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Sammanfattning 
Denna undersökning syftar till att kartlägga Botkyrka Kommuns kulturprofilering samt se hur 

den påverkar det konstnärliga innehållet hos kulturverksamheterna som är verksamma inom 

kommunen.  Detta är en fallstudie med en kvalitativ forskningsdesign där primärdata utgörs 

av ostrukturerade intervjuer med tio informanter som på något sätt arbetar inom ramen för 

Botkyrkas kulturarbete. Informanterna utgörs av en politiker, en extern kulturstrateg, 

tjänstemän och verksamhetschefer på kulturverksamheterna. Förutom Botkyrka kommun har 

Cirkus Cirkör, Mångkulturellt centrum, Subtopia och Xenter funnits representerade i studien.  

Det analytiska verktyg som använts verkar med bakgrund till de reformativa förändringarna 

inom offentlig förvaltning och tankarna om den nya ekonomin, där kultur och ekonomi 

närmar sig varandra allt mer. Utifrån institutionaliserade idéer skapas en växelverkan mellan 

regler, aktörer och handling som i sin tur skapar och skapas av diskurser. Val av 

analysverktyg syftar till att försöka förstå hur dessa institutionaliserade idéer skapar en social 

praktik och hur detta definieras av en uppfattad verklighet.  

 

Botkyrka är en kommun som bedriver mycket kulturverksamhet och tycker detta är viktigt. 

Kulturverksamheter har länge funnits inom kommunens gränser och 2002 togs ett formellt 

politiskt beslut; att satsa på kultur och upplevelser. Denna satsning syftade till att ändra den 

rådande negativa mediala bild som Botkyrka kommun hade internt och externt samt att ta 

vara på den kreativitet och kraft som fanns hos medborgarna. Satsningen upplevs ha 

resulterat i en positiv förändring i den interna och den externa bilden av kommunen iallafall 

inom vissa kretsar. Kultursatsningen påverkar inte den konstnärliga autonomin enligt 

informanterna på kulturverksamheterna med undantag från att de ibland måste prioritera vissa 

projekt för att få finansiering. Samtliga informanter tycks ha en förståelse och medvetenhet 

för diskurserna inom kommunfältet samt kulturfältet. Detta leder till en förtroende som kan 

ses som en avgörande faktor att detta samarbete ska fungera. Hos informanterna tycks inte 

den klassiska motsättningen mellan kultur och ekonomi råda. 

 

Medborgarundersökningar tyder på att förankringen och deltagandet hos medborgarna inte är 

fullt lika framgångsrik. Detta ser kommunen som sin största utmaning just nu och arbetar för 

att förändra detta.  

 



 

 

Nyckelord: Botkyrka kommun, Upplevelsesatsning, Kultur som tillväxtfaktor, Regional 

utveckling, New Public Management, Progressive Public Administration, Nyinstitutionell 

teori, Diskurs, Konstens autonomi, Den nya ekonomin, Kulturpolitik, Samverkan. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Upplevelser, kreativitet, självförverkligande, flexibilitet, visioner, inspirera, fantasi och lust, 

you name it. Ord som tidigare möjligtvis skulle kunnat hittas i en konstnärs dagbok 

förekommer nu i vart och vartannat företags årliga verksamhetsrapport. På det sociala 

nätverket för arbete och karriär, Linkedin, är “kreativ” det populäraste ordet bland dess 

användare.
1
 De traditionella begreppen som du tidigare skulle förknippa med företagande, så 

som rationalitet, effektivitet, planerande och hierarki klingar inte längre lika vackert, inte ens 

hos företagen. Vad är det som har hänt? 

  

Forskare och förståsigpåare hänvisar till den nya ekonomin eller den nya sköna ekonomin. 

Detta begrepp beskriver ett postindustriellt tillstånd med internet, globalisering, upplevelser 

och kunskapssamhället som främsta drivkrafter.
2
 
3
 Det som förut bara var en gammal hederlig 

marknadsföras som en upplevelse i stil med; “medan du väntar i bilen, lyssna på Håkan 

Hellströms senaste platta, samtidigt som du avnjuter en färskmalen italiensk espresso, 

paketpris 599 kr”. 

  

I sann ”post-anda” så kan detta ses som både en förlängning av men också ett uppror mot 

modernismen och det gamla rationaliserade löpandeband-Taylorism- och standardiserade 

Fordismtänkandet.
4
 
5
 Förlängning i avseende till att modellen “företag” förekommer vart man 

än vänder sig. Med bakgrund till New public management där alla ska bete sig som företag, 

från kommuner till konstnärer. Det ska mätas, styras och effektiviseras. Medborgare blir 

kunder och konstnärer måste kunna fakturera, marknadsföra och positionera sig och blir, 

kanske mot sin vilja, “Konstnären AB”.
6
 

  

                                                           
1
 Shortcut. Här är årets mest överanvända cv-ord. 2012. http://www.shortcut.nu/artiklar/2985/Har-ar-arets-mest-

overanvanda-cv-ord (Hämtad 2013-05-29). 
2
  Karlsson, David. En kulturutredning: pengar, konst och politik. Göteborg: Glänta produktion, 2010, s. 40. 

3
 Stenström, Emma. Konstiga företag. Stockholm: Författaren och Bokförlaget Natur och Kultur, 2008. s. 55ff.  

4
  Asheim, Bjorn. The Changing Role of Learning Regions in the Globalizing Knowledge Economy: A 

Theoretical Reexamination, Lund University, Sweden & the unitversity of Agder , Grimstad, Norway 2011. 
5
 Florida, Richard. The rise of the creative class. New York: Basic books, 2002. s. 67. 

6
 Stenström, Emma. Konstiga företag. s. 140f. 
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Den andra sidan av det hela, upproret, skulle då vara att i den nya ekonomin söker man nya 

värdeord så som kreativitet, flexibilitet och visioner. Ja, det sägs att framtiden för Europa 

ligger inom human kapital, kunskap och idéutveckling. En särskild grupp av människor som 

har kreativa yrken och ett öppet sinne ska attrahera andra människor att flytta till regionen 

och på så sätt både skapa ekonomisk och regional tillväxt.
7
 En mjukare attityd och en näst 

intill spirituell jakt efter den nya “idén” som ska komma genom personalens och ledarnas 

visioner, fantasi och kreativitet.
8
 En annan aspekt av denna nya mjuka ekonomi är att även 

immateriella saker så som känslor, upplevelser och värden kommersialiseras i allt större 

utsträckning. Hela upplevelseindustrin, kreativa och kulturella näringar är en produkt av 

detta.
9
 
10

 

  

Kultur och konst är en del av denna upplevelseindustri och kan i många avseenden användas 

instrumentellt; den kan fungera som ett verktyg. I och med sin dragningskraft kan den 

generera fördelar i andra sammanhang än för sin egen skull. I det avseendet kan det vara 

värdefullt för organisationer, såväl privata som offentliga, att kopplas ihop med någon form 

av kreativ kärna. Trots att kulturverksamheter idag inte har samma utrymme av icke-offentlig 

finansiering som exempelvis sport har så besitter kulturen potential att kunna gynna företag 

och investerare i form av ekonomiskt och framförallt socialt kapital. De kan även krydda sin 

image genom att knyta band med någon kulturverksamhet. Mycket handlar om vilka värden 

företagen respektive kulturutövaren vill koppla ihop sig med och ett vinnande koncept 

uppstår är när detta korrelerar.
11

 Förutom sponsring i form av pengar kan ett bra samarbete 

även generera andra saker. Ett exempel på detta kan vara Parasonic Nordic AB och 

Fotografiska i Stockholm som haft ett samarbete sedan Fotografiska öppnade 2010. Detta 

“innebar att 1200 personer, alla ägare av en Lumix-kamera, erbjöds möjligheten att visa sina 

bilder på Fotografiska i 15 minuter. I detta interaktiva projekt valde deltagarna själva vilken 

tid deras bilder skulle visas och hur de skulle exponeras. Projektet förde en ny publik till 

Fotografiska och ökade markant försäljning och exponering av Panasonics kamera Lumix”.
12

 

 

                                                           
7
 Ibid, s. 67. 

8
 Stenström, Emma. Konstiga företag. s. 81ff.  

9
 Karlsson, En kulturutredning: pengar, konst och politik, s. 43ff.  

10
 Stenström, Konstiga företag, s. 58ff.  

11
 Bolgar, Susan. Intervju 2013-04-08. 

12
 Kultur och näringsliv. LUMIX 1200. 2013. http://www.kulturnaringsliv.se/exempel/2011/10/10/lumix-

1200.html. (Hämtad 2013-05-27). 
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Konst och kultur som socialt fenomen fyller också en viktig funktion i samhället. Den kan 

fungera som ett demokrati- och integrationsverktyg då den skapar möjligheter och platser för 

möten. Dessa möten kan bygga broar över gränser mellan samhällsgrupper och på så sätt 

minska samhällsproblem. Den kan dock lika väl i vissa fall bidra till segregation i samhället 

genom att skapa höga tillträdeströsklar, såväl sociala som ekonomiska t.ex. till 

kulturinstitutioner som Dramaten, Kungliga Operan o.s.v.
13

 

