås. 

[…] Det kan ses som ett bra exempel på hur regeringen både kan understödja ett internt 

förnyelsearbete och ge myndighetschefen ett tydligt mandat att driva utvecklingsfrågor.”102  

 

I grundanalysen beskriver KU hur grundandet av institutioner tog sin början i Sverige i mitten 

av 1800-talet med öppnandet av Nationalmuseum i Stockholm. En ursprunglig idé med 

kulturinstitutionerna var att de skulle vara nationella symboler i det som var en allmän 

västerländsk rörelse som kopplas till de nya nationalstaternas framväxt, urbanisering, 

sekularisering och industrialisering.103 KU ser att institutionerna kan få andra roller i dagens 

samhälle. En av huvudfrågorna för KU var att se hur ett starkare samspel mellan civilsamhälle 

och kulturpolitik skulle kunna skapas och KU föreslår att kulturinstitutionerna ska få en 

nyckelroll i det samspelet. KU menar att ”institutionerna i högre grad bör fungera som länkar 
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mellan den offentliga och det civila samhället och inkludera detta i sina arbetsprocesser.”104 

Utredningen betonar vikten av att både utveckla samarbetet med grupper som redan existerar 

som till exempel vänföreningar, men också att institutionerna söker upp nya grupper och 

försöker finna nya former för samarbete. Kulturen får i och med detta förslag en ny funktion. 

Den skall bidra till regional tillväxt och utveckling och får genom detta en ny instrumentell 

framtoning. Kulturinstitutionerna skall även ta ansvar för samhällsfrågor utanför sitt eget 

område. 

 

4.3.5 Kulturrådets nya roll 

 

I grundanalysen lyfter KU fram behovet av en koordinerande myndighet som ska förse 

regeringen med beslutsunderlag i form av uppföljning och utvärdering av kulturpolitiken. 

Förslaget är att Kulturrådet ska bli den förvaltningsmyndighet som ansvarar för detta.105 

Kulturrådets nuvarande funktion som statlig central fördelare av bidrag till kulturen flyttas till 

den nya förvaltningsmyndigheten med ansvar för frågor om konstarterna. Det nya Kulturrådet 

ska endast ha begränsade verkställande uppgifter inom kulturområdet för att i stället kunna 

arbeta mer intensivt med utvärdering, uppföljning och statistik. Detta för att man vill undvika 

att gå in i detaljer och skilja mellan de tidigare huvuduppgifterna bidragsfördelning och 

uppföljning med statistikförsörjning. Under 2010 föreslås denna nya organisering att träda 

ikraft.106  

 

Kulturrådets uppgifter bryts upp och kvar blir endast att förse kulturpolitiken med uppföljning 

av målen och andra beslutsunderlag. Detta innebär en disaggregering av kulturpolitiken, de 

tidigare funktionerna kopplas isär från varandra.  Att denna disaggregering sker mellan 

funktionerna bidragsfördelning och uppföljning och utvärdering motiveras bland annat med att 

statistikförsörjningen hittills inte har varit prioriterat. Uppföljning och utvärdering är något 

som KU genomgående kraftigt understryker behovet av. Att Kulturrådet i stort sett endast ska 

syssla med det och undvika att gå in i detaljer visar även på att en centralisering av den enligt 

betänkandet viktigaste funktionen sker. Att det är Kulturrådet som skall få den rollen har 

antagligen inte bara att göra med att de tidigare har haft en del av det uppdragen, utan även att 

det är en tung aktör i sammanhanget. Genom att de har stått för stora delar av den statliga 
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bidragsfördelningen och på så sätt samlat en stor kompetens och individer med mycket 

kulturellt kapital är den attraktiv på så sätt att den kan fungera som ett centra att sprida ”goda 

exempel” och vara en förebild för hur de nya gällande idéerna om organisering och styrning av 

offentlig kulturverksamhet kan ske. Det nya Kulturrådet kan bli en aktör och en maktelit som 

kan komma att fungera som agent för översättning av de generella idéer som NPM innebär och 

sedan tillämpa dem specifikt på organisationerna.  

