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Abstract 

The name of the study means “The short arm - a study in diversity and arm’s length in the cultural 

collaboration model”. Right now there is a reform in the Swedish cultural administration where the 

responsibility for handing out state funds and grants to cultural organizations is changing from the state 

government to the local regional governments. The purpose of this study is to map the organisational 

changes caused by the reform and investigate how this affects the regional policies concerning cultural 

diversity and the arm’s length principle. The study has found that the regional governments have mainly 

adapted existing structures to incorporate the necessary changes for the cultural collaboration model. 

The exception being the non government organizations that have made considerable changes to their 

organizations. While cultural diversity is still strong in the model arm’s length principle has been 

hollowed out. 

 

Keywords 

Cultural collaboration model, cultural politics, cultural policies, regionalization, cultural diversity, arm’s 

length principle 

 

Sammanfattning 

Just nu pågår en stor reform inom kulturpolitiken där ansvaret för fördelningen av statens medel till 

kultur förflyttas från staten till regionerna och landstingen. Syftet med uppsatsen är att kartlägga den 

organisationsomvandling inom det kulturpolitiska fältet som sker på grund av reformen samt undersöka 

hur detta påverkar regionernas arbete med kulturell mångfald och armlängdsavstånd. Studien har funnit 

att inga större förändringar har skett i de regionala organisationerna, utan att de anpassat redan 

existerande organisationsstrukturer. Undantaget har varit intresseorganisationerna som gjort större 

förändringar i sina organisationer. Även om kulturell mångfald fortfarande är starkt i modellen har 

principen om armlängds avstånd blivit urholkad. 

Nyckelord 

Kultursamverkansmodellen, kulturpolitik, regionalisering, kulturell mångfald, armlängds avstånd 

 

 



3 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till Tack till Mats Hallberg, Helena Wangefelt Ström, Bengt Westman, 

Elisabeth Lax, Giulia Ray, Ingemar Andréasson, Agnes Ers, Claes Rydberg, Anna-Karin Andersson, 

Erik Åström och Lisa Poska. Utan er hade vi inte haft möjlighet att genomföra arbetet. 

 

Tack till Region Gotland, Region Halland, Västra Götalands Region, Region Skåne, Norrbottens läns 

landsting, Ideell kulturallians, Myndigheten för kulturanalys, Statens kulturråd, Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) samt till KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd). 

 

Vi vill också visa vår tacksamhet gentemot vår handledare under arbetet med uppsatsen, Yohanan 

Stryjan, professor i Företagsekonomi vid Södertörns Högskola samt våra kurskamrater som har 

opponerat på en ofärdig uppsats och gett oss flera värdefulla kommentarer att reflektera över under 

arbetets gång. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka Ann-Sofie Köping, lektor i företagsekonomi med inriktning mot 

organisation och ledarskap samt prefekt vid Institutionen Ekonomi och företagande vid Södertörns 

Högskola, Jenny Johannisson, lektor vid Institutionen Biblioteks- och 

informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan. Hon verkar vid Högskolan i Borås med inriktning på 

kulturpolitik och Bengt Jacobsson, professor i företagsekonomi vid Södertörns Högskola för att även de 

avsatt en tid för oss under den första tiden av uppsatsarbetet och gav oss värdefulla tips för det fortsatta 

arbetet. 

http://www.hb.se/wps/portal/bhs
http://www.hb.se/wps/portal/bhs
http://www.hb.se/wps/portal/bhs
http://www.hb.se/wps/portal/bhs
http://www.hb.se/wps/portal/bhs
http://www.hb.se/wps/portal/bhs
http://www.hb.se/wps/portal/bhs
http://www.hb.se/wps/portal/bhs
http://www.hb.se/wps/portal/bhs
http://www.hb.se/wps/portal/bhs
http://www.hb.se/wps/portal/bhs


4 

 

Innehåll 
Abstract ....................................................................................................................................................... 2 

Sammanfattning .......................................................................................................................................... 2 
Förord .......................................................................................................................................................... 3 
1. Inledning ................................................................................................................................................. 5 

1.2 Problemområde ................................................................................................................................. 6 
1.3 Uppsatsens upplägg........................................................................................................................... 7 

1.4 Begrepp ............................................................................................................................................. 7 
1.4.1 Armlängds avstånd ..................................................................................................................... 8 
1.4.2 Kulturell mångfald ..................................................................................................................... 9 
1.4.3 Civilsamhälle ........................................................................................................................... 10 

1.5 Syfte ................................................................................................................................................ 11 

1.6 Avgränsningar ................................................................................................................................. 11 

1.7 Metod och urval .............................................................................................................................. 12 

1.7.1 Textanalys ................................................................................................................................ 13 
1.7.2 Organisationsstruktur ............................................................................................................... 13 
1.7.3 Intervjuer .................................................................................................................................. 14 

2 Teori ....................................................................................................................................................... 17 

2.1 Nyinstitutionell teori ....................................................................................................................... 17 
2.2 ANT ................................................................................................................................................ 19 

3. Studien .................................................................................................................................................. 21 
3.1 Kultursamverkansmodellen ............................................................................................................ 21 

3.1.1 Kulturplanerna ......................................................................................................................... 22 

3.2 Staten ............................................................................................................................................... 24 
3.2.1 Kulturrådet ............................................................................................................................... 24 

3.2.2 Myndigheten för kulturanalys .................................................................................................. 25 
3.3 Regionerna ...................................................................................................................................... 27 

3.3.1 Region Skåne ........................................................................................................................... 29 
3.3.2 Norrbottens län ......................................................................................................................... 31 

3.4 SKL ................................................................................................................................................. 34 
3.5 KLYS .............................................................................................................................................. 35 

3.6 Ideell Kulturallians .......................................................................................................................... 36 
4. Kultursamverkansmodellens effekter ................................................................................................... 38 

4.1 Slutsats ............................................................................................................................................ 39 
4.2 Förslag på vidare studier ................................................................................................................. 40 

Källförteckning ......................................................................................................................................... 41 

Offentliga dokument ............................................................................................................................. 41 
Tryckta källor ........................................................................................................................................ 41 
Otryckta källor ...................................................................................................................................... 42 
Internetsidor .......................................................................................................................................... 42 

Tabeller ................................................................................................................................................. 43 
Bilaga 1 - Intervjufrågor Regionerna ........................................................................................................ 44 
Bilaga 2 - Frågor till myndigheter och intresseorganisationer .................................................................. 45 

Bilaga 3 - Uppdragsfördelning Skåne ....................................................................................................... 46 
Bilaga 4 - Uppdragsfördelning Norrbotten ............................................................................................... 50 
 

 



5 

 

1. Inledning 

I det här avsnittet kommer vi att presentera bakgrunden till kultursamverkansmodellen och därefter 

kommer ett kort avsnitt om uppsatsens upplägg. 

 

Kulturpolitiken i Sverige har sedan 1970-talet till mitten av 2000-talet varit i stora drag oförändrad. Dess 

grundläggande form fastställdes i och med 1974 års kulturproposition
1
 samt den kulturutredning som 

föregick den. I den slogs de kulturpolitiska mål fast som kom att styra Sveriges kulturpolitik ända fram 

tills att man delvis reviderade mål antogs i 1996 års kulturproposition
2
. 1996 års kulturpolitiska mål var 

till stora delar en omformulering och förenklingar av de tidigare målen vilket inte innebar några större 

förändringar. Idag pågår en stor kultur- och regionalpolitisk reform som kallas för 

kultursamverkansmodellen. Syftet med kultursamverkansmodellen är delvis att stärka regionernas 

självbestämmande och att öka mångfalden i kulturen.
3
 Det är den största förändringen som skett inom 

den statliga kulturpolitiken sedan 1970-talet och började införas 2011 i fem utvalda så kallade 

pilotregioner, Region Halland, Region Skåne, Region Gotland
4
, Västra Götalands Region och 

Norrbottens län
5
.  

 

För att förstå vad kultursamverkansmodellen är krävs det insikt om att det inte endast är en 

kulturpolitisk reform utan även en del i en regionalpolitisk reform. Den 28 juni 2007 gav regeringen 

genom kulturdepartementet uppdraget att genomföra en ny kulturutredning.
6
 Den skulle bland annat se 

över statens olika stödformer och komma med förslag på hur dessa kunde göras mindre detaljstyrda. De 

skulle även ta i beaktande det som presenterades i utredningen Hållbar samhällsorganisation med 

utvecklingskraft.
7
 Utredningen föreslog en sammanslagning av de då 21 landstingen till 9 storregioner. 

Regionerna skulle ta över vissa ansvarsområden från regeringen och bli mer självstyrande. Mycket av 

förslagen byggde på försöksverksamhet som pågått sedan slutet av 1990-talet i bland annat Region 

Skåne och Västra Götalandsregionen. Försöksverksamheten innefattade bland annat att de tidigare länen 

i dessa regioner slogs samman. Ansvaret för utveckling och tillväxt flyttades från staten till regionerna.  

 

                                                 
1
 Prop. 1974:28 

2
 Prop. 1996/97:3 

3
 SOU 2010:11 s. 11 

4
 Tidigare Gotlands Kommun. 

5
 Norbottens läns landsting är inte en region men kommer att ingå i de fem regionerna. Vi kommer att hänvisa till de fem 

regionerna i vårat urval som regionerna eller pilotregionerna när vi talar om dem i grupp.  
6
 Dir. 2007:9 

7
 SOU 2007:10 
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Det ursprungliga förslaget som kulturutredningen presenterade 2007 gav oss de nya kulturpolitiska 

målen som är centrala för all kulturpolitik i Sverige och även kultursamvekansmodellen. I propositionen 

Tid för kultur antog regeringen att målet för den nationella kulturpolitiken skulle vara att: 

 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 

yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kultur- 

livet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla sam- 

hällets utveckling. 

 

För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 

− främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att 

utveckla sina skapande förmågor, 

− främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 

− främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 

− främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, 

− särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
8
 

 

Utöver detta presenterades en ny fördelningsmodell kallad portföljmodellen som på många sätt byggde 

på att de idéer som presenterades i den statliga utredningen Hållbar samhällsorganisation med 

utvecklingskraft skulle bli verklighet.  

 

Även om det nu verkar som att vi inte kommer se några storregioner förutom Region Skåne och Västra 

Götalandsregionen har delar av dessa idéer på många sätt levt kvar i den statliga utredningen Spela 

Samman
9
 samt det som kom att kallas för kultursamvekansmodellen. Den förflyttar en del av ansvaret 

att utveckla och fördela medel till kultur från staten till regionerna. Arbetet består till stor del av att 

regionerna måste ta fram regionala kulturplaner där de redogör för hur de tänker utveckla kulturen i linje 

med de kulturpolitiska målen under den period som den aktuella planen omfattar. 

 

1.2 Problemområde 

Kultursamverkansmodellen kan enkelt uttryckas som en ny modell för att fördela statliga medel till 

kultur. Men det är som sagt en förenkling och den medför många olika komplexa frågor av vilka vi bara 

kommer att beröra en del.  

                                                 
8
 Prop. 2009/20:3 - Tid för kultur s. 26 

9
 SOU 2010:11 
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Den korta tid som varit mellan beslut och genomförande är något som varit anmärkningsvärt vid 

införandet av kultursamverkansmodellen. Regionerna var tvungna att starta arbetet med att ta fram sina 

kulturplaner innan modellen var färdig. Osäkerhet rådde kring vad som skulle ingå i kulturplanerna och 

hur omfattande regionernas inflytande skulle bli. Istället fick regionerna förlita sig på 

förhandsinformation som inte alltid var entydig tills dess att det slutgiltiga beslutet togs med höstens 

budgetproposition den andra december 2010.
10

 

 

Ett stort problem när reformer av det här slaget görs är att de ofta kan bli oöverblickbara. De får 

följdreaktioner som är svåra att förutse och tankar samt idéer som tidigare har styrt hamnar i 

skymundan, får förändrad betydelse eller så försvinner de också. Även om det här är en statlig reform 

som påverkar i första hand regionerna så kan det få följdkonsekvenser för organisationer som på något 

sätt är beroende utav staten och regionerna. Det kanske inte räcker att organisera sig på en nationell nivå 

när beslut flyttas ut i regionerna. 