  

Även länder, städer och regioner kan gynnas av att främja konst- och kulturverksamhet. Det 

framställs som sagt som ett effektivt integrationsverktyg med sin inneboende sociala kraft; 

det skapar arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt, det lockar till bosättning och regionen kan 

växa både om man direkt eller indirekt är kopplad till konst- och kulturen. Det är något med 

kreativitet, konst och kultur som är färgstarkt och lockande för människor och väcker intresse 

och nyfikenhet.
14

 

Den kan i det här avseendet bidra till att ”tvätta bort” olika fördomar och negativa bilder som 

vissa geografiska platser har. Att skapa sin image som bryter normen och visar på något 

nyskapande och kreativt drar bort uppmärksamheten från den negativa klangen som t.ex. 

industri, kriminalitet, arbetslöshet och betong har. Journalisten och författaren Lisbeth 

Lindeborg poängterar att det också kan löna sig ekonomiskt att satsa på kultur. I sin studie 

om tyska industriregioner som gjort kultursatsningar visar hon att det är möjligt att få tillbaka 

fem gånger så stort belopp som man investerar i kultur och ser det som en tillväxtbransch.
15

 

 

Den danska kommunen Holstebro på Jylland är ett föregångsexempel på hur kultur kan 

förändra synen på ett område och därmed öka den regionala tillväxten. De hade stora problem 

med hög arbetslöshet och bristande infrastruktur.
16

 De hittade redan på 60-talet lösningen på 

problemet; kultur! De importerade en staty av en framgångsrik konstnär och en experimentell 

teatergrupp och på den vägen var det. De utvecklades till en så kallad kulturkommun då fler 

och fler kulturutövare blev nyfikna på kommunen och flyttade sin verksamhet dit.
17

 Detta är 

                                                           
13

Viirman Ants och Johannisson, Jenny. Makten över kulturpolitiken. Kultursverige 2009.  Svante Beckman och 

Sten Månsson (red.). Åby: Sörlins Förlag AB, 2008, s. 23. 
14

 Blomgren, Från hot till möjlighet - om kulturindustrin och kulturpolitiken,  Kultursverige 2009. s. 23. 
15

 Lindeborg, Lisbeth. Kulturens betydelse (Exemplet Tyskland). Stockholm: Regeringskansliets offsetcentral, 

1991, s. 68. 
16

 Holm, Ingvar och Hagnell, Viveka och Rasch, Jane. Kultur modell Holstebro. uppl.1. Lund: Bo Cavefors 

Bokförlag, 1976, s. 18. 
17

 Ibid, s. 19ff. 



4 

 

bara en av hundratals framgångssagor hur kommuner lyckats övervinna diverse hinder genom 

att anamma kulturverksamheter. 

  

Botkyrka kommun har inte varit sämre med att inse möjligheterna med att profilera sig som 

en kulturkommun. I början av 2000-talet valde Botkyrka kommun att strategiskt satsa på 

upplevelser och kultur genom åtagandet Upplevelsesatsningen. Detta på grund av att den 

externa och delvis den interna synen på kommunen länge har gått i linje med rådande 

fördomar om vissa förorter söder om Stockholm; miljonprojekt, segration, kriminalitet och 

arbetslöshet. Chefen för Kultur och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun, Pernilla 

Hellman, presenterar under ett studiebesök i Botkyrka konsthall hur kommunen arbetar för att 

förändra den rådande synen/imagen på kommunen. Istället för att acceptera ett utanförskap 

och en slags “vi här ute, de där inne”-mentalitet vill kommunen fokusera på möjligheter, 

förutsättningar och värdeord som stämmer bättre överens med kommunen och dess 

befolkning så som ung befolkning, interkulturellt och expansivt näringsliv. Denna förändring 

skulle bland annat ske genom att satsa på konst, kultur och upplevelser. Detta tar sig uttryck i 

såväl kommunala som privata kulturverksamheter så som Subtopia, Cirkus Cirkör, Xenter 

m.fl. Istället för att ha tagit på sig offerkoftan har Botkyrka kommun aktivt arbetat för att 

istället skaffa sig en ungdomlig, kaxig ”underdog-image” som bland annat märks i deras 

slogan - Botkyrka, långt ifrån lagom. De arbetar aktivt för att vara Sveriges främsta 

kulturkommun och 2003 blev de utsedda till “Årets kulturkommun” av fackförbundet 

Vision.
18

 

1.2 Problemdiskussion 
Kultur kan alltså användas på många olika sätt. Men vad är det då för inneboende värde konst 

och kultur har som företag, kommuner och andra organisationer vill kopplas ihop med? Vilka 

värden vill kommuner och företag anamma när de samarbetar och marknadsför sig med olika 

kulturverksamheter? Om, och i så fall hur, påverkar detta kulturutövarna och den konstnärliga 

autonomin? Är detta bara ett samarbete på grund av finansiella fördelar för 

kulturverksamheterna eller är det så att kommuner och företag har värden som 

kulturverksamheterna vill associeras med?  

  

                                                           
18

 Vision. Botkyrka är årets kulturkommun. 2002. http://vision.se/Opinion/Pressmeddelanden/SKTFs-

pressmeddelande/2002/Botkyrka-ar-arets-kulturkommun/ (Hämtad 2013-05-29). 
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Inom kulturpolitiken finns det ett slags “gentlemen’s agreement” som kallas en armlängds 

avstånd. Detta betyder i praktiken att politiker inte direkt ska gå in och påverka 

kulturutövares agenda utan lita på dessa och dess fackkunskaper.
19

 Påverkas detta avstånd när 

det från politiskt håll finns ett starkt intresse att generera befolknings- och ekonomisk tillväxt 

inom regionen, genom konst och kultur? Eller blir det genom kulturpolitiska önskemål och 

restriktioner till slut kulturutövarna som anpassar sin verksamhet och konstnärliga vision för 

att passa in i bidragsmallen? 

  

Det finns olika strategier och kulturella planeringssätt som integrerar kultur i olika 

samhällsmissioner vars fördelar går att argumentera för både väl och länge. Detta är 

aspektpolitik där man tänker och vill arbeta mer tvärsektionellt, i hängrännor istället för 

stuprör och förena olika politikområden så att de kan dra nytta av varandra.
20

 Som alltid finns 

det dock två sidor av myntet. Otaliga forskare, kritiker och framförallt konstnärer själva för 

fram en kritik mot detta arbetssätt; “… i denna iver tappar man, både kulturplanerare och 

kulturutredare, kulturens estetiska dimension ur sikte. Det handlar om kultur, men inte om 

konst”.
21

 Denna aspektpolitik kan alltså, ur en kritikers ögon, sätta krokben för sig själv i sin 

vilja att göra nytta och integrera kulturen i diverse politiska frågor. Konsten blir alltså 

motsatsen till det franska senromantiska mottot L’art pour l’art.
22

 Blir detta en allt för 

instrumentell kultursyn där konstens egenvärde och autonomi och glöms bort någonstans 

längs vägen? 

 

Man kan se att det skett en förändring i svensk nationell kulturpolitik under det senaste 

decenniet. I de kulturpolitiska målen från 2009 har punkten “Att motverka kommersialismens 

negativa verkningar inom kulturområdet” plockats bort. Att marknad och kommersialism inte 

längre är eller behöver vara konstens motpol och någonting som konsten ska vara fri ifrån 

står alltså inte längre i det kulturpolitiska programmet. Detta kan ses som ett steg i den 

nyliberala riktning som många andra länder går.
23

 Vad händer då med konstens autonomi? 

 

”Även om ’Modernitetens normativa idé om konsten och kulturen som en frizon’  

fortfarande är relevant kommer de förändringar […] otvetydigt att ’påverka konstens och  

                                                           
19

 Karlsson, En kulturutredning: pengar, konst och politik, s. 156.  
20

 Ibid, s. 30. 
21 

Ibid, s. 33. 
22 

Egen översätting: Konst för konstens skull. 
23 

Frenander, Anders. Arkitekter på armlängds avstånd?. Borås: Publiceringsföreningen Valfrid, 2011, s. 26. 
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kulturens föreställda och faktiska autonomi’. I det samhälle där vi nu bland annat 

 instrumentellt använder konst och kultur kan inte den ’tredelning av samhället som  

Kant filosoferade kring tycks alltså inte längre upprätthållas. Kanske är det med andra  

ord föreställningen om konstens och kulturens autonomi på väg att förpassas till historiens 

 sophög?’”
24

   

 

Dessa frågor leder fram till undersökningens syfte; 

1.3 Syfte 

Vi vill kartlägga Botkyrka kommuns kulturprofilering samt undersöka vilken påverkan den 

har på det konstnärliga innehållet och den konstnärliga autonomin i de privata och 

kommunala kulturverksamheterna i kommunen. 