 

Det nya Kulturrådet skall även ha en koordinerande roll när det gäller portföljmodellen. Detta 

ska ske genom att de agerar som en länk mellan staten och landstingen och samordnar 

förhandling och överenskommelser dem emellan. Kulturrådet ska ”samordna och företräda de 

statliga intressena”107. Ansvaret för att utvärdera resultaten av portföljmodellen skall däremot 

fördelas på respektive sfärs förvaltningsmyndighet. Att sedan möjliggöra jämförbara 

utvärderingar och sedan samla utvärderingarna skall ligga på Kulturrådets bord. Denna 

resultatinsamling skall vara ”jämförbar för hela kulturområdet, [...] med rimligt likartade 

metoder och är möjlig att värdera utifrån rimlig enhetliga principer”108.  

 

Att skapa incitament för jämförbara utvärderingar kan tolkas som ett försök till att möjliggöra 

en operationalisering av målen, man vill skapa förutsättningar för att kunna koppla bidrag till 

prestationer. Detta innebär ett krav på en standardiserad utvärderingsmodell som skall 

tillämpas över hela området, i alla sfärer. Vad som är rimligt likartade metoder nämns inte. 

Standardisering med ökning av mätbara mål som följd förutsätter att hela kulturområdet på 

olika nivåer mer eller mindre är homogent, vilket kan begränsa handlingsutrymmet för 

kulturskapare. Detta kräver att Kulturrådet som aktör identifierar sig med idéerna om ökad 

utvärdering med mätbara mål och standardisering. Detta kommer oundvikligen att begränsa 

Kulturrådets handlingsutrymme och definitionen av vad som är värt kulturbidrag kan komma 

att baseras på om resultatet är standardiserbart och därmed jämförbart mellan sfärerna. 
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4.4 Organisering och styrning på regional nivå  

 

4.4.1 Portföljmodellen  

 

Kulturutredningen hade som uppdrag att se över sättet som det statliga kulturstödet ska 

fördelas i en ny kulturpolitik. Portföljmodellen är KU:s lösning för denna fördelning. 

Utredningen menar att det finns ett behov av en förnyad och förstärkt kulturpolitik och ett ökat 

intresse för politikens frågor. För att svara på detta behov föreslås bland annat en förnyelse av 

samspelet mellan samhällets styrnivåer, det vill säga på statlig, regional och lokal nivå. Med 

utgångspunkt i ett medborgarperspektiv vill man fördjupa dialogen mellan dess parter; staten, 

landstingen och kommunerna i frågor som rör medel och verksamheternas inriktning. KU tror 

att detta möjliggör handling med satsningar och utveckling beroende av olika regionala 

förutsättningar.109  

 

Det är intressant att KU är av uppfattningen att en dialog ska möjliggöra viss önskvärd 

handling. Man kan snarare misstänka det motsatta eftersom sannolikheten att statens 

intentioner är styrande i den så kallade dialogen. Dialogen ska föras med de kulturpolitiska 

målen som underlag och detta innebär att dialogen styrs av staten och regionerna blir ett 

subjekt för statens intentioner, snarare än en jämlik part. Det är även intressant att man då vill 

betona ett medborgarperspektiv. Detta skulle innebära att man tog utgångspunkt i 

medborgarnas viljor, behov och rättigheter, men i betänkandet kan man i stället se att de 

förslag som presenteras snarare visar på att ett annat perspektiv gör sig gällande, det vill säga 

utredarnas eget perspektiv. Detta kan tolkas som att aktörerna som varit delaktiga i arbetet med 

betänkandet ser på förslagen som så självklara och nödvändiga att de felaktigt förknippar 

innebörden av idéerna med medborgarnas behov. KU verkar utgå från ett perspektiv som 

innebär att de ser på verkligheten som något objektivt, ett modernistiskt perspektiv. Genom att 

uppfatta världen som objektiv ses det som rimligt att kulturpolitiken kan och ska anpassa sig 

till omvärlden.  

 

Portföljmodellen föreslås ”bygga på dialog och förhandling”110 samt ”utmynna i en 

överenskommelse”111. Denna överenskommelse ska definiera prioriteringarna av 
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kulturpolitiken i regionen. Förhandlingen skall föras med utgångspunkt i de kulturpolitiska 

målen samt efter kriterier som nämns i en förordning.  På så sätt kopplas målen till regionala 

strategier som vidare ska kopplas till kommunala verksamheter.112  

 

Staten beslutar om generella kulturmål som sedan sätter reglerna för vad överenskommelsen 

skall innebära. Detta kontrakt som överenskommelsen uttrycks i styr sedan vilka aktiviteter och 

handling som är möjlig för regionerna. När en överenskommelse sedan är nådd måste 

landstingen och kommunerna själva beskriva hur de ska uppfylla målen. Genom detta ges ett 

bemyndigande och en påtvingad självkontroll av landstingen och kommunerna, då de själva 

ansvarar för det mer specifika innehållet i kontraktet.  