 

1.3 Uppsatsens upplägg 
I första halvan av uppsatsens första del, Inledning, tar vi upp bakgrunden till kultursamverkansmodellen, 

problematiken med att införa en så stor reform och definierar begreppen armlängds avstånd, kulturell 

mångfald och civilsamhälle. I den andra halvan av Inledningen definierar vi syftet med uppsatsen, 

avgränsningar, metod och urval. 

 

I uppsatsens andra del tar vi upp teorierna nyinstitutionell teori och actor network theory (ANT) och 

presenterar hur vi tänkt använda dessa i uppsatsens analys. 

 

Slutligen, i uppsatsens tredje del, presenterar vi det empiriska underlaget för uppsatsen. Den börjar med 

ett avsnitt om kultursamverkansmodellens utformning för att sedan gå in på de olika parterna staten, 

regionerna samt intresseorganisationerna.  

 

1.4 Begrepp 
I det här avsnittet tar vi upp och definierar begreppen armlängds avstånd, kulturell mångfald samt 

civilsamhälle. De här begreppen förekommer i nästan alla de rapporter och statliga utredningar som 

                                                 
10

 Prop. 2010/11:1 Utgiftsområde 17 
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skrivits om kultursamverkansmodellen. Begreppen kan dock vara tvetydiga. Vi försöker här reda ut vad 

som menas och hur vi kommer att använda dem. 

1.4.1 Armlängds avstånd 

Modellen som fanns innan kultursamvekansmodellen började införas och byggde på att stat, fördelare av 

medel och utförare var åtskilda. Staten sätter upp politiska ramar och budget. Statens kulturråd, vilka 

fungerar som fördelare av medel bedömer kvalitén på ansökningar och projekt utifrån dessa ramar. De 

fördelar sedan medel efter den budget regionen blivit tilldelad. De olika institutionerna har i sin tur haft 

som roll att utforma sin verksamhet och i sina ansökningar formulera hur de tänkt leva upp till de 

kulturpolitiska målen genom att beskriva verksamheten. 

 

Genom att ingen part i sig kan utforma helheten garanterar modellen en viss autonomi mellan de olika 

parterna. Det är en del av vad som bukar kallas för principen om armlängds avstånd. Tanken med 

principen är att garantera att kulturlivet fortsätter vara fritt att skapa på sina egna villkor och inte blir ett 

maktmedel i politikens händer genom att politiken inte är inblandad i organisationens dagliga arbete.
11

  

Utredningen Spela samman tryckte särskilt på att även regionerna bör använda sig utav principen 

armlängds avstånd i sina bedömningar.
12

  

 
I dialogen med den kommunala nivån bör Statens kulturråd också hävda principen om armlängds avstånd som 

utgångspunkt för bidragsfördelningen. Detta innebär att konstnärliga beslut inte bör fattas på politisk nivå utan 

överlåtas till ämnesexperter.
13

 

 

Med den kommunala nivån avser utredaren både den kommunala och regionala nivån. 

 

Armlängds avstånd är på inget sätt unikt för svensk kulturpolitik utan principen är mer eller mindre 

inspirerad utav brittiska principer av administration inom kulturpolitiken. Andrew Taylor skriver om 

armlängds avstånd och hur det påverkades av skapandet av myndigheten Department of National 

Heritage. En ny myndighet vars uppgift var att centralisera policy-skapande och bidragsgivning till de 

olika nätverk och organisationer som sysslade med kulturarv.  Han menar att paradoxalt nog leder den 

ökade kontrollen till att principen om armlängds avstånd stärks genom att kontrollen inte innebär direkt 

                                                 
11

 Jacobsson, Bengt, 2012, Kulturpolitik (kommande); s. 22 
12

 SOU 2010:11 s. 11, 64 
13

 SOU 2010:11 - Spela samman s. 12 
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handpåläggning, utan istället innebär fler regler och policys inom vilka organisationerna och nätverken 

kan agera.
14

 

 

Armlängds avstånd kan finnas närvarande på olika sätt, dels kan det uttryckas explicit genom att det 

skrivs ut hur arbetet med armlängds avstånd går till. Ifall detta efterlevs bör det speglas i organiseringen 

av arbetet med kulturpolitiken. Armlängds avstånd kan också vara närvarande utan att man för den delen 

skriver ut det. I detta fall kan principen vara så pass institutionaliserad att den tas för givet och endast 

visar sig i hur organisationen har lagts upp. För att se om armlängds avstånd är en princip som används 

efter ovanstående definition borde det synas tydligt i avgränsningar mellan de som sätter upp 

riktlinjerna, de som fördelar medel och de som skapar kulturen. Ansvarsområden borde i så fall inte 

överlappa varandra och politiken borde inte få direkt inflytande över innehållet i de kulturella uttrycken.  

 

1.4.2 Kulturell mångfald  

Mångfald blev ett prioriterat begrepp inom kulturpolitiken i och med att det lyftes upp i ett av 1996 års 

kulturpolitiska mål som var “att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och 

därmed motverka kommersialismens negativa verkningar”.
15

 Kulturell mångfald kan innebära en 

mångfald av uttryck, idéer, perspektiv och åsikter. Men det kan också innebära en mångfald av etniska 

uttryck.
16

 

 

I samband med mångkulturåret 2006 släppte kulturrådet en rapport om kulturell mångfald där  

 
Kulturrådet har valt att använda begreppet kulturell mångfald för att beskriva ett kulturliv som dels präglas av ett 

rikt utbud med många kulturella uttrycksformer, dels är tillgängligt för så många som möjligt oberoende av kön, 

ålder, utbildning, etniskt ursprung eller bakgrund i övrigt.
17

 

 

I det här avseendet är kulturell mångfald synonymt med många olika typer av utövare och att det ska 

vara tillgängligt för många olika människor. Eller ett stort utbud och en största möjliga publik om man 

så vill. Att alla dörrar öppnas för andra kategorier av kultur så att alla kan känna sig delaktiga och att 

kulturen inte riktar sig till endast vissa grupper. 

 

                                                 
14

 Taylor, Andrew (1997); ‘Arm’s length but hands on’ Mapping new governance: The Department of National Heritage and 

cultural politics in Britain: , Public administration Vol. 75 s. 465 
15

 1996/97:KrU1 
16

 Tid för mångfald s.29 
17

 Om Kulturell mångfald - Kulturrådets omvärldsanalys 2005 
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I kulturutredningen från 2007 ansåg utredarna att kulturell mångfald var så viktigt att det inte skulle 

hanteras som ett särskilt område utan ingå i all kulturpolitik.
18

 Kulturell mångfald är ett svårdefinierat 

begrepp och det finns några överlappande definitioner som används. Ibland används begreppet mångfald 

synonymt kulturell mångfald och andra gånger är det kopplat till det mångkulturella samhället. En viss 

del utav den här begreppsförvirringen kan komma från att det inte alltid är klart vilket kulturbegrepp 

man använder. 

 

Begreppet kultur kan både syfta på ett estetiskt kulturbegrepp och på ett antropologiskt kulturbegrepp. 

Det estetiska kulturbegreppet eller det konstnärliga kulturbegreppet som det kallas i kulturutredningen
19

 

är ett relativt smalt begrepp och avgränsar sig till de skapande konstarterna, det som på engelska brukar 

kallas för The Arts. Det vill säga måleri, skulptur, författande, teater, musik och så vidare. Kulturell 

mångfald innebär i det här avseendet en variationsrikedom av olika utövare och ett varierat kulturutbud i 

regionerna där de olika konstarterna kommer till uttryck. 

 

Det antropologiska kulturbegreppet är ett mycket bredare begrepp som definierar kultur ur hur vi 

människor gör saker, hur vi väljer att uttrycka oss, vilket språk vi använder, vilka värderingar vi har och 

vilka institutioner vi skapar. Här innefattas även de olika konstarterna men då till hur vi väljer att 

uttrycka oss. Kulturell mångfald är ur det här perspektivet närmare sammankopplat med etnicitet och det 

närliggande begreppet mångkultur. Ur ett antropologiskt perspektiv är kulturell mångfald en mångfald 

där människor med olika kulturell och etnisk bakgrund får ta plats. 

 

Ur ett kulturellt mångfaldsbegrepp som har en estetisk synvinkel visar hur de olika konstarterna är 

representerade men också vilka handlingsplaner som finns för att öppna upp detta för andra utövare än 

de etablerade institutionerna.  Då kultursamverkansmodellen uttryckligen har som mål att främja en 

kulturell mångfald borde det synas i modellen att den är uppbyggd för att skapa en mångfald av olika 

konstnärliga uttryck och hur detta ska göras tillgängligt för en så stor publik som möjligt.
20

  

 

1.4.3 Civilsamhälle 

Civilsammhället är en av de grupper som regionerna ska arbeta i samråd med i framtagandet av deras 

kulturplaner. Ett problem som lyftes fram i remissomgången är dock hur man ska definiera begreppet 

                                                 
18

 SOU 2009:16 Kap 1-6 Sid 42 
19

 Ibid s.  93 
20

 SOU 2010:11 - Spela Samman s. 12 
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civilsamhälle.
21

 För att förstå vad som menas med Civilsamhället måste vi titta på hur begreppet tidigare 

definierats från den svenska statens håll. I Demokratiutredningen
22

 gavs två skrifter ut; Civilsamhället - 

Demokratiutredningens forskarvolym VII
23

 och Civilsamhället som demokratins arena, Skrift nr 29
24

. I dessa 

definieras begreppet dels som en typ av politisk aktivism
25

 men också som det som existerar mellan stat 

och marknad.
26

  I Tid för kultur
27

 definieras det som mer eller mindre organiserat ideellt arbete, det vill 

säga organisationer som inte är offentliga eller driver vinstdrivande verksamhet. 

 

1.5 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga och förstå processen kring hur de ursprungliga fem regionerna, 

staten, delar av det fria kulturlivet och civilsamhället har organiserat samt positionerat sig i 

kultursamverkansmodellen. Vi ska också undersöka hur dessa arbetar kring frågor om mångfald och det 

som kallas för armlängds avstånd då dessa är centrala begrepp inom svensk kulturpolitik. 

 

1.6 Avgränsningar 
Kultursamverkansmodellen är en reform som syftar till att förflytta en del av statens ansvar till 

regionerna. Därför har vi valt att fokusera på den statliga och den regionala nivån. Staten representeras 

av Statens Kulturråd samt av Myndigheten för kulturanalys (MYKA). De regionala kulturplanerna i 

kultursamverkansmodellen ska visserligen tas fram genom samverkan med kommunerna men de 

slutgiltiga besluten ligger ändå hos regionerna. Kommunernas intressen kommer därför delvis till 

uttryck genom de regionala kulturplanerna. Utöver den statliga nivån har vi även att tittat på de fria 

kulturskaparna och civilsamhället då de i kultursamverkansmodellen identifierats som viktiga parter. 

Tidsperioden som vi har valt att fokusera på är från när Kulturberedningens betänkande släpptes 2007 

till april/maj 2012. 

 

Vi har koncentrerat undersökningen på de ursprungliga pilotregionerna som införde modellen redan 

2011, även om det tillkommit 11 nya regioner i modellen från och med 2012. Den process som 

pilotregionerna gått igenom kommer oundvikligen att skilja sig från processen vilken de efterkommande 

                                                 
21

 Prop. 2009/10:3 - Tid för kultur s. 39 
22

 Dir. 1997:101 och Dir. 1998:100 
23

 SOU 1999:84 
24

 SOU 1999:112 
25

 SOU 1999:84 s. 35 
26

 Ibid. s. 14 
27

 SOU 2010:11 s. 39 
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regionerna genomgår och kommer att genomgå. Samtidigt påverkas de efterkommande regionerna av 

den process som pilotregionerna har genomgått. Det är genom den processen som de praktiska 

grunderna för kultursamverkansmodellen läggs och därför har den en relevans även för hur 

efterkommande processer ser ut.  

 

Utöver de fem pilotregionerna har vi också talat med Sveriges kommuner och landsting (SKL) som är 

kommunernas, landstingens och regionernas gemensamma arbetsgivar- och intresseorganisation. De 

representerar idag alla kommuner, landsting och regioner i Sverige samt agerar som remissinstans till 

regeringen i frågor kring kultursamverkansmodellen. De har anordnat ett antal seminarier och skrivit 

egna rapporter kring kultursamverkansmodellen. 

 

Kultursamverkansmodellen säger att de regionala kulturplanerna ska tas fram genom samråd med de fria 

kulturskaparna och civilsamhället. De representeras främst genom sina medlemmar i 

intresseorganisationerna KLYS respektive Ideell kulturallians. Båda dessa är organisationer som staten 

och regionerna jobbar tillsammans med och har som motparter i kultursamverkansmodellen. 