1.4 Avgränsning 

Undersökningen kommer ske utifrån ett ledningsperspektiv för att se hur styrning och 

beslutsfattande påverkar den sociala praktiken
25

. Vi kommer därför inte inkludera enskilda 

konstnärer och kulturutövare.  

                                                           
24 

Geir Vestheim genom Frenander. Arkitekter på armlängds avstånd?. s. 14. 
25 

Definition av social praktik se kapitel 3.3. 
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2. Metod 

2.1 Forskningsdesign 

Undersökningen utgörs av en fallstudie som forskningsstrategi. Den syftar till att tolka och 

försöka förstå samarbetet mellan Botkyrka kommun och kulturverksamheter i kommunen, 

snarare än att mäta frekvenser av en specifik företeelse.
26

 Studien är av kvalitativ karaktär 

och vi har intervjuat tjänstemän och en politiker inom kommunorganisationen, som på ett 

eller annat sätt är kopplade till arbetet kring kulturprofileringen. På samma sätt har vi 

intervjuat verksamhetschefer från några av kulturverksamheterna i Botkyrka samt en extern 

kulturstrateg. Vi har valt att intervjua personer med olika roller inom kultursatsningen i 

Botkyrka för att få ett bredare perspektiv och se på fallet från olika synvinklar.  

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Sekundärdata 

Sekundärdata består bl.a. av en rapport som behandlar Botkyrka kommuns 

upplevelsesatsning och en medborgarundersökning som vi tagit del av via våra informanter. 

Vi har även använt oss av dokument som är framtagna av kommunen och som beskriver den 

Interkulturella strategin och Botkyrka kommuns varumärkesplattform. Pressmeddelande, 

hemsidor och artiklar rörande Botkyrka kommuns arbete med kultur har också använts. 

2.2.2 Primärdata 

Primärdata består av nio intervjuer. Vid en intervju var två informanter närvarande samtidigt. 

Intervjuerna var delvis strukturerade. Frågorna var strukturerade efter de teman som berört 

vår problemdiskussion och syfte. Frågornas ordningsföljd har dock inte varit det mest 

relevanta för intervjun. Vi såg hellre att det liknade ett informellt samtal för att vi skulle ha 

större möjlighet att anpassa oss efter nya teman eller infallsvinklar som vi inte tidigare 

reflekterat över. Frågorna har haft en tolkande karaktär vilket betyder att vi önskade att varje 

informant berättade sin egen uppfattning, tolkning och betydelse av fallet. 

Intervjuerna har ägt rum på varje enskild informants arbetsplats av bekvämlighetsskäl för 

informanterna, förutom i ett fall då vi befann oss på ett café på förfrågan av informanten. 

Intervjuerna har spelats in för att inte riskera att missa eller misstolka något som 

                                                           
26

 Johannessen, Asbjörn och Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. översättning 

Johansson, Geije. Malmö: Liber AB, 2010. s. 40. 
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informanterna sagt.
27

 Vi har fått samtycke av samtliga informanter att skriva ut deras namn 

och titel i text.  

2.2.3 Databearbetning 

Alla intervjuer har transkriberats fullständigt. Under bearbetningen av primärdata har vi att 

utgått från fyra faser; Helhetsintryck, kodning, kondensering och sammanfattning.
28

 

  

Helhetsintryck 

Under den första fasen gick vi igenom det transkriberade materialet och bröt ner det till 

centrala teman och begrepp. Här kunde vi se vilka teman och begrepp som var återkommande 

och gemensamma bland informanterna. 

  

Kodning 

Den andra fasen “går ut på att hitta meningsbärande element i materialet.”
29

 Här utgick vi 

från de centrala teman vi konstruerat i föregående fas, markerade dessa i färgsystem och 

organiserade dem efter naturlig ordningsföljd. Vi gick sedan tillbaka till det transkriberade 

materialet och placerade in rätt element under rätt färg. 

  

Kondensering 

Under kondenseringsfasen försökte vi lokalisera vilka olika kodord och teman som hörde 

samman och organiserade dem efter detta. 

  

Sammanfattning 

När vi sammanfattade materialet knöt vi ihop allt i en sammanhängande text.
30

 Vi 

observerade då materialet efter Nyinstitutionell teori och med hänsyn till de diskurser som 

förs i kommun respektive kulturfältet.  

2.3 Urval 
Vi har intervjuat tio informanter, varav nio är verksamma i Botkyrka kommun och på ett eller 

annat sätt är kopplade till kulturarbete inom Botkyrka. Informanterna är alltså strategiskt 

utvalda där antal och områdesfördelning har anpassats och formats utifrån 

lämplighetsprincip. När vi kontaktade de informanter vi ansåg relevanta för vår undersökning 
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blev vi hänvisade till andra personer som de i sin tur tyckte skulle vara bra för studien. Vi har 

alltså delvis använt oss av snöbollsmetoden för att komma i kontakt med de mest aktuella 

informanter, i synnerhet inom kommunorganisationen. I övrigt har vi använt oss av de typiska 

fall som vi uppfattat under vår research.
31

 

 

Först och främst kontaktade vi Pernilla Hellman som är chef för Kultur och 

Fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun. Vi hade tidigare varit i kontakt med Hellman i 

samband med ett tidigare studiebesök på Botkyrka Konsthall då hon berättade om 

kommunens arbete med kultur, vilket också gav oss inspiration till undersökningen. Hon 

hänvisade oss till sin närmaste politiker Mattias Gökinan som är ordförande för Kultur och 

fritidsnämnden i Botkyrka Kommun. Pernilla Hellman ansåg även att Gustav Fridlund som 

är utvecklingsledare för kommunens Upplevelsesatsning var en viktig person för oss att prata 

med. Vi kontaktade även kommunens kommunikationschef Marika Nordvall för att få en bild 

av vilken betydelse kultursatsningen har i den interna och externa kommunikationen. Dessa 

fyra personer utgör informanterna som kommer ifrån den kommunorganisatoriska sidan. 

  

När det kommer till valet av informanter från kulturverksamheter i Botkyrka har vi valt att 

fokusera på de verksamheter som är kommunala. Detta för att få en uppfattning om vilka 

riktlinjer som ges samt hur de påverkas av kommunens arbete med kultur. Vi har valt att 

intervjua verksamhetschefer eller andra ledare inom dessa verksamheter för att se hur 

styrningen ser ut.  

 

En organisation i vår studie är privat men utgör en viktig del i undersökningen. Detta för att 

de är en kulturverksamhet som förknippas med Botkyrka och för att de har spelat en stor roll i 

Upplevelsesatsningen samt att de i stor grad bedriver bland annat pedagogisk verksamhet i 

Botkyrka, på uppdrag av kommunen. Det är också intressant att få input från en privat aktör 

med nära relation till kommunorganisationen. 

  

Våra informanter från kulturverksamheterna är Leif Magnusson på Mångkulturellt centrum 

som är verksamhetschef sedan centrets begynnelse på 80-talet. På Xenter har vi intervjuat 

Lottie Carnö som med en bakgrund som dokumentärfilmare nu också arbetar som mediachef 

på denna kommunala skola och mediecenter. Även hon har varit med sedan uppstarten på 80-

talet. På Subtopia har vi intervjuat Karin Lekberg som är verksamhetschef och Anders 

                                                           
31
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Lindgren som är verksamhetsledare för inkubator- och idéutvecklingsverksamheten KLUMP. 

Vi har även intervjuat VD Anders Frennberg på Cirkus Cirkör. 

 

Förutom de informanter som är direkt kopplade till Botkyrka kommun har vi valt att intervjua 

kulturstrategen Susan Bolgar. Bolgar har specialiserat sig inom området kultur/näringsliv och 

hur kultur kan användas i förmån för bland annat regional tillväxt. 

2.4 Tillförlitlighet 
Vi har valt att intervjua Susan Bolgar för att hon är en extern part som känner till vårt 

studieobjekt och är väl insatt i alla de diskurser som denna studie berör. Vi placerade 

intervjun med henne först för att eventuellt få upp ögonen för intressanta frågor som vi inte 

ännu berört. 

 

För att säkra att vår tolkning av materialet är tillförlitlig har en person som är väl insatt i 

ämnet läst igenom rapporten innan den kommer offentliggöras. 