 

För att möjliggöra implementeringen av portföljmodellen krävs enligt KU en genomgående 

organisationsförändring på den statliga styrnivån. Staten skall ansvara för uppföljning och 

utvärdering och gör detta genom uppdrag till Kulturrådet, vilket i och med 

organisationsförändringen får en ny roll och då blir av med ansvaret för att fördela de statliga 

centrala kulturanslagen. Dialogen som skall föregå överenskommelsen mellan stat och region 

kräver enligt KU kunskapsunderlag och strategier på både statlig och regional nivå. En del av 

de statliga medel som idag fördelas av Kulturrådet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern,  

Riksarkivet samt Riksantikvarieämbetet föreslås innefattas av portföljmodellen.113 I realiteten 

kan detta göra stor skillnad för de enskilda kulturverksamheterna. Då staten numera skall visa 

en enda enad front vad gäller kulturpolitiska prioriteringar minskar möjligheterna för att söka 

bidrag från olika bidragsgivare som har olika prioriteringar dem emellan. Förut sökte man 

bidrag och antingen fick man det, eller inte. Nu ska bidraget fördelas genom dialog, 

uppföljning, utvärdering och med stor möjlighet även genom omvärdering. Genomförandet av 

organisationsförändringen kan komma att innebära en disaggregering av funktionerna, men 

även en slags konkurrensutsättning. Regionerna kommer att börja konkurrera med varandra på 

ett nytt sätt, de måste motivera varför just deras verksamheter förtjänar en del av portföljen.  

 

I uppdragsformuleringen till KU nämns att kulturpolitikens samspel med andra 

samhällsområden och civilsamhället skall utredas.114 KU menar att även detta innefattas i 

portföljmodellen. Genom att införa en portföljmodell tros man kunna utveckla samarbetet 
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mellan samhällets styrnivåer och därmed öka kulturområdets potential att växa, att fler 

politiker intresserar sig för kulturpolitiska frågor samt att ett engagemang för kulturfrågor på 

kommunal nivå ökar.115 I denna motivering för införandet av portföljmodellen kan man skönja 

en idé om att få med flera av samhällets sektorer och en önskan om att alla ska känna ansvar 

för samhället och i detta fall för kulturpolitiken.  

  

Genom portföljmodellen menar KU att ”landstingen i samverkan med kommunerna i betydligt 

större utsträckning än tidigare får ett ökat inflytande över de statliga resurserna, men också ett 

större ansvar för att dessa används på det mest effektiva och ändamålsenliga sättet.”116 Detta 

visar tydligt på idén att man vill mäta kvaliteten på verksamheten genom standardiserade mått 

på ekonomisk effektivitet. Dessutom hålls regionerna ansvariga genom bemyndigande och 

kontraktsstyrning.  

 

KU menar att landstingen behöver utveckla ett nytt sätt att organisera sig och arbeta kring både 

förvaltning och beslut kring kulturfrågor. Detta för att kunna möta staten jämställt i de 

förhandlingar som portföljmodellen kräver. Landstingen tvingas att tillsammans med 

kommunerna kontinuerligt analysera och granska förd kulturpolitik samt att undersöka hur 

kulturpolitiken kan bidra och samarbeta med andra politikområden. KU tror att detta ökar den 

regionala statusen för kulturpolitiska spörsmål.117 Genom detta nya sätt för fördelning av det 

statliga kulturbidraget anförtros landstingen ett kulturpolitiskt ansvar. Detta ansvar kontrolleras 

genom kontinuerlig uppföljning och statistik, vilket kräver ett bemyndigande av regionerna. 

Detta kan även innebära även en ökning av administration och byråkrati, någon som KU säger 

sig vilja komma bort från. Detta ger en större administrativ apparat och kontrollsystem vilket i 

förlängningen kan tänkas ge ökade transaktionskostnader.  