 

Utav regionerna har vi valt att gå in närmare på Norrbottens län och Region Skåne. Norrbotten var den 

region som kom in sist i kultursamverkansmodellen och är till ytan störst men befolkningsmässigt den 

mest glesbefolkade utav alla regioner. Formellt är Norrbotten fortfarande ett län med ett landsting och 

har ännu inte blivit omvandlat till en region. Skåne är den mest tätbefolkade utav regionena i vår studie 

och har varit en del utav regionaliseringen sedan 1997. De båda har valt relativt olika sätt att organisera 

arbetet med kultursamverkansmodellen internt. Tanken med urvalet är att undersöka den eventuella 

bredd som finns i kultursamverkansmodellen. 

 

Vi kommer att koncentrera oss på hur man arbetar med armlängds avstånd och mångfaldsarbetet i 

regionerna då dessa lyfts fram som viktiga aspekter och mål i modellen. 

 

1.7 Metod och urval 

För att göra vår studie har vi dels valt att göra en textanalys av de texter som producerats av olika parter 

kring kultursamverkansmodellen och dels att göra ett antal kvalitativa djupintervjuer med representanter 

för staten, de fem pilotregionerna, civilsamhället och de fria kulturskaparna. Vi tillämpar en löpande 

analys där vi analyserar innehållet direkt i texten för att sedan diskutera analysen mer övergripande i en 

slutsats. 
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I analysen har vi valt att använda oss utav nyinstitutionell teori och actor network theory (ANT) som 

analytiska perspektiv. Vi presenterar teorierna och hur de knyter an till studien mer ingående under 

avsnittet Teori. 

 

1.7.1 Textanalys 

De texter som vi har valt ut är de texter som producerats om kultursamverkansmodellen från staten, 

regionerna, och intresseorganisationerna. Dessa har valts ut för att de behandlar det område som vi är 

intresserade av. Även om de i de flesta fall kan betraktas som partsinlagor är de alla uttryck för hur de 

olika parterna tolkar modellen och vill påverka den. Något som är viktigt för att nå upp till studiens 

syfte. Då texter är statiska och sällan visar hela bilden har vi valt att komplettera dessa med 

semistrukturerade djupintervjuer. 

 

De texter som staten producerat och som vi har undersökt är de statliga propositionerna, de direktiv, de 

utredningar och de rapporter som producerats kring kultursamverkansmodellen. Texterna visar bland 

annat hur kultursamverkansmodellen har vuxit fram, vad dess syfte är och hur den är tänkt att fungera i 

teorin. 

 

Vi har också analyserat de regionala kulturplanerna som de fem pilotregionerna har tagit fram. De 

regionala kulturplanerna är en nyckelkomponent i kultursamverkansmodellen och har tagits fram av de 

fem pilotregionerna som ett underlag till Statens kulturråd. Detta för att visa hur regionerna planerar att 

arbeta med kulturpolitiken för att uppfylla statens kulturpolitiska mål. Kulturplanerna presenteras mer 

ingående under avsnittet Kulturplanerna och specifikt under varje regions avsnitt. 

 

Textanalysen har gjorts genom att vi sökt igenom dokumenten efter begreppen armlängds avstånd och 

kulturell mångfald för att se ur de har använt dessa. Vi har även tolkat hur kultursamverkansmodellens 

struktur ser ut genom de beskrivningar som finns i texterna men också på regionernas och deras 

institutioners hemsidor.  

 

1.7.2 Organisationsstruktur 

Vi har gjort en sammanställning av uppdragsfördelningen i Norrbottens län och Region Skåne. Den 

består av en rad tabeller där namn, uppdrag, partitillhörighet, övriga uppdrag och kön presenteras för de 
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som sitter i regionernas olika organisationer, bolag och styrelser som på ett eller annat sätt berörs av 

deras kulturplan. Vi har i urvalet begränsat oss till regionernas egna nämnder, bolag och stiftelser.  

 

Informationen om vilka styrelsemedlemmarna är har samlats in på respektive bolags organisations 

hemsida. Namnen har sedan körts i sökmotorn <www.valpejl.se> som sammanställer information från 

de offentliga databaserna på <www.val.se>
28

 och <www.bolagsverket.se>
29

 för att se om personerna har 

några andra uppdrag. I de fall ingen information har dykt upp har en sökning gjorts i sökmotorn Google 

efter ytterligare information. I vissa fall har det gett sökträffar på regionernas eller kommunernas 

hemsidor om ytterligare uppdrag som ersättare i landstings-, regions- eller kommunfillmäktige. 

 

Detta har vi gjort för att se hur principen om armlängds avstånd upprätthålls mellan regionens politiska 

och kulturella institutioner. Vi har också velat se sammansättningen mellan de olika styrelserna. 

 

1.7.3 Intervjuer 

Vi har även intervjuat en ansvarig från varje regionerna för att få en mer samlad bild kring arbetet med 

kulturplanerna och vad kultursamverkansmodellen har haft för inverkan på regionerna. Utöver detta har 

vi även genomfört intervjuer med intresseorganisationer som omnämnts i olika remisssvar, propositioner 

och rapporter om kultursamverkansmodellen. Vi har också intervjuat de två statliga myndigheter som 

har huvudansvaret för kultursamverkansmodellen, Statens kulturråd och Myndigheten för kulturanalys. 

Totalt har det resulterat i 10 intervjuer, se Tabell 1.  

 

Intervju Nr. Titel Organisation Datum 

Intervju 1 Utvecklingsledare för kultur Region Halland 2012-04-11  

Intervju 2 Chef för Ledningsstab i Kultur Skåne Region Skåne   2012-04-18 

Intervju 3 Chef för Division Kultur och Utbildning Norrbottens läns landsting 2012-04-29   

Intervju 4 Regional Kulturstrateg Region Gotland 2012-04-11  

Intervju 5 Kulturchef Västra Götalands Region 2012-04-17 

Intervju 6 Utredare Samverkansmodellen Myndigheten för Kulturanalys 2012-04-19  

Intervju 7 Koordinatorer för regionala frågor Statens Kulturråd 2012-04-26  

                                                 
28

 Databasen innehåller valresultaten från alla offentliga val i  Sverige. 
29

 Databasen innehåller information om alla registrerade bolag och deras styrelsemedlemmar i Sverige. 

http://www.valpejl.se/
http://www.valpejl.se/
http://www.valpejl.se/
http://www.valpejl.se/
http://www.valpejl.se/
http://www.val.se/
http://www.val.se/
http://www.val.se/
http://www.val.se/
http://www.val.se/
http://www.bolagsverket.se/
http://www.bolagsverket.se/
http://www.bolagsverket.se/
http://www.bolagsverket.se/
http://www.bolagsverket.se/
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Intervju 8 Seniorkonsult SKL 2012-04-27 

Intervju 9 Verksamhetschef Ideell Kulturallians 2012-04-19  

Intervju 10 Samordnare för samverkansmodellen KLYS 2012-05-04  

 

Tabell 1 – Lista över intervjuer 

 

Syftet med intervjuerna har varit att få organisationernas uppfattning och upplevelse av processen kring 

införandet av kultursamverkansmodellen. Informationen som presenteras i kulturplanerna är i många fall 

rent deskriptiv. Den tar sällan upp de idéer och anledningar till varför organisationerna i regionen valt 

att organisera sig på ett visst sätt. Då informanterna i de flesta fall har haft ett direkt ansvar för hur 

arbetet med kultursamverkansmodellen ska läggas upp i just deras organisation har de också 

representerat sin organisations idéer. 

 

Intervjuerna har varit semistrukturerade där vi utgått från förutbestämda frågor
30

 som formulerats på ett 

sådant sätt att de är relevanta för vår frågeställning och de teorier som vi använder oss av. Informanterna 

i regionerna har antingen haft ett övergripande eller strategiskt ansvar för kultursamverkansmodellen 

och kulturplanerna. I de fall det har varit möjligt har de även varit direkt involverade i processen. I vissa 

fall har detta inte varit möjligt då ansvariga har bytts ut efter politiskt maktskifte i regionen. Informanter 

på ansvariga myndigheter och organisationer har alla haft ett direkt ansvar för arbetet med modellen. 

 

Intervjuerna med informanterna i regionerna har gjorts via telefon på avsatt tid. Intervjuerna med de 

statliga myndigheternas och intresseorganisationernas informanter har utförts på plats hos respektive 

informant. De har i förväg informerats om vad uppsatsen handlar om samt vilka intresseområden vi har 

haft, processen, organisationen och arbetet med frågor som mångfald och armlängds avstånd.  

 

Precis innan vi startat intervjuerna har vi informerat om vår avsikt varit att spela in samtalet för att 

kunna transkribera och lättare hämta ut svar. Vi har inväntat samtycke från informanten och sedan 

påbörjat inspelningen. Vi har valt att anonymisera informanterna och endast skrivit ut titeln. Vi 

bestämde oss för att göra detta efter att vi hade utfört intervjuerna och kunde därför inte informera våra 

informanter i förväg. Det finns ingen anledning för oss att inkludera denna information då den varken 

tillför eller tar bort något från studien då personerna intervjuats i egenskap av deras yrkesroll.  

 

                                                 
30

 Se Bilaga 1 och Bilaga 2 
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Vi har avsatt 60 minuter för varje intervju men de flesta intervjuerna varade i cirka 40 minuter. Den 

kortaste intervjun varade i cirka 25 minuter och den längsta intervjun varade i ca 70 minuter. 

Variationen mellan längden på intervjuerna berodde på hur långa svar informanterna gav men också på 

vilka möjligheter som öppnades till följdfrågor under intervjun. 

 

Faran med att endast förlita sig på intervjuer är att den bild vi får kan vara färgad av personens åsikter 

och hur de minns saker. De kan också påverkas av hur de upplever den som intervjuar. Hade vi använt 

oss utav enkäter istället hade vi nått ut till fler personer men det är inte säkert att vi skulle kunnat hitta 

ett tillräckligt stort urval för att kunna dra några slutsatser från en sådan studie. Enkäter måste ha korta 

och väldigt precisa frågor för att fungera bra. På detta sätt kunde vi ställa komplexare frågor och följa 

upp informanternas svar med följdfrågor i de fall det behövdes och något verkade oklart. De fakta som 

har lämnats har kunnat kollas med textanalys för mer exakta svar. 
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2 Teori 

Vi kommer att använda oss utav två teorier i studien, nyinstitutionell teori och actor network theory 

(ANT), för att analysera studien. De båda teorierna kan användas för att förstå två olika aspekter utav 

kultursamverkansmodellen. Med nyinstitutionell teori kan man förstå hur olika idéer och 

organisationsformer sprids och varför de får fäste i organisationerna medan ANT används mer för att 

beskriva hur strukturen mellan olika aktörer ser ut. Vi kommer att gå igenom mer i detalj hur vi har 

tänkt att använda teorierna i avsnitten nedan. 

2.1 Nyinstitutionell teori 

Nyinstitutionell teori växte fram under slutet av 70-talet och början av 80-talet som en kritik mot de 

positivistiska teorier och den rationella beslutsteorin som hade dominerat organisationsstudier genom 

tiden. Den nyinstitutionella teorin ser organisationer som öppna system vilka är mycket känsliga för de 

rådande normerna som finns i samhället och inte minst den institutionella omvärlden.
31

 Den beskriver 

också hur idéer, strukturer och värderingar sprider sig mellan flera olika aktörer som tillsammans utgör 

ett begränsat område. Ett så kallat organisationsfält.
32

 
33

 

 

Ett fält kan endast existera om det är institutionellt definierat och det sker genom en särskild process. 