Informanterna har fått läsa igenom rapporten och fått möjlighet att kontrollera sina svar innan 

rapporten offentliggörs. Detta görs för att minska risken att förvränga eller missuppfatta delar 

av intervjuerna. Detta gör vi trots att det finns en risk att de vill ändra sina svar för att vi anser 

att det är god forskningssed. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Nyinstitutionell teori 

“En institution består av en uppsättning socialt konstruerade regler och handlingsmönster 

som är skapade av aktörerna som i sin tur skapar aktörerna”
32

  

3.1.1 Bakgrund till Institutionell och Nyinstitutionell teori 

Att bedriva forskning på institutioner/organisationer är inget nytt fenomen. Sedan sent 1800-

tal har olika forskare studerat olika institutioner. Institutionell teori började som en kritik mot 

den nationalekonomiska teori som beskrev människan och dess agerande som en rationell 

varelse som gjorde rationella beslut.
33

 Institutionell teorin bygger istället på att människor 

styrs av normer, värderingar och handlar utifrån att anpassa och likrikta sig efter rådande 

samhällsklimat. Detta för att undvika kaos och oordning. Det är bara på ytan som en 

organisation framstår som rationell.
34

 Detta tänkande och handlande bygger och beror på 

institutionaliserade idéer.
35

 

Under 1980-talet fick den institutionella teorin en pånyttfödelse och begreppet nyinstitutionell 

teori myntades.
36

 
37

 Forskarparen DiMaggio & Powell samt Meyer & Rowan har haft stort 

inflytande inom den nyinstitutionella teorin men som sig bör finns det många olika forskare 

och perspektiv inom ämnet. Gemensamt för de flesta forskare är att organisationer, omedvetet 

eller medvetet, vill efterlikna varandra i syfte till att vinna legitimitet och att denna likriktning 

styrs av regler, föreställningar, idéer, handling och normer inom organisationsfältet .
38

 
39

 

Organisationsfält kan förklaras som den arena eller det sammanhang som en organisation är 

en del av. T.ex. kan organisationer som utbyter varor, är av liknande storlek, distributörer, 

leverantörer, konkurrenter eller organisationer som delar kunskap och professionella 

värderingar vara en del av samma fält. De största aktörerna inom fältet är de som definierar 

fältets spelregler och de mindre aktörerna försöker anpassa sig därefter för att säkra sin 

överlevnad. Om läget är stabilt för de stora organisationerna är det även stabilt för de små och 

därför strävar alla parter efter att låta det vara som det är och inte förändra saker och ting. På 
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grund av detta strävar inte organisationer efter självständighet utan strävar snarare att 

efterlikna varandra för att uppnå legitimitet inom fältet. Organisationerna blir då en 

avspegling av fältets egenskaper i jakt efter legitimitet.
40

 

3.1.2 Isomorfism 

Isomorfism är ett begrepp som beskriver det fenomen och den homogeniserande process att 

organisationer inom fältet tenderar till att bli allt mer lika varandra.
41

 Det finns tre olika typer 

av isomorfism; tvingande, imiterande och normativ isomorfism.
42

 

  

Tvingande 

Tvingande isomorfism kan vara både informella och formella regler där större och mäktigare 

organisationer tvingar mindre organisationer till anpassning.
43

 Detta kommer framförallt från 

politisk påverkan. Att staten genom lagstiftning påverkar så att organisationer likriktas genom 

att de måste följa lagarna. T.ex. kan detta vara när staten kräver en jämställdhetsplan av 

företag som har mer än 10 anställda.
44

 

 

Imiterande 

När mål är tvetydiga, organisationstekniker svårförstådda
45

 och när omgivningen skapar 

symbolisk osäkerhet kan organisationer försöka efterlikna andra mer framgångsrika 

organisationer. Detta för att organisationen då slipper komma på egna lösningar vilket kan 

anses som ett kostnadseffektivt sätt att arbeta som minskar osäkerhet. Om de når samma 

framgång som organisationen de vill efterlikna är osäkert men hursomhelst får de 

motsvarande legitimitet inom organisationsfältet som föregångsexemplet.
46

 

  

Normativ 

Detta beskrivs som en kollektiv strävan inom en profession att definiera förhållanden och 

tillvägagångssätt inom deras yrke för att kontrollera “the production of producers”. Det finns 

två olika ursprungskällor av normativ isomorfism där den ena har sitt ursprung från skolor 
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och universitet och den andra från kärriärsnätverk.
47

 Det blir allt vanligare att anställa 

personal med professionsutbildning och detta blir ett sätt att likrikta organisationerna. Detta 

p.g.a. att denna personal kontrollerar vilka nya aktörer som får tillträde till organisationen 

men också att dessa grupper ofta har liknande kunskap och idéer som sprids och förankras i 

organisationen.
48

 
49

 T.ex. har studier visat att toppchefer ofta kommer från samma 

universitet.
50

 

Utifrån nyinstitutionell teori är det på grund av isomorfism som organisationer blir 

framgångsrika och överlever, inte på grund av att de är rationella. De representerar en 

rådande social ordning, en gemensam vokabulär och belönas för detta. Att motsätta sig denna 

kan däremot anses vara irrationellt och nonchalant.
51

 

3.1.3 Lös koppling och myter 

Inom en organisation kan det finnas en formell struktur och en informell struktur som kan 

vara mer eller mindre löskopplade eller separerade från varandra. Den formella strukturen är 

det som organisationen utger sig för att göra. Det kan vara normer, lagar eller moden som lätt 

kan förändras och anpassas till det som anses lämpligt inom fältet. Den informella strukturen 

är det som faktiskt sker i praktiken inom organisationen och detta är inte lika lättmodifierat. 

Att detta blir löst kopplat från varandra beror ofta på att organisationen har många olika krav 

på sig från olika intressenter som ibland är motstridiga och organisationen måste då medvetet 

eller omedvetet hantera detta. Det som skiljer formell och informell struktur åt är språk, 

beslut och handling.
52

 Man kan som organisation omöjligt tillfredsställa alla intressenter men 

trots det vinna legitimitet hos många genom att löskoppla språk, beslut och handling. 

 

Delar av formella strukturen, det man utger sig för att göra, bygger på myter. Myter kan vara 

institutionaliserade accepterade idéer så som Total quality management, målstyrning, 

nyckeltal och så vidare. Det blir viktigt för organisationerna inom fältet att anpassa, anamma 

och använda sig av dessa myter. Myterna anses nödvändiga för att framstå som och vara en 

rationell organisation och för att vinna legitimitet inom fältet. Det är på grund av 

organisationernas vilja till likriktning som gör att myterna sprids och har så stort inflytande 
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på organisationerna. För att uppnå legitimitet hos fältet anammar organisationer vissa myter. 

Dessa stämmer inte alltid överens med hur det i praktiken går till i organisationen på grund av 

motstridiga krav från omvärlden och kanske även internt.  Då uppstår lös koppling. På grund 

av att både anställda och omgivning antar att organisationen arbetar utifrån dessa myter 

ifrågasätts sällan den lösa kopplingen. Det blir på så sätt socialt accepterat.
53

              

3.1.4 En institution är en blandning mellan regler, aktörer och handling 

En institution fungerar alltså som en växelverkan mellan regler, aktörer och handling. Utifrån 

aktörers regelföljande skapas handling. Regelstyrd handling konstituerar aktörerna och att 

aktörernas handlande konstituerar regler. 

 

Regler kan vara uttalade eller inte och finnas i form av formella regler, normer eller 

värderingar. Ju mer institutionaliserad en organisation eller regel är desto mindre ifrågasätts 

den. Exempel på detta är regeln om att använda bilbälte och när kvinnlig rösträtt 

införskaffades. Dessa är formella regler som när de formulerades skapade mycket 

diskussioner. Idag är de institutionaliserade normer och därför ifrågasätts de inte. Regler 

samverkar vid uppkomst och upprätthållande av institutioner. Regler förutsätter aktörer som 

skapar och formulerar dessa. Ju mindre en institution blir ifrågasatt desto mer anses den som 

självklar, vilket beskrivs inom ontologin. Regler kan också formuleras för att legitimera redan 

etablerade handlingsmönster för att reducera osäkerhet i sin tillvaro, t.ex. att förvara 

någonting för att “så här har vi minsann alltid gjort”.
54

 

 

Utmärkande för institutionell teori är tanken om att reglerna skapar aktörerna. Detta har bland 

annat blivit kritiserat av etnometodologer för att vara deterministiskt. De ser det snarare som 

att aktörerna skapar reglerna. Man kan också se på det som att samtidigt som aktörer skapar 

regler så definieras aktörerna av regler.
55

 Aktörerna både skapar och agerar utifrån den 

omgivning de upplever.
56

 Det är därför inte möjligt att dra en skarp gräns mellan en 

fristående omgivning och aktören; ”Handling, tolkning och verklighetsproduktion blir 

sammanvävd”.
57

 En kombination mellan dessa synsätt kan leda till en minskad polarisering 

                                                           
53

 Ibid, s. 288f. 
54

 Tengblad, Aktörer och institutionell teori, s. 12. 
55

 Ibid, s. 12. 
56

 Ibid, s. 12. 
57

 Ibid, s. 12. 



15 

 

och en ökad förståelse.
58

 Vi kommer inom ramen för denna uppsats utgå från denna syn på att 

organisationer är en växelverkan mellan regler, aktörer och handling.   