 

4.5 Kulturutredningen och NPM 

 

4.5.1 Det nya NPM-språket 

 

I detta avsnitt presenteras begrepp från KU:s betänkande som kan sägas representera det NPM-

språk som har introducerats inom den offentliga sektorn i stort. Ett nytt språk visar på 

                                                 
115 Kulturutredningen. Betänkande Del 2 Förnyelseprogram (SOU 2009:16) s. 263 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
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förändringar samtidigt som det påverkar hur människan uppfattar verkligheten. Hela 

betänkandet från Kulturutredningen har en annan språkdräkt än den kulturpolitiken från 1974 

hade. Genom att använda ett visst språkbruk införlivas de institutionella regelsystem som 

anvisar hur vi ska tänka, känna och handla. NPM-språket tillhör en annan institutionell logik, 

det vill säga marknadens logik, som översätts och blandas upp med den offentliga sektorns 

logik. Dessa begrepp från marknadens logik kommer med dolda förväntningar på ett förändrat 

beteende och det är lätt att dra slutsatsen att det förändrade beteendet handlar i det här fallet 

sker inom ramen för marknadens institutionella kontext. Aktörer kommer att börja uppföra sig 

som de beskrivs. 

  

I KU:s betänkande beskrivs kulturskapare konsekvent som entreprenörer. Att KU väljer att 

använda just begreppet entreprenör när de beskriver kulturskaparen kan bero på att begreppet 

entreprenörskap har lyfts fram i den politiska debatten som ett medel för att effektivisera 

servicen i sjukvård, skola och övrig offentlig verksamhet.118 Om det är KU:s idé att stärka 

kulturpolitikens roll krävs det också ett språkbruk som över lag uppfattas som legitimt. Det 

handlar därmed om att skapa legitimitet för dessa idéer med hjälp av ett nytt språk.  

 

Kulturinstitutioner föreslås samordna sig och bilda så kallade institutionskoncerner. Vad det 

innebär och vad syftet med det är har vi behandlat i ett tidigare stycke, men en orsak till denna 

koncernbildning är effektivitetsvinster. Att välja att kalla sammanslagningarna av institutioner 

för koncerner istället för något annat säger något om KU:s intentioner genom ordvalet. Ett 

exempel på en tidigare koncernbildning av det slaget som KU förespråkar är Statens museer 

för världskultur som består av fyra museer som delar ett antal gemensamma funktioner såsom 

ledning, administration, kommunikation och marknadsföring. De använder själva dock inte 

själva ordet koncern för att beskriva sin organisation. Att kalla det koncern är ytterligare ett 

steg i att närma sig idéerna inom marknadens kontext. 

 

Namnet på den modell som föreslås användas för den framtida fördelningen av kulturbidragen, 

den så kallade portföljmodellen, är ett medvetet val. I tidigare försöksverksamhet på regional 

nivå kallades modellen man använde sig av för kulturpåsen. Som KU själva uttrycker sig så är 

                                                 
118 Kulturutredningen. Betänkande Del 2 Förnyelseprogram (SOU 2009:16) s. 148 
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en portfölj till skillnad från en påse indelad i fack.119 Det går även att tolka detta som en 

metaforisk betydelse i begreppet, det finns fler portföljer på marknaden än påsar. 

 

Organisationsstrukturen föreslås ta formen av tre sfärer. Hela reformförslaget presenteras som 

kulturpolitikens arkitektur. Det som tidigare kallats regleringsbrev från regering till 

kulturmyndigheterna benämns nu inriktningsdokument. KU lägger också ganska stor vikt i att 

förklara begreppen kreativa och kulturella näringar. Att tala om kultursektorn i dessa ordalag 

skvallrar om vilka idéer som ligger bakom. KU anser att kulturen har en större roll i samhället 

än att bara ses som en storhet i sig själv. I och med att döpa om kultursektorn till kulturell 

näring ses kulturen som ett medel för tillväxt och kulturen ses som en viktig faktor för regional 

tillväxt och utveckling.  

 

Försöksverksamheten inom exempelvis Västra Götalandsregionen och Skåneregionen lyfts ofta 

fram som lyckade exempel av KU. Inom dessa projekt har kultur och näring nått ett etablerat 

samarbetsfält, vilket har resulterat i effekter av regional tillväxt och ökad sysselsättning. Man 

kan anta att dessa försöksverksamheter har anammat NPM-språket fullt ut och att aktörerna 

inom fälten har förändrat sitt beteende i enlighet med den nya institutionella kontexten, 

marknaden.  