Processen består enligt Paul DiMaggio och Walter W. Powell av fyra saker. För det första att det sker en 

ökad interaktion mellan organisationerna på fältet, som nu sker mellan stat, region, kommuner och 

intresseorganisationer i kultursamverkansmodellen. Det andra är att det finns klara strukturer genom 

vilka organisationerna kan  påverka och samarbeta med varandra för dominans, exempel på detta är hur 

de olika intresseorganisationerna som samordnar sig både regionalt och nationellt. Den tredje är att det 

produceras mer information, som kulturplanerna och olika rapporter från organisationer, för att skapa 

tolkningsföreträde om vad det viktiga är på fältet. Det fjärde är en medvetenhet bland deltagarna i olika 

organisationer om vad det är man sysslar med.
34

 

 

De idéer som sprids och anammas av organisationer i ett fält gör inte det för att de nödvändigtvis är de 

mest lyckade eller effektiva idéerna utan för att de är vad som anses vara legitima och kan leda till ökat 

                                                 
31

 Red. Ove Grape, B. Blom & R. Johansson (2006), Organisation och omvärld - Nyinstitutionell analys av 

människobehandlande organisationer. Studentlitteratur s. 7-17 
32

 Ibid s. 7-17 
33

 Paul J. DiMaggio & Walter W. Powell (1983), The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective 

Rationality in Organizational Fields, American Sociological Review; nr 48 s. 148 
34

 Ibid 
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handlingsutrymme på fältet.
35

 Legitimitet är i detta fall viktigare än rationalitet. Enligt DiMaggio och 

Powell kan organisationer på ett fält när det formas vara heterogena men genom deras positionering för 

ökat handlingsutrymme leder detta oundvikligen till en homogenisering av fältet, där olika aktörer av en 

viss typ blir allt mer lika varandra både organisatoriskt och vilka frågor de driver.
36

  

 

Denna homogeniseringsprocess kan bäst beskrivas med begreppet isomorfism. DiMaggio och Powell 

identifierar tre isomorfiska mekanismer; tvingande, mimetisk och normativ.
37

 Tvingande isomorfism 

uppstår på grund av lagar och förordningar men också kulturella förväntningar från samhället.
38

 

Mimetisk isomorfism uppstår då organisationer härmar varandra för att minska osäkerheten i situationer 

där det råder stor osäkerhet om vad som egentligen fungerar eller inte.
39

 Att göra saker som andra gör, 

just för att andra gör så. Normativ isomorfism sker när en professionalisering uppstår bland de som 

arbetar inom ett visst fält. Liknande utbildning leder till liknande sätt att tänka och liknande lösningar på 

olika problem. Ett annat sätt detta kan ske på är då staten pekar ut en speciell organisation genom att till 

exempel ge den ekonomiska medel kan detta leda till att andra tar efter i hopp om att få liknande 

belöningar.
40

 

 

De krav och regler vilka kommer upp från omgivningen och bör följas är bland annat en effekt av vad 

staten säger, vad media säger och hur det aktuella modet ser ut. Det kan ibland uppfattas som 

motsägelsefulla vilket hanteras genom löskoppling. Att i teorin säger de att de gör en sak men i 

praktiken gör de en annan. Det är nämligen viktigt för verksamheter, enligt den nyinstitutionella teorin, 

att anpassa sig till hur de bör se ut. Att de ligger på rätt nivå vad gäller ideal, normer och värderingar. 

För att sedan anamma de nya kraven och reglerna använder de sig av särskilda metoder eller procedurer 

som förutsatts vara de bästa.
41

 

 

Då det fält vi studerar är relativt nytt eller i alla fall just genomgått och fortfarande genomgår en stor 

förändring kan man förvänta sig att de olika organisationerna är relativt olika varandra. Vi har inte tänkt 

att använda nyinstitutionell teori för att i första hand leta likheter mellan organisationerna utan för att 

försöka hitta förklaringsmodeller till varför man har valt att organisera sig och handla på vissa sätt men 

                                                 
35

  Red. Ove Grape, B. Blom & R. Johansson (2006) s. 7-17 
36

 Paul J. DiMaggio & Walter W. Powell (1983) s. 148 
37

 Ibid s. 150 
38

 Ibid s. 150 
39

 Ibid s. 151 
40

 Ibid s. 152-153 
41

 Red. Ove Grape, B. Blom & R. Johansson (2006) s. 7-17 
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inte andra. Genom att identifiera vad det är för olika typer av isomorfiska mekanismer som är i spel kan 

man förstå varför en organisation väljer att göra på ett visst sätt 

2.2 ANT 
Enligt ANT uppstår inte tankar, idéer och system ur ett vakuum utan är hela tiden bundet till ett nätverk 

av aktörer som är beroende av varandra. Det är genom interaktion mellan dessa aktörer som saker kan 

definieras och får mening. ANT gör inte någon skillnad på om dessa aktörer är mänskliga eller icke-

mänskliga utan behandlar alla dessa som likvärdiga, eller material, därför kan ett exempel på detta vara 

relationen mellan datorer och anställda på en arbetsplats. ANT säger att det kan finnas konflikter mellan 

dessa och om interaktionen mellan de olika materialen inte ständigt upprepas löses organisationen upp. 

Det intressanta att studera blir för oss hur kopplingar mellan dessa aktörer uppstår, vad för interaktion 

som finns och hur det ser ut i och med kultursamverkansmodellen.
42

 
43

 

 

En aktör kan bestå utav egna nätverk där dess aktörer tillsammans bildar en aktör i ett större nätverk av 

andra aktörer. 

 
ANT is empirically realist, in the sense that it leaves the task of challenging its empirical base to the research and 
user communities it addresses, and ontologically relativist in a way that it typically embarks on research without a 

clear picture of what sort of entities it will discover through interaction.
44

 

 

Genom att inte skapa några gränser kring aktören studerar man den i det nätverk den existerar i genom 

att beskriva de samband man kan se mellan aktörer istället för att, till exempel, bara kalla det för 

samhället. Aktören kan enligt ANT heller inte existera utan den omvärld som dess nätverk utgör. För att 

förstå de mål aktören har och de handlingar som aktören gör är det nödvändigt att studera aktören i den 

miljö den verkar i och de andra aktörer den interagerar med. ANT används mer för att studera hur 

nätverk uppstår och hur dessa ser ut än att se på varför nätverken uppstår.
45

 

 

Då fältet är relativt nytt använder vi ANT vid analys av hur olika aktörer organiserar sig samt hur dessa 

interagerar med varandra för att förstå vad och vilka som påverkar hur nätverk formas. Vår studie består 

av en rad olika aktörer som regionerna och intresseorganisationer. De är själva uppbyggda utav nätverk 

och olika grupperingar av individer som interagerar på olika sätt. Då ANT tittar på alla som på något 

                                                 
42

 Barbara Czarniawska & Tor Hernes (2005), Actor-Network Theory and Organizing. Liber & Copenhagen Business School 

Press. Sweden, Malmö. s. 10-11, 19. 
43

 Farías, Ignacio & Bender, Thomas (2010), Urban Assemblages - How Actor-Network Theory Changes Urban Studies s. 2-

8 
44

 Hassard, John & Lee, Nick (1999), Organization Unbound: Actor-Network Theory, Research Strategy and Institutional 

Flexibility, Organization, Vol 6, no. 3 s. 393-394 
45

 Barbara Czarniawska & Tor Hernes (2005), s. 10-11, 19. 
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sätt utövar inflytande och inte diskriminerar bort aktörer för att de inte uppfyller tror vi att detta kommer 

ge oss en mer komplett bild av hur regionerna, staten och civilsamhället organiserat sig.
46

 Ett problem 

med ANT är dock att den inte gör någon avgränsning utan ambitionen utifrån teorin är att beskriva en 

helhetsbild. Vi har dock valt att begränsa oss till material på de nationella och regionala nivåerna då det 

är dessa nivåer som är intressanta för oss utifrån vårt syfte.  

                                                 
46

 Hassard, John & Lee, Nick (1999) s. 393-394 
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3. Studien 

I den här delen tar vi upp hur kultursamverkansmodellen är utformad och organiserad. Vi kommer även 

att presentera hur regionerna har arbetat med armlängds avstånd och kulturell mångfald samt hur de 

olika parterna har organiserat sig i kultursamverkansmodellen. 

 

3.1 Kultursamverkansmodellen 

Kultursamverkansmodellen började införas den första januari 2011 i de fem pilotregionerna Västra 

Götalands region, Region Skåne, Region Halland, Region Gotland samt Norrbottens län 2011. Den 

innebär att Regionerna tar över ansvaret att fördela statliga medel till professionell teater-, dans- och 

musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, 

regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet samt främjande av hemslöjd.
47

  

 

Den nuvarande utformningen utav kultursamverkansmodellen har sitt ursprung i  kulturutredningen 

SOU 2009:16. Det första förslaget, som var skissartat, kallades för portföljmodellen. Tanken var att 

flytta över ansvaret för att utveckla kulturen och att fördela statliga medel från Statens kulturråd till 

regionerna själva. Regionerna skulle förhandla med staten om medel som sedan skulle fördelas enligt 

vissa förutbestämda kulturområdesfack. Regionernas ansvar låg i att besluta hur mycket som skulle gå 

till vem i regionen inom respektive fack.
48

 

 

Modellen utvecklades i utredningen Spela samman till att inte vara lika styrd genom att facken var 

borta. En stor skillnad mot portföljmodellen var att förhandlingsmomentet hade försvunnit, istället 

skulle regionerna utveckla kulturplaner. Det slutgiltiga beskedet om modellen kom med 

budgetpropositionen 2010 och det var också här modellen fick sitt nuvarande namn, 

kultursamverkansmodellen.
49

  

 

Kultursamverkansmodellen består av att regeringen sätter storleken på det totala anslaget i årets budget 

och sätter upp kriterier för att kunna ta del utav det. Regionerna tar i sin tur fram fleråriga kulturplaner i 

samverkan med kommunerna i regionen och i samråd med kulturskaparna och civilsamhället. 

                                                 
47

 Prop2010/11:1 Utgiftsområde 17 s. 62 
48

 SOU 2009:16 
49

 Prop. 2010/11:1 Utgiftsområde 17 s. 60 
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Kulturrådet granskar att kulturplanen uppfyller kriterierna och fördelar sedan anslaget till regionerna 

som i sin tur är fria att fördela på det sätt de anser passande i deras region.
50

 

 

Kultursamverkansmodellen kan bäst förstås genom att beskrivas som summan av en fördelningsmodell 

för statliga medel till kultur och hur de olika parterna har organiserat sig i modellen. Varken 

fördelningsmodellen eller sättet att organisera sig är helt frikopplade från varandra utan det hänger ihop. 

Kulturplanerna är ett krav för att Regionerna ska få tillgång att fördela medlen och den måste tas fram i 

samverkan med kommuner och stat samt i samråd med kulturskapare och civilsamhälle. Organisationen 

kring det här arbetet och det som sedan hamnar i kulturplanerna är en integrerad del i 

kultursamverkansmodellen. 

 

3.1.1 Kulturplanerna 

Kulturplanerna är som vi redan nämnt i avsnittet om kultursamverkansmodellen centrala i modellen. 

Innehållet i kulturplanerna som regionerna tar fram regleras delvis utav regeringens föreskrifter men de 

kan ta med sådant som hamnar utanför modellen och regionerna anser vara viktigt. Kulturrådets 

koordinatorer är noga med att påpeka att det är regionerna som äger sina kulturplaner men att de 

samtidigt måste fungera som ett beslutsunderlag.
51

 

 

Det som ska finnas med i kulturplanen är hur regionen planerar att utveckla de sju 

verksamhetsområdena som de kan dela ut pengar till. De sju områdena är: 

 

● Professionell teater-, dans- och musikverksamhet 

● Regional museiverksamhet 

● Konst- och kulturfrämjande verksamhet 

● Regional arkivverksamhet 

● Filmkulturell verksamhet med särskild inriktning mot barn och unga 

● Hemslöjdsfrämjande verksamhet 

● Regional biblioteksverksamhet 
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Regionen ska också beskriva sina ekonomiska utgångspunkter, sina regionala förutsättningar, hur de 

arbetat fram kulturplanen samt de områden som prioriteras av kulturpolitiken.
52

 

 

Trots att regionerna har relativt olika utgångspunkter finns det stora likheter mellan deras kulturplaner. I 

nästan alla kulturplaner tas de nationella kulturpolitiska målen upp. De som utmärker sig här är Västra 

Götalands Region som visserligen talar om att den regionala kulturpolitiken ska bidra till att uppfylla sig 

till de nationella kulturpolitiska målen men skriver aldrig ut vilka de är. I övrigt är nästan alla 

kulturplaner uppbyggda genom att man samlat de sju verksamhetsområdena i mitten av texterna och att 

dessa omges av avsnitt om mål, förutstättningar, kulturpolitsiskt prioriterade områden och 

tillvägagångssätt.  