3.2 Diskursens ordning 
Institutionaliserade idéer och skapandet av regler utifrån dessa kan uppfattas som självklara, 

vilket gör att de i många fall inte ifrågasätts. Det talas ofta i termer av objektiva sanningar, 

sådana som redan är tillskrivna samhället. Man kan dock se det som att denna uppfattade 

verklighet är konstruerad av samhällen, genom språk och maktstrukturer; en socialt 

konstruerad sanning. Det skapas på så sätt fält, där olika diskurser formas, som människor 

uppmanas att förhålla sig till.
59

  

 

Människan tror ofta på sanningar och att dessa beror på en extern källa som inte går att 

ifrågasätta.  Sanningar och diskurser kan förändras över tid. I och med modernismen 

ifrågasattes den starka tron på religionen och ersattes delvis av en stark tilltro till 

vetenskapen. Postmodernismen utmanar i sin tur modernismen och postmodernistiska tänkare 

och forskare som Foucault menar att genom språket och makt(instanser) skapar och definierar 

vi våra egna sanningar och upplevda verkligheter.
60

 

 

Maktinstanser och institutioner förkroppsligar dessa diskurser och skapar former av 

organisering som möjliggör och förhindrar olika slags ageranden inom ett fält. Religion är ett 

exempel på ett fält som skapats genom språk och maktstrukturer där kyrkan och präster är en 

institution och maktinstans som förkroppsligar kristendomen och Bibeln “sanningen” som 

människor uppmanas förhålla sig till.
61

 Det finns en konstant oro hos människor att avvika 

från det som anses vara sanning i ett fält.
62

  

 

I ett fält finns det flera diskurser, ofta är det någon eller några få som är dominerande. Ibland 

kan diskurser flyta in i varandra vilket kan ske omedvetet. Ofta utesluter dessa diskurser 

varandra. Det kan ses som att en kuvad diskurs utmanar en dominerande; antingen blir den 

kuvade dominerande eller så får den inte genomslag och läget blir oförändrat. Diskurserna 
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kan beskrivas som en praktik som tvingar sig på fältet och alla inblandade.
63

 Som tidigare 

nämnt föds diskursen ur språket och makten, eller makten i språket. 

 

3.3 Analysverktyg 
Inom ramen för denna uppsats kommer vi analysera vårt material utifrån ett institutionellt 

perspektiv och med hjälp av institutionell teori samt ta hänsyn till fältens olika diskurser. 

Något som varit viktigt i vårt reslutat och som vi försöker belysa i vår analys är att dessa mer 

eller mindre invanda och vedertagna regler och normer definieras av en uppfattad verklighet. 

Denna verklighet påverkas av flera saker, varav mycket beror på historia. I Sveriges, 

Botkyrkas, kulturverksamheternas, den kreativa klassens och delvis Botkyrkas medborgares 

fall har den västerländska historien, med allt vad den innebär, en stor påverkan på vilka idéer, 

handlingar och tankemönster vi har idag. Religion, århundraden av vit västerländsk 

“dominans” (kolonialism, krig, förtryck av slavar o.s.v.), modernism och postmodernism är 

exempel på dessa fenomen. Allt detta påverkar vårt sätt att tänka och handla. Denna 

uppfattade verklighet där vi lever efter rådande sanningar kan liknas vid en ”bubbla”.   

 

Bubblan skapar och skapas av idéer varav vissa institutionaliseras. T.ex. har idén om att 

kultur är och medför någonting bra institutionaliserats genom att vi har nationella 

kulturpolitiska mål och att vi betalar skatt som delvis går till dessa. En annan 

institutionaliserad idé är att man genom offentlig förvaltning skapar effektivitet och kvalitet 

genom kontroll och konkurens, idag benämnt som New Public Management. Denna idé 

skapar och skapas av regler och aktörer som praktiserar dessa ledord. Samtidigt som reglerna 

i sin tur skapar aktörerna genom att de måste följa dessa regler.  

Rädslan för att avvika från dessa sanningar kan ses som en anledning varför aktörer och 

institutioner/organisationer medvetet eller omedvetet tenderar till att likriktas.  

 

Hur man genom språket sedan skapar och definierar dessa institutionaliserade idéer, regler, 

aktörer och social praktik kommer inom ramen för denna rapport benämnas diskurs. Till 

exempel så är den institutionaliserade idén om New Public Management som en diskurs. 

Aktörerna och reglerna skapar i sin tur institutioner/organisationer och sociala maktinstanser 

t.ex. Botkyrka kommun och kulturverksamheterna. Dessa skapar i sin tur en social praktik. 

Vi kommer inom ramen för denna rapport använda begreppet social praktik för att beskriva 
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hur institutionerna som lever i bubblan, genom institutionaliserade idéer och 

diskursen/diskurserna skapar, genom normer, värderingar och regler, ett handlande och 

agerande, alltså en social praktik. 

3.4 Disposition 
Kommande kapitel är strukturerade efter den teoretiska referensramen samt analysverktyget. 

Kapitel 4 beskriver fyra diskursiva ordningar som ligger till grund för kommande analys. 

Kapitlet tar upp dominerande diskurser samt dess motsättningar inom kommun- respektive 

kulturfältet. Kapitel 5 ger en övergripande kartläggning av Botkyrka Kommun samt de valda 

kulturverksamheterna; Cirkus Cirkör, Mångkulturellt Centrum, Xenter och Subtopia. I kapitel 

6 analyseras institutionaliserade idéer bakom Upplevelsesatsningen, hur dessa fått fäste och 

förankrats samt vilket resultat satsningen gett. Kapitel 7 tar upp hur kommunen förvaltar 

dessa idéer till regler, normer och värderingar genom formella styrdokument och 

överenskommelser. I kapitel 8 analyseras den sociala praktik som formas efter idéerna samt 

förkroppsligas av en växelverkan mellan regler, aktörer och handling. I kapitel 9 analyseras 

den sociala praktiken som formar och formas av diskurserna inom kommun- respektive 

kulturfältet. Kapitel 10 består av några avslutande och sammanfattade reflektioner samt en 

diskussion som kan öppna upp för vidare tankar. 
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4. Fyra diskursiva ordningar 

4.1 Från Progressive Public Administration till New Public Management  
New Public Management (NPM) och Progressive Public Administration (PPA) är två 

diskursiva ordningar som bygger på institutionaliserade idéer om hur man mest effektivt 

bedriver offentlig verksamhet. PPA var den dominerande diskursen fram till 80–90-talet då 

den NPM successivt blivit den dominerande diskursen.
64

 Dessa två kan nästan ses som 

dikotomier till varandra då karaktäristika och språk värdesätter olika “effektivitetsverktyg”. 

Det måste dock tas i beaktning att det finns inslag av PPA i NPM och vice versa. PPA och 

NPM kan lätt framstå som att det är något nytt och revolutionerande, vilket det på ett sätt är. 

Men element inom båda är ingalunda något som “uppfunnits” under 1900-talet utan har 

funnits historiskt lång tid tillbaks. Det som är nytt är att gamla ingredienser samlas ihop under 

en och samma reformrörelse.
65

  

4.1.1 Idéer  

NPM är ett mångtydligt koncept som beskriver de idéer, teorier och den reform som 

beskriver hur offentlig verksamhet har anammat marknadsmässiga eller företagsliknande 

styrformer .
66

 Att mäta, styra och kontrollera anses vara av större vikt även hos kommuner 

och andra offentliga organisationer.
67

 Kontroll, konkurrens och kontrakt ska leda till högre 

effektivitet och högre kvalitet. Offentlig verksamhet ska ses som vilken annan organisation 

eller företag som helst. Denna förändring började redan på 80-talet men begreppet myntades 

först i början på 90-talet.
68

 Rörelsen och tankemönstret kring NPM bottnar och hämtar bland 

annat inspiration från den företagsmässiga kvalitetsstrategin Total kvalitetsledning (Total 

Quality Management, TQM). TQM handlar bland annat om att minska kostnader genom att 

säkerhetsställa uppnådda kvalitetsmått i varje del av produktionen där kundens 

tillfredställelse ses som den avgörande parametern om kvaliteten på produkten/tjänsten är 

tillräckligt hög. Ledarengagemang, kontroll genom siffror samt att kontinuerligt sträva efter 

förbättrad kvalitet är också grundstenar i strategin TQM.
69

 Således blir NPM den diskurs som 
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beskriver den offentliga verksamhetens närmande mot företag, marknad och 

kvalitetsstyrning. Detta tar sig också uttryck i språket. Kommuner blir koncerner, medborgare 

blir kunder, tjänstemän blir direktörer. Detta är exempel på hur kommuner kan och i allt 

större utsträckning omtitulerar redan kända begrepp. Genom språket ser man också på den 

egna verksamheten på ett annat sätt.
70

 