 

4.5.2 Intentionen att handla rationellt 

 

Kulturutredningen trycker intensivt på behovet av en anpassning av kulturpolitiken till 

informationssamhället. En ständig anpassning till omvärlden, att förbereda organisationen för 

ständig omvandling anses i utredningen som rationellt.120 Enligt den institutionella teorin 

handlar aktörer intentionellt och med begränsad rationalitet. Intentionen med förslagen som 

utredningen presenterar sägs vara att bredda kulturpolitiken. Detta grundar sig i 

institutionaliserade idéer om kulturpolitikens uppgift, men även att det ska uppnås på ett sätt 

som är färgat av samma idéer.  

 

Att man väljer att utforma ett förslag om förnyad kulturpolitik efter sådana uppenbart 

institutionaliserade idéer har att göra med att idéerna uppfattas som självklara. De är tillräckligt 

                                                 
119 Ibid., s. 162 
120 Kulturutredningen. Betänkande Del 3 Kulturpolitikens arkitektur (SOU 2009:16) s. 17 
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etablerade hos de aktörer som berörs.121 Kommittén fick uppdraget formulerat av aktörer med 

invanda mönster och gamla vanor som enligt den institutionella teorin styr organisationer mer 

än rationalitet. Detta är intressant eftersom KU menar att de vill skapa en ny organisering som 

är rationell. 

 

4.5.3 Aktörerna bakom Kulturutredningen 

 

Aktörerna i denna undersökning är främst de som har varit delaktiga i utformandet av 

Kulturutredningens direktiv, och sedan även i betänkandet. Dessa aktörer är organisationer och 

individer som är målmedvetna och som intentionellt handlar för att uppnå sina mål, som i sin 

tur är utformade efter idéerna. Aktörerna tillhör en elit vars institutionaliserade idéer och 

intentioner indirekt tvingar andra aktörer till självstyrning, exempelvis kulturinstitutionerna. 

Under arbetet med betänkandet har kommittén träffat andra aktörer som direkt eller indirekt 

kommer att påverkas av det KU föreslår. Kulturutredningen säger sig vilja skapa en rationell 

organisering, men egentligen begränsar den institutionella kontext de befinner sig i deras 

handlingsutrymme. Att Kulturutredningens förslag till förändrad kulturpolitik ser ut som de gör 

är avhängt den institutionella kontexten. En önskan om att skapa en rationell organisering 

finns, men i själva verket styr betänkandet aktörerna snarare till självkontroll än rationellt och 

effektivt handlande. 

 

4.5.4 Översättningen av NPM 

 

Att Kulturutredningen föreslår dessa förändringar visar att det har skett en översättning av 

NPM: s idéer. Uppfattningar om hur styrning och kontroll av offentlig verksamhet ska ske har 

genom Kulturutredningen blivit tillämpad på kulturpolitiken, det har skett en översättning och 

en tolkning av idéerna. Denna översättning har gjorts inom ramen för kulturpolitikens 

institutionella kontext genom att KU har tolkat och försökt tillämpa det generella konceptet 

NPM på kulturområdet. Översättningen har gjorts genom en konkretisering och manifesteras i 

betänkandet. 

 

                                                 
121 Ibid., s. 20 
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4.6 Sammanfattning av analysen 

 

Vårt syfte med den här uppsatsen var att studera vilka idéer som ligger till grund för 2009 års 

Kulturutredning och om den genomsyras av idéer som inför de administrativa förändringar 

som kopplas till New Public Management (NPM). Att organisera och styra offentlig 

verksamhet med idéer hämtade från NPM har under de senaste decennierna blivit mer och mer 

populärt i Sverige. Detta har tydligt märkts i exempelvis områdena vård och skola. Det 

politiska uppdraget till Kulturutredningens kommitté är formulerat inom ramen för vissa 

institutionaliserade idéer. Då idéerna inom NPM har varit så dominerande i Sverige är det 

rimligt att anta att även ramen för Kulturutredningen är formad efter just de idéerna.  

 

Av analysen framgår att KU har en objektiv och positivistisk världsuppfattning. Utifrån denna 

världsuppfattning legitimeras alla förslag i betänkandet, de kulturpolitiska målen, en ny 

kultursyn samt hur man ser på kulturskaparens roll. Kulturpolitiken förväntas anpassa sig till 

omvärlden och kulturen ges en instrumentell roll.  