 

Kulturplanerna ska tas fram i samverkan med kommunerna samt i samråd med kulturskapare och 

civilsamhälle.
53

 Det innebär att kommunerna är med och utformar innehållet i kulturplanen. 

Kulturskaparna och civilsamhällets roll blir då att kommentera innehållet och framföra önskemål. 

Arbetsmetoderna har varierat vilket vi kommer att ta upp närmare i avsnitten om Region Skåne och 

Norrbottens län längre ner. Men det har varit allt från öppna debatter, workshops, panelsamtal, 

seminarier och diskussioner.  

 

I framtagandet av sina kulturplaner har alla förutom Region Skåne och Norrbottens län byggt 

kulturplanerna på tidigare framtagna kulturpolitiska dokument som Vision Västra Götaland
54

, Bästa 

Livsplatsen
55

 och Gotlands kulturpolitisika program
56

. Region Hallands utvecklingsansvariga för kultur 

lyfter upp arbetet med att ta fram de olika skrifterna Bästa Livsplatsen och Kultur för ökad attraktivitet 

som väldigt viktiga för processen för att ta fram kulturplanerna. 

 

Man kan se minst två isomorfiska mekanismer. Dels tvingande påtryckningar från statens håll där vissa 

delar måste finnas med för att kulturplanen ska godkännas, dels normativa påtryckningar. Det finns 

redan etablerade föreställningar om vad som ingår i kulturpolitik ute i regionerna och de sju 

verksamhetsområdena täcker inte alltid dessa. Det är därför som regionerna lyfter in de här sakerna i 

deras kulturplaner.  
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3.2 Staten 

I det här avsnittet kommer vi att ta upp statens övergripande ansvar samt hur dess myndigheter, Statens 

kulturråd och Myndigheten för kulturanalys arbetar med kultursamverkansmodellen. 

 

Staten har det övergripande ansvaret för kulturpolitiken i Sverige och den utgår från de nationella 

kulturpolitiska målen. Staten verkställer sin politik genom sina myndigheter. Myndigheternas styrelse 

tillsätts av kulturdepartementet och regeringen. Verksamheten i myndigheterna styrs genom så kallade 

regleringsbrev som innehåller instruktioner om mål och uppdrag. Dessa vill regeringen att myndigheter 

ska uppfylla och utföra. Anledningen till detta är att enligt regeringsformen får inga myndigheter lägga 

sig i hur en förvaltningsmyndighet agerar i ett enskilt ärende.
57

 Detta inkluderar ministrar och 

kulturdepartementet.  

 

Regleringsbrevet knyter väl an med principen om armlängds avstånd eftersom den försäkrar att 

regeringens enda uppgift är att lägga fram riktlinjer och mål för kulturpolitiken och myndigheterna samt 

att se till att det finns medel för att uppnå dessa. 

 

3.2.1 Kulturrådet 

Statens kulturråd är en statlig myndighet som bildades 1974 och kom till efter 1972-års kulturutredning. 

Deras huvudsakliga uppdrag har varit att genomföra de nationella kulturpolitiska målen genom att 

fördela statliga medel till kulturlivet. De är statens företrädare med syfte att realisera de nationella 

kulturpolitiska målen som riksdag och regering har slagit fast.
58

  

 

Statens kulturråd verksamhet styrs dels genom regleringsbrev men också en instruktion som sätter 

ramen för myndighetens ansvarsområden.
59

 Enligt deras regleringsbrev för åren 2011 och 2012 ska de 

göra utvärderingar utav kultursamverkansmodellens processer och presentera dessa till regeringen. De 

ska också stå för bidragsgivningen inom kultursamverkansmodellen genom att granska kulturplanerna 

och dela ut pengarna till regionerna samt sköta uppföljningen. Hur den ska gå till är dock inte klart än.
60

 

61
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På kulturrådet jobbar de med koordinatorer för att alla områden på något sätt berörs av de regionala 

frågorna. Två av dessa jobbar heltid med regionala frågor och då framför allt kultursamverkansmodellen 

medan en jobbar heltid med att ta fram ett utvärderingssystem för modellen. När kulturplanerna ska 

granskas så läses de utav koordinatorerna för att se att allt som ska vara med finns där.
62

  

 

Under kulturrådet ligger också ett nytt nationellt samverkansråd, se Tabell 2, som ska ge råd och 

synpunkter på kulturplanerna när de bedöms.
63

 De bildades 2010 och hade sitt första sammanträde i 

oktober samma år.
64

 Utöver att fungera som rådgivare så är deras främsta syfte att fungera som en 

samordnande kraft i den nationella kulturpolitiken.
65

 

 

Samverkansrådet 

 

● Svenska Filminstitutet 

● Konstnärsnämnden 

● Kungliga biblioteket 

● Länsstyrelsen i Södermanlands län 

● Nämnden för hemslöjdsfrågor 

● Riksarkivet 

● Riksantikvarieämbetet och Riksteatern 

 

Tabell 2 – Lista över medlemmar i samverkansrådet 

 

 

3.2.2 Myndigheten för kulturanalys 

Ett förslag till en ökad analys och utvärdering av kulturpolitiken föreslogs redan i kulturutredningen 

2009. Förslaget var att skapa en helt ny myndighet med namnet Kulturrådet. De skulle ha ansvar för 

dialog med regionerna samt utvärdering.
66

 I propositionen Tid för kultur föreslog regeringen istället att 

                                                 
62

 Intervju med koordinatorer för regionala frågor på Statens Kulturråd 2012-04-26 
63

 SFS 2007:1186 §7 a 
64

 Kulturanalys 2012, s. 54 
65

 Regeringen URL: http://www.regeringen.se/sb/d/14028/158233 ;Hämtad 12-05-31 
66

 SOU 2009:16 - Kulturpolitikens arkitektur Kapitel 18-20 s. 133 

http://www.regeringen.se/sb/d/14028/158233
http://www.regeringen.se/sb/d/14028/158233
http://www.regeringen.se/sb/d/14028/158233
http://www.regeringen.se/sb/d/14028/158233
http://www.regeringen.se/sb/d/14028/158233
http://www.regeringen.se/sb/d/14028/158233
http://www.regeringen.se/sb/d/14028/158233
http://www.regeringen.se/sb/d/14028/158233
http://www.regeringen.se/sb/d/14028/158233
http://www.regeringen.se/sb/d/14028/158233
http://www.regeringen.se/sb/d/14028/158233
http://www.regeringen.se/sb/d/14028/158233


26 

 

en ny fristående myndighet för analys skulle skapas. Detta för att utvärderingen skulle vara oberoende.
67

 

De på myndigheten tyckte sig vara en del utav en trend av nya analysmyndigheter inom olika 

politikområden.
68

  

 

Kulturdepartementet gav den 26 augusti 2010 en utredare uppdraget att starta den nya Myndighet för 

kulturanalys senast den 1 januari 2011.
69

 Arbetet kom igång först i april 2011och var tänkt att bistå 

regeringen med underlag och rekommendationer vilka skulle vara till stöd för utveckling och 

omprövning av kulturpolitiken.
70

 på myndigheten arbetar totalt sju personer: en chef direkt underställd 

regeringen, en koordinator och fem utredare. Utredarna har olika kompetenser inom etnologi, 

företagsekonomi, litteraturvetenskap, nationalekonomi, pedagogik och statistik.
71

 
72

 

 

Precis som Statens kulturråd styrs Myndigheten för kulturanalys av en instruktion och genom 

regleringsbrev. Myndigheten för kulturanalys har i sitt uppdrag sju särskilt prioriterade uppgifter.
73

  

 

Myndigheten ska särskilt 

1. bedriva omvärldsbevakning inom  kulturområdet och andra relevanta 

samhällsområden, såväl nationellt som internationellt,  

2. analysera kulturområdets samlade finansiering, 

3. bedöma effekterna av den statliga verksamhetsstyrningen och bidragen 

inom kulturpolitiken, 

4. följa forskningen inom kulturområdet, såväl nationellt som internationellt, 

5. bedöma utvecklingen när det gäller mångfald, tillgänglighet och jämställdhet inom kulturområdet,  

6. löpande utvärdera den modell för samverkan som följer av förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa 

statsbidrag till regional kulturverksamhet och analysera modellens långsiktiga effekter, och 

7. ansvara för officiell statistik enligt förordningen  (2001:100) om den 

officiella statistiken.  

Utdrag ur SFS 2011:1235 
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En av de nya punkterna är insamlandet av den officiella statistiken, en uppgift de tagit över från 

Kulturrådet. Då myndigheten består av så få personer består större delen av arbetet av att samarbeta med 

andra myndigheter för att samla in informationen vilken de sedan analyserar och sammanställer.
74

 

 
 

 

3.3 Regionerna  

Efter att kulturutredningen presenterat sitt slutbetänkande bedömdes det från regeringen att Skånes, 

Västra Götalands och Hallands län samt Gotlands kommun var redo för att ingå i modellen från starten. 

Alla förutom Halland hade tidigare ingått i en försöksverksamhet med ändrad regional 

ansvarsfördelning där de lokala organisationerna fick ta över en del utav statens ansvar. På Gotland 

upphörde försöksverksamheten redan 2002 medan den fortsatte i de två andra regionerna fram tills 2010 

vart efter den nya samverkansmodellen skulle ta över.
75

 Norrbottens Region var inte med i regeringens 

förslag från början men skrev i sina direktiv till samverkansutredningen att de gärna fick föreslå 

ytterligare regioner de ansåg vara redo för att ingå. Den utredning som tillsattes för att utforma själva 

detaljerna kring kultursamverkansmodellen presenterade i SOU2010:11 Spela samman sitt förslag på 

hur modellen skulle se ut och ansåg att även Norrbottens län var redo och därmed borde ingå.
76

 

 

Situationen för dessa regioner har varit speciell och kommer med nödvändighet att skilja sig från de 

regioner som inför modellen i ett senare skede. Nästan alla regioner lyfter i intervjuerna fram att det 

ännu inte fanns ett slutgiltigt beslut från riksdag och att den slutgiltiga formen för det som kom att bli 

kultursamverkansmodellen ännu inte var helt klar när arbetet med kulturplanerna inleddes. Regionerna 

fick alltså inleda arbetet baserat på den förhandsinformation som fanns tillgänglig. Modellens slutgiltiga 

form och omfattning blev inte klar för än i december 2010 i och med budgetpropositionen. Den skulle 

träda i kraft i januari 2011, då regionerna redan lämnat in sina kulturplaner.
77

 

 

För att underlätta arbetet med kulturplanerna bildade de fem pilotregionerna något som kom att kallas 

för Båstadgruppen som bestod av politiker och tjänstemän från alla regioner. Tanken var att de skulle 

hjälpas åt genom att diskutera fram hur de skulle göra i utformningen av kulturplanerna och dela 

erfarenheter från deras respektive processer. Många utav regionerna hade fastnat kring en formulering i 
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kulturutredningen som föreslog att regionerna skulle förhandla med kulturrådet om storleken på medel. 

De menade att beroende på hur pass välformulerade och satsande deras kulturplaner var skulle de också 

kunna få ett tillskott på medel.
78

 Några sådana instruktioner hade kulturrådet aldrig fått och det fanns 

heller inga indikationer på att mer medel skulle tillskjutas för något sådant. Man baserade därför 

storleken på bidraget på den totalsumma som regeringen tidigare delat ut till regionernas institutioner 

inom de sju verksamhetsområdena.
79

 

 

Initiativet till Båstadgruppen kom från kulturnämndens ordförande i Skåne och de som medverkade ville 

dels kunna förhandla till sig mer pengar och dels att ville de att pengarna till de fria kulturskaparna 

skulle ingå.
80

 
81

 Ett tag var det nära att hela modellen rasade samman redan innan den hade införts och 

man försökte även från Båstadgruppen få kulturministern att ingripa.
82

 Ministern är ju förhindrad enligt 

lag att blanda sig i kulturrådets uppgifter och när regeringen presenterade sin budgetproposition på 

hösten stod det klart att det inte skulle bli några nya pengar. 