4.1.2 Från PPA till NPM  

Det finns många idéer och förklaringar till NPM’s uppkomst och framväxt. Den går att spåra 

tillbaka till Thatcher-eran i Storbritannien och till de svåra konjukturnedgångarna som 

kommuner i USA led av under 80-talet.
71

  

 

NPM kan på många sätt ses som en kritik mot tidigare arbetssätt inom offentlig förvaltning 

under den “offentliga sektorns progressiva era”
72

 som fått benämningen PPA. PPA’s främsta 

slagord är förtroende.
73

 Genom förtroende mellan olika aktörer ska transaktionskostnaderna 

inom offentlig sektor hållas på en låg nivå och på så sätt bidra till en högre effektivitet. Två 

andra karaktäristika för PPA är  

 

● “att offentlig sektor på ett tydligt sätt skulle särskilja sig från det privata näringslivet 

vad det gäller affärsmetoder, organisatorisk utformning, strukturer för karriärs och 

belöningssystem o.s.v., och 

● Att motverka korruption och favorisering bland politiker och tjänstemän genom 

formulerandet av regler”.
74

  

 

En av många förklaringar varför NPM har fått en sådan stark förankring i offentlig 

förvaltning är idén om det är varje skattebetalares rätt att se vart deras pengar går. Detta 

ställer högre krav på redovisning, uppföljning och redogörelse hos kommunerna.
75

 

 

En annan förklaring är att NPM är ett reslutat av högerliberala idéer om att man bör tänka 

mer i termer av företagande och marknad inom offentlig förvaltning. Den byråkratiska 

hierarkin bör minskas och istället bör kommuner jobba för att utkontraktera, privatisera och 
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skapa kvasimarknader.
76

  Förr sågs offentlig verksamhet som en helhet och delas i allt större 

utsträckning upp i dessa kvasimarknader. Det offentliga moderskeppet ska styra, inte ro. Det 

ska utkontrakteras och genom konkurrens upphandlas till de som levererar bäst kvalitet till 

lägst pris. Detta exemplifieras beställar-/utförarmodellen.
77

 Även inom en organisation delas 

olika avdelningar in och behöver man något sinsemellan ska detta köpas, exempelvis som 

inom sjukvården. 

4.1.3 Regler  

Genom idéer och diskursiva ordningar skapar maktinstanserna (kommuner, stat, landsting 

och så vidare) olika regler och styrmekanismer för att förkroppsliga dessa. Dessa kan vara 

målstyrning, resultatstyrning, strängare finansiell kontroll (mer värde för varje krona), 

kontraktstyrning, prestationsersättningar, jämförelser/benchmarking, granskningar och 

utvärderingar. Detta görs med en stark fokus på ökad effektivitet, där dessa verktyg ska 

iscensätta detta. Tydligare mål från politiker tillsammans med uppföljning och utvärderingar 

av dessa ska också bidra till ökad effektivitet. Det sker en förskjutning i kontroll, där man 

istället för att kontrollera det som händer här och nu i verksamheten ska kontrollera i 

efterhand vad som uppnåtts. Detta görs bl.a. genom redovisning av nyckeltal och uppsatta 

mål eller siffror som på annat sätt visar på hur verksamheten bedrivs. För att säkra att alla 

inom organisationen gör sitt bästa för att uppnå dessa agerar prestationsersättningar, bonusar 

och benchmarking som motivationsfaktorer.
78

 

4.1.4 Aktörer och social praktik 

Managers, anställda, politiker och tjänstemän 

I och med att det läggs så stor vikt vid redovisning, redogörelse och uppföljning sker det en 

förändring inom professionen. Den ökade tilltron till managers och management bidrar till att 

rekrytering av ledare mer grundas på kunskaper inom ekonomi och administration än 

kunskap om det fält man faktiskt är chef för t.ex. sjukvård, skola, kultur och så vidare.  

Barbara Townly beskriver detta som ett abstract management
79

 där chefsrollen blivit 

disembedded
80

. Detta blir ett abstrakt ledarskap där ledarskapsmetoder blivit abstraherade 

från en kontext och ses som universala och allmängiltiga för alla organisationer oavsett fält.
81
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Detta leder till en maktförskjutning i organisationen. Nu finns makten i större utsträckning 

hos den som förvaltar siffror istället för den som förvaltar kunskap inom det verksamheten 

avser att tillgodose.  

 

Inom ramen för NPM ska makten centraliseras i den bemärkelsen att politiker ska ha ökad 

makt över tjänstemännen. Denna idé etableras samtidigt som det går en strömning mot att 

duktiga chefer får fastställa mål och resultat de ska uppnå, men ökad frihet i hur de ska nå 

dem. Detta gör NPM till “ett tveeggat svärd som förespråkar såväl centralisering som 

decentralisering.82
 

  

Medborgare 

Att offentlig verksamhet i allt större utsträckning privatiseras och utkontrakteras skapar också 

större konkurrans. Medborgaren ses som en kund och får mer makt gentemot andra aktörer 

genom sin valfrihet där aktörerna måste tillfredställa dennes behov för att bli vald.  Även 

genom medborgarforum ska medborgaren få mer makt gentemot politiker och tjänstemän.
83

 

Enligt vissa teoretiker blir medborgaren den referensram som ger NPM hela sitt syfte.
84

 Ett 

exempel på detta är att det startar fler och fler friskolor, där barn har valfrihet att välja den 

skola de vill gå på och föräldrar har valfrihet att välja en skola de vill att sitt barn ska gå på. 

Då blir det viktigt för skolorna att positionera sig och profilera sig gentemot andra skolor så 

att barnen och föräldrarna väljer just dem. I denna konkurrens är det alltså ibland 

medborgarna som är kunderna men ibland är det kommuner, landsting och liknande.  

4.1.5 Problem  

En aspekt av NPM är att kvalitet i allt större utsträckning definieras av mätbara mål. 

Nyckeltal, medborgarundersökningar, besökarantal är exempel på siffror som kan användas 

som kvalitetsindikatorer. Att kunna redogöra sin verksamhet och redovisa aktiviteter och 

åtaganden man gör i siffror blir till ett existenskrav. För tydliggöra detta citerar vi en 

medarbetare på Kulturhuset som pratar om antal besökare på ett genomfört evenemang; “det 

du inte redovisar i Bokulok, det har du inte gjort”.
85

 Det blir en ökad tilltro till siffror som i 

sin tur på ett sätt definierar kvaliteten i verksamheten. I många organisationer fördelas budget 

efter mätbara mål t.ex. får en verksamhet som har fler besökare mer pengar. Kvalitet är dock 
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ett mångtydigt begrepp som inte har en tydlig definition. Att mäta kvalitet i en verksamhet 

kan på så sätt bli problematiskt eftersom olika personer definierar begreppet olika. Det kan 

också vara svårt för vissa organisationer att ha siffror som kvalitetsindikator då deras 

verksamhetsuppdrag inte lämpar sig för kvantitativa mått. 

 4.2 Kulturdiskurserna 
Kulturfältet består av till synes två motstridiga diskurser. Diskursen kring Kultur som 

tillväxtfaktor präglas av ett relativt nytt tänkande kring konst och kultur som verktyg för 

ekonomisk och social tillväxt. Motdiskursen handlar om Konstens egenvärde och har funnits 

i århundraden tillbaka. Den grundar sig i de senromantiska tankarna om konsten och 

kulturens autonomi; vikten av att den får stå fri från all form av påverkan från samhället. 

Begreppet kultur har tidigare definierats utifrån det antropologiska synsättet som 

symboliserar ett levnadsätt i en bredare bemärkelse eller det estetiska som symboliserar “de 

sköna konsterna”. Idag finns det ytterligare definitioner bl.a. den instrumentella. Inom den 

instrumentella definitionen går det även att tala om ett marknadsorienterat synsätt där 

kulturen ska generera ekonomisk tillväxt.
86

  

4.2.1 Idéer 

I och med att industrialismen avvecklas tar en ny samhällsstruktur form.
87

 Den produktion 

och masstillverkning som förut låg inom Europa förflyttats till länder som Kina, Indien, 

Taiwan med flera. Detta beror i huvudsak på att arbetskraften är mycket billigare. Förenklat 

kan man säga att produktionen förflyttas till Asien, men tankesmedjorna och den kreativa och 

intellektuella delen av produktutveckling stannar kvar i västerlandet (i västerländska 

företag).
88

 I kombination med den rådande osäkra världsekonomin ska dessa idéer, kreativa 

lösningar, design och kunskap rädda västvärlden och upprätthålla den starka ekonomiska 

position den haft under de senaste århundradena. Inom ramen av den nya ekonomin brukar 

man även betona vikten av internet som varit en avgörande faktor till att världen blivit mer 

globaliserad. Internet har även lagt grund för en helt ny arbetsmarknad och arbetssätt. 

 

Företag närmar sig estetiska värdeord som konsten besitter, som tidigare gått stick i stäv med 

företagandets grundläggande värden. Motsatsförhållandet mellan konst och företag börjar 

                                                           
86

 Lindkvist, Lars och Månsson, Erica. “Cultural planning - om att se på en plats med nya glasögon”. 