 

Styrning och kontroll föreslås ske genom kontraktsstyrning. Dels mellan kulturinstitutioner och 

regering i form av instruktionsbrev och dels mellan statlig nivå och regional nivå i och med 

portföljmodellen. Ett nytt Kulturråd föreslås få ansvar för uppföljning, utvärdering samt att 

tillhandahålla statistiska underlag till regeringen. Det blir en form av kvalitetsstyrning som 

kräver standardiserade och jämförbara mätmetoder och där kvalitet kopplas till ekonomisk 

effektivitet. 

 

Den nya organisationsstrukturen innebär en disaggregering där funktioner och uppgifter delas 

upp mellan förvaltningsmyndigheter, kulturinstitutioner, det nya kulturrådet och regionerna. 

Portföljmodellen kan komma att skapa en intern konkurrens mellan regionerna. Modellen kan 

jämföras vid en slags beställar- och utförarmodell. Även uppdelningen mellan 

förvaltningsmyndigheter och kulturinstitutioner tolkas som en beställar- och utföraremodell.  

  

En centralisering sker i form av sammanslagningar av kulturmyndigheter och även 

kulturinstitutioner förväntas följa samma riktning och slås ihop i institutionskoncerner. Detta 

föreslås för att uppnå större kostnadseffektivitet och konkurrensfördelar. Det finns också en idé 

att följande omorganisation ska leda till att kulturpolitiken får en större tyngd och därmed mera 
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större makt. Samtidigt visar analysen att förslagen i betänkandet innebär en decentralisering av 

makt och ett bemyndigande av förvaltningsmyndigheter, kulturinstitutioner och den regionala 

politiska nivån. Bemyndigandet kopplas till krav på redovisningsbarhet. Denna uppdelning 

leder till en slags självkontroll där de olika aktörerna kontrollerar sig själva utifrån det uppdrag 

de har och tillhörande ansvar. 

 

I analysen kan vi konstatera att KU vill sätta medborgaren i centrum och att hela 

kulturpolitiken ska utgå från ett medborgarperspektiv. Vi hittar dock inga konkreta förslag som 

innebär att medborgaren bemyndigas.  

 Ett NPM-språk kan tydligt urskiljas i betänkandet. Ett exempel är användningen av begreppet 

entreprenör istället för kulturskapare. Det är inte ett neutralt språk utan påverkar hur individer 

uppfattar verkligheten och influerar deras beteende och självbild.  

 

 De aktörer som varit inblandade i utformningen av betänkandet utgör en maktinstans som 

mobiliserat sig kring institutionaliserade idéer. De har haft intentionen att handla rationellt men 

i sin strävan att legitimera sina idéer formas de samtidigt av den institutionella kontexten, idéer 

och översättningen av idéerna. Analysen visar att idéerna som inför de administrativa 

förändringar som kopplas till NPM har översatts i form av en konkretisering av idéerna. Från 

att vara generella och abstrakta idéer har de konkretiserats till konkreta strategier som är 

anpassade till den organisation som KU föreslår för kulturpolitiken. Nedan figur visar exempel  

på översättningar som Kulturutredningen gjort av de idéer som finns inom NPM. 

Figur 3. Grundkoncept i NPM och Kulturutredningens översättning 

Grundkoncept NPM 122 Exempel på översättning i Kulturutredningen 

Styrning och kontroll Instruktionsbrev, Mål-och resultatstyrning.  Kvalitetsstyrning, Det nya 

kulturrådets uppdrag att följa upp och utvärdera.  

Disaggregering – konkurrens Uppdelning av förvaltningsmyndigheter, kulturinstitutioner, det nya 

Kulturrådet. 

Portföljmodellen (intern konkurrens). 

Ledningsroller – empowerment Centralisering av förvaltningsmyndigheter.  

Decentraliserad målstyrning. 

Medborgaren – kund – empowerment Medborgarperspektiv. 

Nytt språk Kulturskapare benämns entreprenörer, 

portföljmodell istället för kulturpåsen, sfärer, arkitektur, 

institutionskoncerner m.m. 

                                                 
122 Agevall, L. Välfärdens organisering och demokratin: en analys av New Public Management (2005)  
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5. DISKUSSION OCH FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 

Enligt Kulturutredningen är syftet med den nya organiseringen och styrningen av 

kultursektorn att tillhandahålla ett strategiskt instrument för kulturpolitiken. Vi kan se att KU 

genom reformen vill tvinga fram en ny kultursyn och nya kulturyttringar. Den nya synen på 

kultur för in ett nyttoperspektiv där kultur ses som ett medel för tillväxt och sysselsättning. 