 

I våra intervjuer har alla regioner lyft fram den ökade arbetsbördan som ett problem då inga nya medel 

har tillförts. Dialogarbetet lyfter alla fram som det mest givande även om det också är resurskrävande, 

dels för att man når nya insikter, dels för att det ökar intresset för kulturpolitiken ute i regionerna. Flera 

säger att diskussionen förs på en helt annan nivå än tidigare. Detta bekräftas också av kulturrådet. De 

beskriver hur de tidigare träffade kulturnämndsordförande och ibland några få engagerade, till att idag 

ha möten med finanslandstingsråden.
83

 

 

Något som tas upp i alla kulturplaner är mångfald vilket inte är så konstigt då det tas upp i de nationella 

kulturpolitiska målen som de ska spegla. I kulturplanerna blandas både det kvantitativa begreppet och 

kvalitativa begreppet mångfald som är synonymt med det vi kallar för kulturell mångfald . Något som 

inte fått en lika framstående roll är armlängds avstånd. Det är bara Region Gotland som tar upp 

problematiken och som har ett förslag på hur man ska kunna lösa den genom att inrätta ett permanent 

Gotlands kulturråd.
84

 En av anledningarna till detta skulle kunna vara att regionen inte har samma 
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erfarenhet eller förhållningssätt till kulturpolitiken som de andra. Gotland är till skillnad från de andra 

regionerna också en vanlig kommun och ingår inte i sig i en större region. Detta medför att man av 

nödvändighet blir tvungen att sitta på flera stolar.
85

 

 

I några utav regionerna uttrycks istället att de har lång vana av att arbeta politiskt med kulturpolitik och 

att de många gånger är en mycket större bidragsgivare än staten till sina egna kulturinstitutioner. Att 

hålla isär politiken och utförandet är därför ingen ny problematik utan något man har arbetat länge 

med.
86

 
87

 Att hålla armlängds avstånd anses därför vara något som är så självklart att det knappast ses 

som ett problem eller ens behöver nämnas. 

3.3.1 Region Skåne  

Skåne är en av de största regionerna, med 33 kommuner, och också en av de äldsta. Skåne deltog redan 

under slutet av 1990-talet i de försök som regeringen genomförde med omfördelad ansvarsindelning i 

Skåne, Västra Götaland, Kalmar och Gotland. För Skåne innebar det att de två landstingen Malmöhus 

läns landsting och Kristianstads läns landsting bildade ett regionsförbund. Det nya regionförbundet 

övertog statens ansvar att driva regional utveckling från staten. Försöket skulle till en början pågå 

mellan 1997 och 2003 men förlängdes successivt för Skåne för att sedan bli permanent från och med 

2010.
88

  

 

Skåne styrs sedan sammanslagningen genom Regionsfullmäktige som ersatt de gamla 

landstingsfullmäktige som beslutande organ och Regionsstyrelsen som utförande. Internt har Skåne även 

delat upp sig i fyra delregioner; Nordväst, Nordost, Sydost och Sydväst. Varje delregion träffas var för 

sig och försöker fånga synpunkter om kulturområdet inför arbetet med kulturplanen.
89

 

 

Kulturplanen har utvecklat Region Skånes arbetsformer med hur de driver utvecklingsfrågor samt hur de 

jobbar med kulturliv och med kommunerna. De måste nu söka partnerskap och hitta gemensamma 

fokuseringar med dessa för att utnyttja pengarna på det mest ultimata sätt som går. Kulturpolitiker från 

regionen och från kommunerna träffas vid återkommande tillfällen vilket är den viktigaste motorn i den 
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politiska reformen. För att fånga kulturlivets synpunkter har de byggt upp ett samrådssystem genom 

olika mötesplatser och samrådsformer med aktörerna.
90

 

 

I delregionen Nordväst har de tio kommunerna som ingår där tillsammans tagit fram en kulturplan. 

Detta för att de lättare ska kunna möta regionen. Region Skånes politiker har även gått in med pengar så 

att dessa ska ha råd att ta fram planen. Det gör de genom att identifiera vad varje kommun har 

gemensamt med de andra, de identifiera också gemensamma satsningar, gemensamma investeringar och 

besöksnäringen.
91

 

 

Kulturell infrastruktur i Skåne 

De som beslutar om storleken på bidrag till kultur i Region Skåne är kulturnämnden. De sätter upp vilka 

kriterier som krävs samt tar det formella beslutet om bidrag ska beviljas utifrån sakkunnigas 

rekommendationer. Kulturnämnden består av 10 ordinarie ledamöter varav 8 även sitter i 

regionfullmäktige. Två av dessa sitter även i andra styrelser, Business Region Skåne AB som är helägt 

av Region Skåne respektive Malmö Stadsteater.  

 

Region Skåne äger eller är delägare i Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, Film I 

Skåne AB,
92

  Musik i Syd AB
93

 och Stiftelsen Regionmuseet Kristianstad. Styrelserna är politiska och 

tillsätts för Region Skånes del av regionfullmäktige. 

 

Mångfalden i Skåne 

I Region Skånes kulturplan lyftes fram hur deras närhet till kontinenten och hur influenser från 

Öresundsregionen och Europa påverkar kulturen i Skåne. För att kunna utnyttja detta har de valt att 

arbeta strategiskt med verksamhets- och projektutveckling, strategisk påverkan, profilering samt 

kompetensutveckling.
94

 Detta sker genom uppdrag från kulturnämnden till kulturförvaltningen. 
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Ett problem inom scenkonstområdet är att de flesta av institutionerna är belägna i Malmö och 

Helsingborg, förutom Musik i Syd vilket är beläget i Kristianstad.
95

 En av de stora utmaningarna i 

arbetet med mångfald är att se till att den finns i hela regionen och inte bara i storstäderna.
96

 Inom 

scenkonstområdet vill regionen därför stimulera och bistå arrangörer i deras arbete genom att skapa ett 

resurscentrum för arrangörer.
97

 Riksteatern i Skånes roll skulle bli att utveckla detta genom 

turnéverksamhet i ett utvecklingsprojekt.
98

  

 

I Region Skånes vision angående kulturpolitiken fokuseras det mer direkt på frågan. De menar att 

mångfaldens olika uttryck ska bidra till ett mer dynamisk, ett mer öppet och ett demokratiskt samhälle. 

De ska också bejaka den kulturella mångfalden så att den ger avtryck både nationellt och internationellt 

och bidrar till att alla människor, oavsett ålder, kön, bakgrund och intressen ska ha ett gott kulturliv. Det 

ska även uppmuntra dessa människor till att skapa eget.
99

  

 

3.3.2 Norrbottens län 

I februari 2010 stod det klart att Norrbotten län skulle införa kultursamverkansmodellen som en av de 

fem första Regionerna i Sverige. De hade redan 2009 skrivit under en avsiktsförklaring med Statens 

kulturråd tillsammans med Skåne och Gotland om att ingå i ett samarbete för att förnya och utveckla 

kulturen. Det var en anledningen till varför utredaren föreslog att de skulle ingå i pilotomgången.
100

 

Norrbotten är Sveriges nordligaste region. De har en stor geografisk yta och är glest bebyggd. På grund 

av detta är tillgängligheten av kulturlivet begränsad och innefattar till stor del turnerande verksamhet 

som reser runt i regionen.  

 

I arbetet med att ta fram kulturplanen lades stora delar ut på de kulturinstitutioner som finns i 

Norrbotten, som Norrbottens Musiken, Norrbottens Länsbiblioteket, Norrbottens Museum, Norrbottens 

teatern och dans i nord. Tillsammans med de 14 kommunerna som utgör Norrbottens region tog de 

sedan successivt fram en kulturplan för åren 2011-2013.
101
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Till skillnad från andra regioner gick inte Norrbotten ut med någon remiss med kulturplanen utan de 

valde att tillsätta en kulturberedning bestående av 9 ledamöter från landstingstyrelsen och 8 ledadmöter 

från kommunerna.
102

 De bereder både kulturfrågor och kulturplanen i sin helhet innan den skickas till 

landstingstyrelsen för att beslutas. Detta ligger i led med norrbottens sätt att arbeta med övergripande 

frågor på det regionala planet. Tidigare har de tillsatt beredningar i hälso- och sjukvård och regionala 

frågor. Beredningen ger sedan förslag och diskussionsunderlag till landstingsfullmäktige.
103

 

 

I arbetet med att ta fram kulturplanen har de i regionerna bildat särskilda referensgrupper för respektive 

kulturområde. Även grupper inom samråd för institutioner, föreningsliv, folkbildning och ungdomar har 

inrättas.   

 

Kulturell infrastruktur i Norrbotten 

 

I Norrbotten så är det landstingsfullmäktige som sätter kraven för kulturbidrag och beviljar ansökningar. 

Som verkställande gren finns Division Kultur och fritid som är en kulturförvaltning. Under 

kulturförvaltningen ligger även institutioner som Norrbottensmusiken, Norrbottens museum och 

norrbottens länsbibliotek. Norrbottensteatern är en stiftelse som drivs genom avtal med Luleå kommun 

och har en politiskt tillsatt styrelse.
104

 Utöver detta finns också några utvecklingsbolag som ägs utav 

Norrbottens län som Filmpool i Nord AB och BD Pop AB som har styrelser med sakkunniga. 

 

Två verksamheter som fått arrangörs-/turnéstöd är riksteatern Norrbotten som år 2010 beviljades 50 000 

kr
105

 från Statens Kulturråd för arrangemang med fria teatergrupper och Dans i Nord som också år 2010 

medgavs arrangörs-/turnéstöd från Statens Kulturråd på 550 000 kr. Dessa används till kostnader för 

verksamhetens marknadsföringsinsatser, produktion av trycksaker/annonser, teknikkostnader, 

transporter, logi, resa och traktamente i samband med turnéverksamhet. Om det är möjligt används 

också en liten del som stöd av gagekostnader. 

 

Det har också inneburit nya projekt för regionen såsom Konstmuséet i norr vilket är ett samarbete 

mellan Bodens, Luleås och Kirunas kommuner. Två andra samarbeten som blev till på grund av arbetet 
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med kulturplanen var samarbetet med Luleå Tekniska Universitet (LTU) för att utveckla arbetet med 

kulturen och samarbetet med de övriga fyra regionerna som var med i början. Detta för att främja 

utveckling av områdena uppföljning och kvalitetsarbete.  

 

Mångfald i Norrbotten 

Mångfalden i Norrbotten kan ses som ett sätt att uppnå regionens ekonomiska mål. Norrbottens 

Kulturplan uttrycker att fler bör ta ansvar för mångfaldsfrågorna om de ska få värdet av att vara en 

tillväxtfaktor för regionen.
106

 Ungdomars kultur ses som en avgörande faktor för hur utvecklingen av 

arrangemang och initiativ skulle stärkas inom ungdomsområdet och bidra till ökad mångfald. 
107

  

 

Norrbotten har ur ett historiskt perspektiv alltid varit ett län med mångfald på grund av sina nationella 

minoriteter. Inom Norrbottens Region finns det fyra grupper med ett finskt, meänkieliskt, kvänskt eller 

samiskt ursprung.
108

 Invandringen har varit låg men ökat på senare år vilket bidragit med influenser 

utifrån.
109

 Ytterligare uppmärksamhet i planen får den etniska mångfalden då de beskriver hur de har 

arbetat fram ett material för integrationsfrågor i syfte att skapa möten och workshops för att underlätta 

integrationen med slöjden som verktyg. I Luleå finns kulturföreningen Ezperanza, som enligt Regionens 

kulturplan engagerar invandrarkvinnor i unga åldrar till att delta i gemensamma aktiviteter och 

workshops.
110

 I Norrbotten finns även ett utvecklingprojekt kallat FUNK. Ett av dess fokus ligger på 

utbildning och inspiration som riktar in sig på mångfald och intregation.
111

 

 

I övrigt består mångfaldsarbetet till största del utav insatser för nationella minoriteter och speciellt rikta 

in sig på tillvaratagandet av den kulturella mångfalden som länet kan erbjuda så att alla kan få sig en del 

av den.
112

 
113

 För att bedriva ett aktivt arbete med mångfaldsfrågor men framförallt med minoritetsfrågor 

och har man inrättat en mångfaldskonsulent med speciell inriktning på just minoritetsfrågor.
114
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3.4 SKL 

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för Sveriges kommuner, landsting och regioner. De 

fungerar som fackens motpart vid löneförhandlingar och bevakar medlemmarnas intressen mot staten, 

Europa Unionen och andra intresseorganisationer. Medlemskap är frivilligt men i dagsläget är det inga 

utav Sveriges kommuner, landsting och regioner som valt att stå utanför. Medlemmarna betalar en årlig 

medlemsavgift som varierar med antalet personer som betalar skatt inom varje område. 
115

  

 

Organisationen är politiskt ledd med kongressen som högsta beslutande organ och hålls året efter 

valår.
116

 Kongressen består av 451 ombud som har valts ut av politiker i landsting- och 

kommunfullmäktige för att spegla den politiska sammansättningen i landet. Kongressen bestämmer de 

riktlinjer som SKL ska arbeta med under mandatperioden och utser styrelse. Styrelsen är SKL:s 

beslutande organ mellan kongresserna. Till sin hjälp har styrelsen arbetsutskott, beredningar och 

delegationer för att sköta den dagliga verksamheten.
117

 Beredningarna behandlar särskilda frågor för att 

sammanställa texter, rapporter och dokument som sedan styrelsen godkänner. Delegationer skiljer sig 

från beredningarna genom att delegationerna har en begränsad beslutanderätt i deras specifika frågor. 