Kultursverige 2009. Svante Beckman och Sten Månsson (red.). Åby: Sörlins Förlag AB, 2008, s. 26. 
87

 Stenström, Konstiga företag, s. 187. 
88

 Karlsson, En kulturutredning: pengar, konst och politik, s. 62f. 



23 

 

luckras upp och “De estetiska värdena antas få en ökad betydelse i det postindustriella 

samhället”.
89

 

 

Med andra ord har ”ekonomin kulturiserats” genom att människor konsumerar identitet och 

livsstilsmarkörer vars värde är socialt implementerade i produkter och tjänster. Det är således 

viktigt idag att producera produkter och tjänster som skapar en slags upplevelse för kunden.
90

  

 

På samma sätt har ”kulturen ekonomiserats”. Konst- och kulturutövare, organisation eller 

som enskild individ tvingas ses som ett varumärke och i allt större grad utvärderas efter 

ekonomiska mått. Detta blir problematiskt då kärnverksamheten blir sekundär och utövarna 

måste lägga mycket tid och energi på att kvantifiera sin verksamhet.
91

 

 

Kulturella och kreativa näringar 

Kulturella och kreativa näringar har sedan 80-talet blivit mer accepterat som ekonomisk och 

regional tillväxtfaktor. Diskussionen om Creative industries startade i London och spred sig 

sedan över Europa. Man började inse att, de så kallade, kulturella och kreativa näringarna var 

en stor marknadskraft.
92

 

 

  Figur 1. Kreativa industriers ringar på vattnet.
93 
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Den kreativa kärnan, det konstnärliga utövandet i sin renhet, genererar indirekt 

marknadstillfällen i kulturella och kreativa branscher, som i sin tur bidrar till den stora 

samhällsekonomin. Ett exempel på en sådan “ringar på vattnet effekt” kan vara Stieg 

Larssons Millennium trilogi. Runt om denna bok verkar förlag som marknadsför, trycker upp 

och distribuerar boken. Boken blir till manus som i sin tur blir till spelfilm. Guidade turer 

börjar ges i Stockholm kring de gator som Lisbeth Salander och Mikael Blomkvist strövat 

runt på. Någon läser boken och hämtar inspiration till att starta någon helt annan verksamhet. 

Detta påverkar ju såklart resten av samhällsekonomin.
94

 Ja, det går att fortsätta med exempel 

näst intill oändlighet. 

 

Kultur som attraktionskraft 

En av idéerna i diskursen om kultur som tillväxtkraft är att den kan användas instrumentellt 

för att locka till sig människor och företag till en oattraktiv region. Den regionala planeringen 

kan utföras med konst och kultur som en genomsyrande energi för att skapa en miljö som är 

lockande och behaglig. Det kan verka spännande att kopplas ihop med kultur och 

kreativitet.
95

 Som tidigare nämnt är den danska kommunen Holstebro på Jylland ett 

föregångsexempel på hur regioner strategiskt kan använda sig av kultur som instrument för 

att förbättra sin image och öka den regionala tillväxten. Genom ta sig an kulturella och 

kreativa näringar kan man alltså bli en mer attraktiv plats.
96

 

 

Lisbeth Lindeborg var bland de som gick i bräschen för att faktiskt räkna och sätta siffror på 

hur dessa satsningar på kultur faktiskt betalade tillbaka sig själva. Denna undersökning 

gjordes 1968 i Tyskland bland städer och regioner som satsat på kultur. Resultaten var 

slående; mellan 1,20-5 återbetalning per investerad D-mark. Stor uppståndelse uppstod bland 

de invigda och sakta men säkert börjar även andra intressera sig för detta.
97

 

4.2.2 Från Konstens egenvärde till Kultur som tillväxtkraft 

Kulturen kan alltså vara en resurs för olika samhällsnyttor. Den kan bidra till regional tillväxt 

för både medborgare, besökare och nya företag, vilket genererar pengar! En del pengar och 

värden är konkreta så som ökade skatteintäkter för kommunen medan andra är av en mer 

svårdefinierad karaktär så som image, identitet, inspiration, självkänsla vars värden kan vara 
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svåra att uppskatta i siffror. Den kan t.ex. fungera konfliktlösande genom att vara ett 

alternativt uttrycksmedel, bildande genom att belysa viktiga samhällsfrågor eller i 

friskvårdssyfte genom att berika människors hälsa och välmående.
98

 Men det finns också en 

motsättning och problematik i att inte låta kulturen vara sin egen. En sedan länge pågående 

och ständigt återkommande fråga inom kulturdebatten handlar om konstens egenvärde.  

 

Den svenska kulturpolitiken fick sina första mål 1974. Det kulturpolitiska programmet är 

framtaget under det socialdemokratiska partiets styre och speglar därför mål av socialliberal 

karaktär med socialistiska inslag. Att skydda och skapa reella förutsättningar för 

yttrandefriheten, främja kontakt mellan människor, främja ett utbyte av idéer inom 

kulturområdet över språk- och nationsgränser är bara några exempel på dess karaktär.
99

 Dessa 

målformuleringar har förändrats tämligen lite tills de 2009 tog en ny skepnad. Några saker 

har dock ändrats. En märkbar förändring i uppdateringen av målen 2009 var att målet ”att 

motverka kommersialismens negativa verkningar” plockats bort. Att marknad och 

kommersialism inte längre är eller behöver vara konstens motpol, och någonting som konsten 

ska vara fri ifrån, står alltså inte längre i det kulturpolitiska programmet.
100

  

 

Ett annat till synes svårdefinierat mål som lagts till 2009 är “främja kvalitet”.
101

 Svårigheten 

med att kvalitetsbegreppet får ta plats i kulturpolitiken är att det finns risk för att politiken då 

definierar vad som är kvalitativ konst och inte. Vem har överhuvudtaget tolkningsföreträde i 

denna fråga?
102

 Dessa två förändringar kan ses som ett steg i den nyliberala riktning som 

många andra länder går och ett steg närmare den relativt nya diskursen om kultur som 

tillväxtkraft.
103

 

 

Motdiskursen till detta menar att konsten och kulturen är och ska ha en särställning i 

samhället som inte ska underkastas normer, regler och kriterier. Denna föreställning har sitt 

ursprung från sent 1700-tal då Kants tredje kritik, Kritik av omdömeskraften publicerades där 

han diskuterar villkoren för att göra omdömen och avgöranden i konstens sfär. Enligt Kant 

går det inte att göra detta, varken på grund av vetenskapliga kriterier för att kategorisera sant 
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och falskt eller på grund av etiska eller moraliska principer, alltså rätt och orätt, så som det 

går att kategorisera andra samhällsföreteelser så som vetenskap, politik, filosofi, och etik som 

Kants första och andra kritik berör. Här uppstår alltså idén om att konsten är något eget som 

inte går att jämföra med andra samhällsföreteelser och därför inte bör behöver följa deras 

regler eller verka för eller mot något.
104

 

 

Tankar och attityder som att konsten är och ska vara en frizon för en samhällsutveckling i 

framkant där många ser det som att det är i konsten man kan se hur vårt samhälle ser ut och är 

på väg att utvecklas, där konsten är mer snabbfotad än vetenskapen.
105

 För att fylla denna 

funktion behöver konsten få vara autonom. Kulturutövare och konstnärer har föga 

överraskande anammat detta tankesätt, men även politiker och den västeuropeiska staten som 

utvecklat en kulturpolitik med detta förhållningssätt som grund. Konstnären som en 

gudainspirerad, geniförklarad varelse som står utanför samhället är också en del av denna 

senromantiska tankeströmning.
106

 

4.2.3 Regler 

Det är ofta tabubelagt att prata om konstens ekonomiska värden i kultursammanhang. Att 

använda konst och kultur som verktyg för att uppnå något annat kan skapa en rädsla för att 

det konstnärliga utövandets autonomi försvagas och låter vidare den konstnärliga friheten 

hamna i skymundan. Det finns en ängslighet hos många konstnärer att arbeta med eller för 

företag, kommuner eller andra organisationer. Som konstnär vill inte vara en så kallad sell out 

som gör konst för pengarnas skull, eller på något sätt anpassar sin konst efter någon eller 

något.
107

 Även från företagen och politikerna finns det ibland en ängslighet angående att 

påverka konsten eller konstnären.
108

 Kulturpolitiken skapar regler och maktinstanser och 

organ efter dessa förhållanden t.ex. Statens Kulturråd. 