Genom decentraliserad målstyrning ska nya kulturpolitiska målen fungera som övergripande 

mål. Det blir kulturmyndigheternas och kulturinstitutionernas ansvar att redovisa förslag om 

hur dessa mål kan få genomslag i deras respektive verksamhet. Dessa redovisade förslag ska 

sedan fastslås av regeringen efter att de har värderats och diskuterats. Man kan endast 

spekulera i hur en eventuellt genomförande skulle fungera och vilka konsekvenser detta kan 

ge för kulturen i Sverige. Att studera hur utfallet blir lämnar vi åt framtida forskning. 

Intressanta områden är exempelvis att undersöka vilka idéer som fick genomslag i riksdagen 

och vilka idéer som är dominerande i remissvaren. Då Kulturutredningens arbete starkt har 

debatterats skulle särskilt en diskursanalys vara intressant.  

 

Vi kan konstatera att idéerna bakom Kulturutredningens betänkande innebär att kultursektorn 

förskjuts från den politiska arenan och förflyttas till ett annat organisatoriskt fält, nämligen 

marknaden. Vi har presenterat många exempel på förslag i betänkandet som visar på den nya 

riktning som Kulturutredningen vill att kulturpolitiken ska ta. KU vill öka angelägenheten för 

kulturpolitiken och befästa dess roll i samhället och gör detta genom att föra in legitima idéer 

och implementera sina intentioner genom sina förslag.  

 

KU förklarar det motstånd och den kritik som har riktats mot utredningens arbete med att det 

handlar om institutionaliserade idéer om frihet i förhållande till staten, en slags 

frihetsvärderingar.123 En alternativ tolkning kan vara att de som reagerar kraftigt mot 

utredningens arbete inte uppfattar idéerna inom NPM som självklara. De lever i olika bubblor, 

de har olika världsuppfattningar och är samtidigt experter i motsatta eliter. De olika eliterna 

befinner sig i olika institutionella kontexter och konflikten bygger rimligen på att de 

legitimerar sitt handlande med bakgrund av olika idéer. Legitimering sker då idéerna når den 

punkt då de anses vara korrekta, lämpliga, rationella och nödvändiga, så till den grad att 

organisationer ser det som en absolut nödvändighet att implementera idéerna för att inte bli 

                                                 
123 Kulturutredningen. Betänkande Del 2 Förnyelseprogram (SOU 2009:16) s. 16. 
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ansedda illegitima. Mycket talar för att KU ansett det som lämpligt, nödvändigt och rationellt 

att föreslå de förändringar som de har gjort. Kulturutredningen legitimeras med att de upprepar 

ett handlingsmönster som redan anses som självklart och nödvändigt, NPM sätter ramen. Då 

kulturutredningen vill komma bort från idéerna som satte ramen för 1974 års kulturpolitik, tror 

de att motståndarna fortfarande handlar inom den ramen.124 Kanske beror detta på att ett skifte 

eller en förflyttning har skett inom traditionen för den statliga förvaltningen.  

 

Kulturutredningen redovisar en konsekvensanalys av förslagen. I den ingår en enkel 

kostnadsuppskattning för organisationsförändringarna. I princip tror man att de resurser man 

kommer att spara genom effektivisering av verksamheterna och en enligt KU bättre 

organisering och styrningskontroll kommer att täcka upp för de kostnader som genomförandet 

kommer att ge. Forskning inom organisationsutveckling visar tydligt på att förändringar av 

denna kaliber både tar längre tid att genomföra än väntat, samt att man i de allra flesta fallen 

överskrider budget. Det vore mycket intressant för framtida forskning att undersöka dels hur 

realistisk den föreslagna förändringen är i fråga om ekonomisk lönsamhet, men även 

problematisera detta i förhållande till synen på kulturen och kvalitet. 