 

SKL har från början varit positiva till och försökt driva på processen med införandet av 

kultursamverkansmodellen. De regionala huvudmännen för de olika institutionerna hade i den gamla 

modellen svårt att påverka sin egen struktur då det var kulturrådet som beslutade vilka verksamheter 

som skulle få bidrag och därmed indirekt vilka som skulle få finnas. SKL ansåg att detta ledde till att 

bidragsstrukturen inom kultursektorn var stelt och att det därför har varit svårt för framförallt de 

regionala huvudmännen att påverka sin egen struktur när det gäller kulturarbetet. Genom införandet av 

modellen skulle SKL:s medlemmar få större inflytande över sina institutioner och medel.
118

 

 

SKL deltog också under på Båstadgruppens möten men hade själva mer av en observatörs roll. På grund 

av att gruppen var aktiva med regelbundna möten blev SKL intresserade och gick med samtidigt som de 

hade löpande kontakter med kulturrådet med dem andra kringmyndigheterna.
119
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Efter att arbetet med kulturplanera var klart gav SKL ut skriften På väg mot ett starkare kultursverige – 

Samverkansmodellen 2010 där man tog tillvara på de erfarenheter som regionerna och vissa andra hade 

fått i framtagandet av kulturplanerna. I övrigt har man jobbat med att ordna möten mellan de 5 första 

regionerna och de som ska införa dem samt hållit en seminarieserie om kultursamverkansmodellens 

effekter.
120

 

 

3.5 KLYS 

KLYS är en intresseorganisation för yrkesverksamma konstnärer som bildades 1959. Medlemmarna 

består av olika fackliga organisationer för utövare inom bildkonst och litteratur. KLYS arbetar främst på 

en nationell nivå men deltar i flera nordiska och europeiska nätverk. De driver gemensamma frågor för 

deras medlemmar inom upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihet och mediepolitik, skatter, 

trygghetssystem, arbetsmarknad och näring, skola och utbildning samt internationella samarbeten.
 

Medlemmarna delas in i de fyra konstområdena Ord, Bild/form, Ton och Scen/film samt området 

Media.
121

 
122

 

 

Högsta beslutande organ i KLYS är Nämnden. Den består utav en ordförande samt en ledamot och två 

ersättare för varje medlemsorganisation. KLYS nämnd möts ordinarie två gånger på våren och en gång 

på hösten. Under dessa möten bestäms riktlinjerna för hur och med vad KLYS ska arbeta med under 

året. Den löpande verksamheten sköts av Arbetsutskottet (AU)  och kansliet. AU består av 

förtroendevalda i form av en ordförande och 10 ledamöter som representerar de fyra konstområdena vi 

nämde ovan. Media är dock inte representerade i AU.
123

 Kansliet består utav Förbundsordförande, 

Kanslijurist, Koordinator/Administratör och en Samordnare för samverkansmodellen.  

 

Samordnare för samverkansmodellen är en ny tjänst som tillkom 2011 som en direkt konsekvens av 

organisationens anpassning till kultursamverkansmodellen. Samordnaren sköter omvärldsbevakning, 

nätverkande, kontakter.
124

 

 

KLYS var till en början kritiska till hur kultursamverkansmodellen var utformad. Med en ökad 

regionalisering fanns risken för att legitimitet och spetskunskap gick förlorad i besluten då detta 

                                                 
120

 Ibid 
121

 KLYS. URL: http://www.klys.se/medlemmar-1.html , Hämtad 12-08-18 

122
 KLYS. URL: http://www.klys.se/verksamhet.html , Hämtad 12-05-24 

123
  KLYS. URL: http://www.klys.se/beslutande-organ.html , Hämtad 12-08-18 

124
 Intervju med en samordnare för samverkansmodellen hos KLYS - 2012-05-04 

http://www.klys.se/medlemmar-1.html
http://www.klys.se/verksamhet.html
http://www.klys.se/verksamhet.html
http://www.klys.se/verksamhet.html
http://www.klys.se/verksamhet.html
http://www.klys.se/verksamhet.html
http://www.klys.se/verksamhet.html
http://www.klys.se/verksamhet.html
http://www.klys.se/verksamhet.html
http://www.klys.se/verksamhet.html
http://www.klys.se/verksamhet.html
http://www.klys.se/verksamhet.html
http://www.klys.se/beslutande-organ.html


36 

 

saknades ute i regionerna menade de. För att säkerställa att besluten var kvalitativa och att de var tagna i 

enlighet med principen om armlängdsavstånd föreslog KLYS inrättandet av så kallade kulturskapar 

grupper. Kulturskapargrupperna skulle fungera som referensgrupper ute i regionerna och ersätta den 

expertkunskap som kulturrådet tidigare stått för. Framtagandet av kulturplanerna är dock varje enskild 

regions angelägenhet och processen för att ta fram den är inte reglerad bortom att samtal ska ha förts 

med vissa grupper och att det måste redovisas i kulturplanen hur detta har skett.
125

 

 

För att lättare kunna nå ut i Regionerna har man börjat arbeta mer utefter en nätverksbaserad 

organisation. För att underlätta för KLYS att nå ut lokalt i regionerna med deras idéer har samordnaren 

satt samman en arbetsgrupp kallad samverkansgruppen. Den består av fyra personer en från varje 

konstområde. I samverkansgruppen har man arbetat med att ta fram nya arbetsformer. Meningen är att 

att man ska kunna skicka ut folk på plats för att föra fram deras synpunkter istället för att skicka någon 

centralt. Det ska vara personer som verkligen är berörda av och har kunskap om det som händer 

regionalt. Det är detta man kallar för klysnätverket. Tanken är att man även ska kunna träffas över 

regionernas gränser och utbyta erfarenheter samtidigt som man är insatt i frågorna regionalt.
126

 

 

3.6 Ideell Kulturallians 
 

Ideell Kulturallians är en intresseorganisation för ideella kulturorganisationer, allt från stora bildnings 

förbund till mindre kulturorganisationer är medlemmar. Det de har gemensamt är att de  kan anses 

representera civilsamhället. Ideell kulturallians bildades 2008 som ett nätverk som ett svar på att 

civilsamhället hade lyfts fram i den svenska inrikespolitiken ibland annat regeringsförklaringen 2006.
127

 

 

2010 bildade man en formell förening. Varje medlemsorganisation har en representant och de möts alla 

3-4 gånger per år för att diskutera aktuella frågor. Ett av dessa möten är årsmöte som väljer styrelsen 

som består utav 5 personer. För att kunna agera regionalt jobbar man aktivt med att skapa regionala 

ideella kulturallianser. Dessa kan i sin tur organisera sig på det sätt man lokalt tycker är bäst. På vissa 

håll som i Region Skåne har man valt att bilda en regional förening medan man på andra håll som i 

Västernorland har en arbetsgrupp och i Östergötland ett lokalt nätverk. Det som krävs är att man 

representerar Ideell kulturallians medlemmar och värderingar.
128
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Syftet med att skapa regionala ideella kulturallianser är att det ska finnas beörda människor på plats so 

kan representera många genom deras föreningar och förbund. De ska kunna agera som en slags lokala 

intresseorganisationer och göra lokala utspel.
 129

  

 

I kultursamverkansmodellen står det att regionerna ska skapa kulturplanerna i samråd med 

civilsamhället. En fråga är dock vad man ska samråda om och hur då det inte är fastställt. Det är inte alla 

delar av civilsamhället som berörs av de sju konstområdena som måste ingå i kulturplanerna. Det blir 

också, enligt ideel kulturallians, problematiskt om regionerna själva väljer vilka som ska representera 

civilsamhället. De tycker att det är viktigt att representationen kommer från civilsamhället själv och att 

det sker av genom personer som själva kan representera många genom deras organisationer. Ideell 

kulturallians vill förbättra villkoren för det civila samhället vad gäller det faktum att de ska vara en 

central del av poltiken.
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4. Kultursamverkansmodellens effekter 

Det är enligt allt vi har hört omöjligt att utläsa några effekter av kultursamverkansmodellen. Det är en 

sanning med modifikation. Även om det är svårt att utläsa några fördelningspolitiska effekter, vilket inte 

heller har varit denna uppsats syfte, har det medfört större och mindre förändringar i hur det 

kulturpolitiska arbetet sker ute i regionerna. I Skåne har det medfört modifikationer i hur man arbetar 

med de delregionala parlament man redan har medan man i norrbotten har tillsatt en ny beredning för 

kulturplanen. 

 

Ett av målen med kultursamverkansmodellen var att öka självbestämmandet i regionen men samtidigt 

har kultursamverkansmodellen snarare inneburit ökad reglering. Innan modellen infördes var 

kulturpolitiken ett område som var fritt för regionerna att driva eller inte driva. För att införa den krävs 

att man tar fram en kulturplan efter de kriterier som regeringen har bestämt. Detta är en tvingande 

påverkan för regionerna då det inte längre är fria att göra som de vill eller inte vill. De kan inte längre 

ignorera ett utav de sju utvecklingsområdena utan de måste finnas med på något sätt. 

 

I arbetet med de olika begreppen armlängds avstånd och kulturell mångfald kan man se att regionerna 

jobbar betydligt mer medvetet med senare. Båda begreppen är lite diffusa och svåra att definiera vilket 

ses genom de knapphändiga definitionerna av armlängds avstånd och hur det ska användas i Spela 

samman och budgetpropositionen för 2011. Kulturell mångfald blandas däremot gärna ihop med 

kvantitativ mångfald men det är förklarligt då båda definitionerna ibland går in i varandra. 

 

En förklaring till att man arbetar mer medvetet med kulturell mångfald kan vara att det lyfts upp i de 

nationella kulturpolitiska målen medan endast några få rader ägnas åt armlängds avstånd. Mångfald är 

ändå ett begrepp som de flesta kan relatera till och förstå medan armlängds avstånd är en abstrakt 

princip som haft begränsad betydelse på en regionalpolitisk nivå. 

 

I kultursamverkansmodellen är det möjligt att regionerna sitter på dubbla stolar. Man är inte bara 

fördelare av statliga medel utan man är många gånger även huvudman för många utav de institutioner 

och projekt som tidigare fått medel från Statens Kulturråd. Detta kan innebära att en del utav den forna 

avskillnaden mellan de olika parterna försvinner. Det är här en av de stora spänningarna uppstår. 

Samtidigt bidrar regionerna och landstingen i många fall även själva i stor utsträckning för kulturmedel, 
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lokalt många gånger mer än vad staten själv bidrar med. Frågan är ifall den här problematiken är ny och 

ifall den i så fall kommer att förvärras.
131

 

 

Då regionerna inte har samma avgränsning från sina kulturinstitutioner som staten, har avgränsningen 

mellan policyskaparna, beslutsfattarna och utförare blivit mindre. Armen har helt enkelt blivit kortare. 

Även om de inte direkt styr över det konstnärliga arbetet sitter de styrande politikerna ofta med i själva 

styrelserna. De har med andra ord ett ganska stort inflytande över den konstnärliga verksamheten även 

om det fortfarande är indirekt. Det är ju ytterst de som beslutar vem som anställs i ledningen av 

verksamheten. Det är också de som beslutar var pengarna ska gå. 

 

Bland intresseorganisationerna har de största förändringarna skett bland KLYS och Ideell kulturallians. 

KLYS har en ny samordnare som arbetar med en samordningsgrupp vars enda syfte är att se till att deras 

medlemmars åsikter blir hörda ute i regionerna. Ideell kulturallians har gått från att vara ett löst nätverk 

till att bli en nationell förening. De har även börjat starta upp lokala organisationer för att kunna bevaka 

deras medlemmars intressen på plats. Att förändringen inte varit lika drastisk för SKL kan förklaras med 

att de från början varit en organisation som arbetar med tvärregionala frågor. Det ligger så att säga i 

deras natur medan de andra två organisationerna har varit tvungna att ändra sin natur för att bättre passa 

in i modellen.  