 

Tiden som kommittén hade på sig att färdigställa utredningen var ovanligt kort eftersom 

regeringen som tillträdde 2006 ville att man skulle hinna genomföra reella förändringar innan 

nästa val 2010. Man kan genom detta enkelt förstå den korta implementeringstid som 

utredningen föreslår. Att fundera på huruvida betänkande sett annorlunda ut om kommittén 

hade haft en längre tid på sig är mycket intressant, men svårt att operationalisera 

problemformuleringar på. Spekulativt kan man hävda att implementeringen hade förslagits ta 

längre tid, en mer utförligt konsekvensanalys hade kunnat presteras och mer intervjuer och 

möten med andra aktörer inom fältet hade kunnat genomföras. Kanske hade inte betänkandet 

kritiserats så genomgående då. Samtidigt är idéerna inom NPM så pass institutionaliserade att 

det är svårt att legitimera sig genom andra idéer, just nu. Att undersöka vilka idéer som 

kommer efter NPM är något som vi finner mycket intressant. Det finns exempel på länder som 

ligger före Sverige i utvecklingen av nya idéer för former för styrning och kontroll av offentlig 

verksamhet och som tidigare har haft en stark tradition av NPM-influerad administration. I 

dessa länder har nu andra idéer blivit institutionaliserade och man kan anta att Sverige kommer 

                                                 
124 Kulturutredningen. Betänkande Del 2 Förnyelseprogram (SOU 2009:16) s. 158. 
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att följa samma trend. Det skulle vara intressant att följa upp denna uppsats med vidare 

forskning om nästa trend. 

 

En effekt som kan komma en sådan här stor NPM-influerad omorganisering är att arbetsbördan 

ökar i och med att kraven på dokumentation och redovisning ökar. Det kan innebära att en red 

tape implementeras, det vill säga en ökad byråkrati. Byråkrati är något som Kulturutredningen 

uttryckligen vill komma bort ifrån men som det ofta har visat sig inom forskningen så leder 

införandet av NPM snarare till en ökad byråkrati. Om så blir fallet i och med 

Kulturutredningens reformförslag återstår att forska om.  

 

En annan potentiell effekt som kan ske till följd av införandet av formella kontrakt mellan 

parter, staten och även landstingen i det här fallet är att det kan leda till kontrakt som medel för 

maktutövning snarare än en överenskommelse mellan två jämställda parter. Agevall menar att 

det finns en inbyggd misstillit i det formella kontraktet som understödjer en osäkerhet om 

motpartens intentioner.125  

 

Andra effekter som kan vara intressanta är studera är hur införandet av NPM i kultursektorn 

påverkar professionen. Agevall talar även om en risk för att personal får en känsla av 

meningslöshet i jobbet då allt mer av arbetstiden fylls upp av uppföljning och redovisning.126 

Professionerna löses upp och det kulturella kapitalet byts ut till ekonomiskt kapital. 

Finansiering kopplas till mätbara prestationer och i stället för att personalen ska göra sitt 

egentliga jobb skall man redovisa att man har uppnått målen. Detta gör att personalen känner 

sig otillräckliga då kontinuerligt ökade krav på effektivisering gör att allt man gör kan göras 

bättre. Detta har uppmärksammats i exempelvis utbildningssektorn, som tydligt har påverkats 

av NPM.127 Denna stress påverkar verksamheterna i realiteten och den rationalitet och 

effektivitet man eftersträvar uteblir och resultatet blir att det kostar mer än det smakar. Dessa 

eventuella effekter och andra effekter inom kultursektorn kan vara intressanta för vidare 

forskning.  

 

Som vi nämnde i problemdiskussionen handlar kultur om mjuka värden, men detta verkar vara 

något som Kulturutredningen valt att inte ta större hänsyn till. De uppgifter som det nya 

                                                 
125 Agevall, L. Välfärdens organisering och demokratin – en analys av New Public Management (2005) 
126 Ibid. 
127 By, U. Stressade lärare anmäler omöjlig arbetssituation.(20090527) 
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Kulturrådet föreslås få handlar främst om att följa upp och utvärdera resultat och ta fram 

statistik. Detta kräver också en form av standardisering och mätbarhet med ökat fokus på 

ekonomivärden som följd. Det nya Kulturrådet ska också ha en koordinerande roll i 

portföljmodellen som är en modell som leder till decentralisering och empowerment för 

landstingen. De får ett ökat inflytande men också ett större ansvar att resurserna används på det 

mest effektiva och ändamålsenliga sättet och återigen behövs verktyg för standardiserade 

mätningar för att en uppföljning ska kunna ske. Det skulle vara mycket intressant att fördjupa 

denna problematisering i en vidare forskning. Kulturvärden är mjuka och jämförbara och 

mätbara utvärderingar är hårda, det finns en paradox i detta som kultursektorn oundvikligen 

kommer att tvingas att hantera mer och mer. Vilka effekter ger detta?  
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