 

4.1 Slutsats 

Att man ser relativt små förändringar i regionernas sätt att organisera sig har att göra med att 

arbetsuppgifterna i de flesta fall tas upp i den existerande organisationen. Det finns resurser i form av 

kunskap, kapacitet och bemanning för dessa att utöka sina ansvarsområden, det möjliga undantaget är 

Gotland som saknar de större regionernas gemensamma resurser.  

 

Intresseorganisationerna KLYS och Ideell kulturallians har däremot haft ett behov av att förändras. 

Deras resurser och organisationsstrukturer kunde inte hantera det förändrade kulturpolitiska fältet i deras 

dåvarande form. De måste helt enkelt anpassa sig för att kunna bemöta regionerna lokalt. SKL har i 

princip samma situation som regionerna i form av resurser. Och har därför inte haft samma behov. Deras 

organisation är redan uppbyggd för att hantera frågor på det regionala och interregionala planet. 
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Att mångfald är starkt ute i regionerna beror på att det är ett centralt mål i kulturpolitiken och så pass 

etablerat som institution att man kan helt enkelt inte tala om kulturpolitik utan att relatera det till 

kulturell mångfald. Armlängds avstånd har genom reformen blivit urholkat då bidragsgivningen och 

institutionerna styrs helt och hållet av politiska styrelser och nämnder. Problematiken är dock inte helt 

ny men har blivit mer påtaglig eftersom det i kultursamverkansmodellen handlar om statliga pengar som 

traditionellt delats ut efter principen. Än så länge ser vi dock inte politiskt tillsatta konstnärliga ledare 

för institutionerna och på det sättet kan man säga att principen om armlängds avstånd är levande. 

Möjligtvis har armen blivit lite kortare. 

 

4.2 Förslag på vidare studier 
Det är inga större förändringar i regionernas organisation utan arbetett med region rundor har 

genomförts är vi självklart intresserade av hur det kommer att se ut i framtiden. En studie som liknar vår 

och som utförs om några år är därför en studie vi anser vara av intresse. Man skulle då kunna utföra en 

studie på ett smalare vis. Ett annat sätt att närma sig problemet skulle vara att studera 

kultursamverkansmodellens effekter utifrån enskilda regioner, enskilda uttryck och så vidare då vi valde 

två regioner samt tre begrepp vilket inte är så smalt.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor Regionerna 

Kan du berätta om vem du när och vad din funktion är? 

 

Vad innebär kultursamverkansmodellen (för möjligheter) för er Region? 

 

Finns det något som ni upplever begränsar er i jämförelse med tidigare? 

 

Hur har ni lagt upp arbetet med kulturplanerna? 

 

Vad känner ni var viktigt att lägga fokus på i kulturplanerna? 

 

Har ni haft några riktlinjer för att utforma kulturplanerna? 

 

Finns det något som ni känner inte fick plats i kulturplanerna? 

 

Har ni några fastställda mål? 

 

Arbetar ni med att öka antalet uttövare av kultur och i såfall hur? 

 

Vad har ni för kulturinstitutioner i er region idag? 

 

Hur många utav dessa kommer att få medel från er? 

 

Vilka har er som huvudman? (Finns det några som ni inte är huvudman för?) 

 

Hur arbetar ni med mångfald? 

Hur arbetar ni med armlängdsavstånd? 
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Bilaga 2 - Frågor till myndigheter och intresseorganisationer 

Kan du berätta om vem du är och din roll? 

 

Kan du berätta om er organisation och er roll? 

 

Hur många anställda har ni? 

 

Kan du beskriva era ansvarsområden? Vad gör ni? 

 

Har kultursamverkansmodellen inneburit någon förändring för er organisation? 

 

Vad är er roll i kultursamverkansmodellen? 

 

Hur lägger ni upp ert arbete? 

 

Hur arbetar ni med mångfald? 
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Bilaga 3 - Uppdragsfördelning Skåne 

Tabellerna nedan visar är en sammanställning av hur uppdragen fördelar sig mellan olika nämnder och 

styrelser i Region Skåne. Uppgifterna är en sammanställning av information som hämtats från Region 

Skånes hemsida, kommunernas hemsidor, de institutioner och företag med regionen som huvudman.  

Informationen om personernas politiska 

 

Tabell B3.1 - Kulturnämnden 

 

Namn Befattning Parti Andra uppdrag Kön 

Yngve Petersson Ordförande Mp Rf M 

Charlotte Wachtmeister  VC Ordförande M Rf, Kf Svalöv K 

Maria Nyman Stjärnskog 2:a Vc Ordförande S Rf K 

Hans-Olof Andersson Ledamot SD Rf M 

Ulrika Axelsson Ledamot C Kf Sjöbo K 

Kerstin Björkäng Wirehed Ledamot S Rf K 

Brita Edholm Ledamot Fp Rf, BRS AB* K 

Ulf-Peter Honoré Ledamot S Rf M 

Elisabeth Sandberg Kullenberg Ledamot M Kf Ängelholm K 

Sten Svensson Ledamot S Rf, Malmö Stadsteater AB M 

Peter Österlin Ledamot M Kf Malmö M 

Anita Aagesen-Svärd Ersättare S Inga funna K 

Cornelia Björklund Röjner Ersättare M Rf, Musik i Syd  K 

Stefan Edenborg Ersättare Mp Musik i Syd, Kf Kristiansstad Ersättare M 

Claes Göran Jönsson Ersättare S Rf M 

Kent Kjellgren Ersättare SD Kf Hellsingborg  M 

Margareta Mörck Ersättare Fp Inga funna K 

Åsa Nilsson Ersättare M Kf Skurup K 

Daniel Sturesson Ersättare KD Inga funna M 

Anders Wallentheim Ersättare S Rf M 

*Business Region Skåne AB ägs av Region Skåne och äger i sin tur dotterbolagen Event Skåne AB, Turism Skåne AB, InvestSkåne AB och Film i Skåne 
AB 
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Tabell B3.2 - Skånes Dansteater AB 

Namn Befattning Parti Andra uppdrag Kön 

Anna-Kerstin Larsson Ordförande Fp Rf K 

Susanne Simonsson Vc Ordförande S Inga funna K 

Torbjörn Lövendahl 2:a Vc Ordförande S Kf Staffanstorp M 

Göran Brandin Ledamot Kd Kf Kävlinge Ersättare M 

Lotta Hedström Ledamot Mp Kf Tomelilla K 

Britt-Marie Jacobsson Ledamot S Inga funna K 

Susanne Ydstedt Ledamot M Inga funna K 

Eva Holmström Ersättare S Rf K 

Gunnar Larsson Ersättare S Kf Kävlinge M 

Mozhgan Zachrison Ersättare M Kf Lomma K 
 

 

Tabell B3.3 - Malmö Opera och Musikteater AB 

Namn Befattning Parti Andra uppdrag Kön 

Douglas Roth Ordförande M Rf, Kf Hässleholm M 

Conny Pettersson Vc Ordförande S Kf Västervik M 

Britt-Marie Lundqvist 2:a Vc Ordförande S Inga funna K 

Alexandra Zetterman Åbrandt Ledamot Ingen uppgift Inga funna K 

Charlotte Bergström Ledamot Ingen uppgift Inga funna K 

Jan Carlsson Ledamot S Kf Kristianstad, Musik i Syd M 

Lena Jarnbring Lindholm Ledamot M Kf Malmö K 

Christian Nilsson Ersättare C Kf Båstad M 

Rolf Pålsson Ersättare S Rf M 

Anita Aagesen Svärd Ersättare S Inga funna K 

Lena Bjelkedal Ledamot Facklig Inga funna K 

Nicklas Holmberg Ledamot Facklig Inga funna M 

Fredrik Täck Ledamot Facklig Inga funna M 

Per Fernesten Ledamot Facklig Inga funna M 
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Tabell B3.4 - Musik i Syd 

Namn Befattning Parti Andra uppdrag Kön 

Marie Weibull Kornias Ordförande M Inga funna K 

Eva Johnsson Vc Ordförande KD Lf Kronobergs län K 

Jan Carlsson 2:a Vc 

Ordförande 
S Kf Kristianstad, Malmö Operan M 

Ann-Charlotte 

Kakoulidou 
Ledamot S Lf Kronobergs län K 

Thomas Lantz Ledamot M Rf, Ystads Teateraktiebolag M 

Cornelia Björklund 

Röjner 
Ledamot M Rf, Kulturnämnden K 

Ingrid Nordin Ledamot M Inga funna K 

Stefan Edenborg Ledamot Mp Kulturnämnden Ersättare, Kf Kristianstad 

Ersättare 
M 

Margareta Schlee Ledamot M Lf Kronobergs län K 

Nils Ivar Köhlin Ledamot Fp Inga funna M 

Ingemar Almkvist  Ledamot S Kf Älmhult Kronobergs län M 
 

 

Tabell B3.5 - Regionmuseet Kristianstad 

Namn Befattning Parti Andra uppdrag Kön 

Mats Krook Ledamot M Inga funna M 

Elisabeth Knutsson Ledamot Mp Kf Bromölla K 

Maria Nyman Stjärnskog Ledamot S Rf K 

Birgitta Sjögren Ersättare C Inga funna K 

Ulf Sjöström Ersättare Fp Inga funna M 

Ingrid Jägerhed  Ersättare S Inga funna K 

Nils-Arne Bidsell Ordförande Fp Inga funna M 

Anders Tell Vc Ordförande S Kf Kristianstad M 

Erica Buneck Ledamot M Kf Kristianstad K 

Lena Holst Ersättare C Inga funna K 

Elisabeth Jörgensen Ersättare Mp Kf Kristianstad Ersättare K 

Agneta Wandefors-Hörström Ersättare S Kf Kristianstad K 

Per Stenmarck Ledamot Opolitisk (M) Inga funna M 



49 

 

Sven Jensen Ledamot Opolitisk Inga funna M 

Ingegerd Hagelin Ledamot Opolitisk Inga funna K 

Arne Elowsson Ersättare Opolitisk Inga funna M 

Kristina Backe Ersättare Opolitisk Inga funna K 
 

 

 

Tabell B3.4 – Film i Skåne AB 

Namn Befattning Parti Andra uppdrag Kön 

Lena Hansson Varhegyi Ordförande Ingen uppgift Inga funna K 

Susann Jonsson Ledamot Ingen uppgift Inga funna K 

Göran Stangertz Ledamot Ingen uppgift Inga funna M 

Lennart Ström Ledamot Ingen uppgift Inga funna M 

Martin Sörnäs Ledamot Ingen uppgift Inga funna M 
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Bilaga 4 - Uppdragsfördelning Norrbotten 

Tabellerna nedan visar är en sammanställning av hur uppdragen fördelar sig mellan olika nämnder och 

styrelser i Norrbottens län. Uppgifterna är en sammanställning av information som hämtats från 

Norrbottens läns hemsida samt de institutioner och företag med regionen som huvudman.  

 

 

Tabell B4.1 

Namn Befattning Parti Andra uppdrag Kön 

Lennart Thörnlund Ordförande S Lf M 

Omar Jakobsson Vc Ordförande S Kf Luleå M 

Sari Hedlund Ledamot M Kf Luleå Ersättare K 

Hjördis Martinsson Ledamot M  K 

Anders Bohm Ledamot NS Lf M 

Eric Eriksson Ledamot S  M 

Carina Sammeli Ledamot S  K 

Leif Bogren Ledamot S Lf M 

Markus Forsberg Ledamot V  M 
 

 

 

Tabell B4.2 - Filmpool Nord AB 

Namn Befattning Parti Andra uppdrag Kön 

Jan Palo Ordförande  BD Pop AB M 

Eva Quist Ledamot   K 

Sonia Harr Ledamot S  K 

Staffan Ling Ledamot   M 

Clas Gunnarsson Ledamot   M 
 

 

 

Tabell B4.3 - BD Pop AB 

Namn Befattning Parti Andra uppdrag Kön 

Jan Palo Ordförande  Filmpool Nord AB M 

Anna-Karin Gullberg Ledamot   K 
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Eric Hasselquist Ledamot   M 

Jessica Svensson Ledamot   K 

Jan Wicén Ledamot   M 
 

 

 



 

 

 