 

Armlängds avstånd 

För att reducera denna konflikt finns det inom kulturpolitiken en överenskommelse som 

brukar kallas för en armlängds avstånd. Detta innebär att politiker inte ska gå in och peta i 
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konstnärliga beslut. Inom svensk kulturpolitik tar detta sig uttryck i att statliga myndigheter 

har organ som försöker säkerställa detta avstånd t.ex. Statens Kulturråd som i sin tur har 

referensgrupper där sakkunniga med tidsbegränsade mandat bestämmer vilken konstnär som 

får bidrag. Det är alltså inte styrande politiker som väljer detta.
109

 

 

Arkitektmodell 

I Sverige har vi, likt de andra nordiska länderna, en så kallad arkitektmodell. Det innebär att 

staten fungerar som en “arkitekt” där staten är mer aktiv, mer ingripande, tar ett övergripande 

ansvar, utarbetar planer och ordnar kulturpolitiken i en politisk helhet. Dock så finns det 

inslag av en mecenat modell, som i Storbritannien, eftersom vi använder armlängds 

avstånd.
110

 Staten är noga med att inte gå in på innehållet i de konst- och kulturverksamheter 

de stöttar genom kulturpolitiken.
111

 Det är statliga byråkrater/tjänstemän som bestämmer 

vilka som får bidrag och inte politiker.
112

 

 

KK-stiftelsen 

KK-stiftelsen är en instans som skapats av politiska maktinstanser för att främja diskursen om 

kultur som tillväxtkraft. Den står för kunskaps- och kompetensutveckling och är en stiftelse 

som startades 1994 av Tillväxtverket. Ett av stiftelsens programområden är 

upplevelseindustrin där ekonomiskt stöd ges till att utforska branschen, som står för en stor 

del av landets sysselsättning och BNP.  KK-stiftelsen har tagit fram tillväxtmodellen FUNK 

(Forskning, Utbildning, Näring och Kultur). Den går ut på att generera ekonomisk tillväxt 

genom att integrera forskning, utbildning, näring och kultur.
113

 

4.2.4 Aktörer och social praktik 

Den statliga kulturpolitiken med allt vad den innebär (politiker, tjänstemän, kulturpolitiskt 

program m.m.) är den maktinstans som styr fältet in på diskursen om kultur som tillväxtkraft. 

Den är det högsta organet och reglerar att andra (regioner, kommuner, kulturverksamheter, 

enskilda kulturutövare), på gott och ont, tvingas anpassa sig efter dessa idéer är de främst den 

som styr den sociala praktiken. De gör det legitimt för organ lägre ner i samhällsstrukturen att 

ta sig an kulturella och kreativa näringar som tillväxtkraft och se på konst med dessa nya 

glasögon. 
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Cultural planning 

En av många arbetsmetoder för att nå regional tillväxt är Cultural planning som härstammar 

från England och testas nu runtom i vissa kommuner i Sverige. Metoden går ut på att 

kartlägga en regions resurser så som platser, lokaler, verksamheter och utifrån det göra en 

samhällsplanering som kan bidra till regional utveckling.
114

 
115

 Med hjälp av den här metoden 

ska kulturen skapa nya värden i en geografisk plats. Metoden bidrar till att legitimera kultur 

och ge en insikt i att det är en framgångsrik regional tillväxtfaktor.
116

 

Den kreativa klassen 

Om man lyckas skaka liv i en plats med hjälp av kultur kan man locka en grupp människor 

som anses vara en viktig aktör om man vill att kulturella och kreativa näringar ska generera 

tillväxt. En ofta refererad forskare som pratar om vikten av att vara en kreativ stad är Richard 

Florida och hans teori om den kreativa klassen. Enligt Florida finns det en kreativ klass, så 

kallade high bohemians som kan ses som en speciell grupp i samhället som på ett eller annat 

sätt jobbar med kreativa yrken och har hög status och påverkar andra i sin omgivning. Denna 

samhällsgrupp besitter ett stort s.k. human capital och driver samhällsekonomin framåt.
117

 

Det är viktigt för städer och regioner att framstå som attraktiva så att denna kreativa klass ska 

välja att flytta just dit istället framför någon annanstans. Tre nyckelfaktorer är att städerna är 

innovativa, varierande och toleranta. Städerna behöver inte vara stora. Inte heller behöver de 

ha något, eller så mycket, av de traditionella attraktionskrafterna så som shoppingcenter, 

sportarenor, motorvägar etc. Det viktigaste är att förse denna kreativa klass med arenor och 

möjligheter för dem att förverkliga sina idéer och möta andra kreativa människor.
118

 

 

Eldsjälar och kreativ kärna 

Framgången av en kultursatsning handlar många gånger om sammansättningen av människor 

som jobbar med den. För det första har det visat sig att kulturarbetare tenderar att dras till 

platser där det finns likriktade personer och verksamheter. Lindeborg menar att “kultur föder 
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kultur”.
119

 För det andra kan kulturarbetare ibland liknas vid eldsjälar som drivs av en stark 

tro på kulturens inneboende värden som anses vara bra för människor på olika sätt. En tro på 

att den genererar ekonomisk tillväxt ses hos dessa människor som sekundär.
120

 Det anses 

också vara viktigt att en kultursatsning har ett konstnärligt ursprungsmotiv, för att den i 

slutändan kan fungera instrumentellt för andra syften. Att endast ha ekonomiska 

ursprungsmotiv kan verka lockande men motsatt effekt då det faktiskt är de som visar sig att 

inte vara lönsamma, då syftet inte är genuint. Karlsson citerar Lindeborg som menar att “... en 

krass och kommersialiserad kultursyn som lett till kortfristiga spekulationer och satsningar 

[...] och en tendens bland etablerade kulturstäder att leva på lagarna och sätta fantasin på 

undantag”
121

 ofta är bakgrund till kultursatsningar som floppar.   

4.2.5 Problem 

Dessa två diskurser kan skapa en del oreda i den sociala praktiken. Det råder en del förvirring 

och delade meningar i vilken grad man får använda konsten för att uppnå önskade effekter 

och mål. Den svenska debatten kring konst och kreativa näringar kan ibland te sig tafatt, 

“kanske är det inte så konstigt när kulturtjänstemän som ägnat sina karriärer åt att bekämpa 

kommersialismens negativa verkningar nu plötsligt ska befrämja ’konst och 

entreprenörskap’”.
122

 

 

Att NPM får större utbredning i svensk offentlig förvaltning kan också leda till problem på 

samhällsnivå. Detta på grund av att principen ”armlängds avstånd” infekteras av att 

politikerna kräver striktare uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. På 

organisationsnivå blir risken att en för instrumentell rationalitet, som t.ex. ekonomisk 

vinning, blir ett mått på verksamhetens framgång, snarare än att fokusera på verksamhetens 

konstnärliga kvalitet. På individnivå tvingas konstnärer i allt större utsträckning bli 

entreprenörer, vilket i praktiken betyder att många inte kommer att överleva då all konst inte 

är “självförsörjande”.
123

 

  

En annan sida av myntet är att det är omöjligt för kulturpolitik att vara icke-instrumentell. 

Kulturpolitik är alltid på ett eller annat sätt instrumentell eftersom den finns till för att 
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antingen främja konsten egenvärde, skapa ekonomisk tillväxt och utveckling, skapa social 

utveckling och integration eller bidra till upplysning och samhällsengagemang.
124
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5. Botkyrka Kommun 
Botkyrka är en kommun som ligger mellan Stockholm och Södertälje och har ca. 86 000 

invånare. Botkyrka brukar i folkmun delas in i norra Botkyrka och södra Botkyrka. I norra 

Botkyrka finns stadsdelarna Norsborg, Hallunda, Alby och Fittja som är de fyra sista 

tunnelbanestationerna på den röda tunnelbanelinjen mot Norsborg. Det är i norra Borkyrka 

som de flesta miljonprogrammen finns. Till södra Botkyrka räknar man bl.a. Tullinge, Tumba 

Flågsta/Hågelby. Det karaktäriseras i större utsträckning än norra Botkyrka med 

villaområden. Botkyrka har en totalareal på 197 km2. 

  

Botkyrka har en ung befolkning. Medelåldern är 37 år när den i övriga landet är 41 år. Över 

hälften (53 %) av befolkningen är antingen födda utomlands eller har båda föräldrarna som är 

födda i ett annat land. Det talas över 100 olika språk inom kommunen. 

  

Sysselsättningen i Botkyrka består till mycket stor del av små eller medelstora arbetsplatser 

(95 %). Den öppna arbetslösheten ligger på 5,2 % (oktober 2012).
125

 

5.1 Kommunorganisationen 
Vart fjärde år är det kommunval i samband med riksdagsvalet. Då röstar medborgarna fram 

de politiker som de vill ska representera dem och fatta beslut. I en kommun finns det olika 

befattningar som fattar beslut. Kommunfullmäktige fattar alla beslut av större vikt för 

kommunen så som riktlinje och mål för verksamheten, budget och kommunalskattesatsen. 

Dessa mål beskrivs i en så kallad flerårsplan som är av generell karaktär med ett 

medborgarperspektiv.
126

 

 

Kommunstyrelsen består av ledamöter som bland annat ska bereda ärenden och beslut åt 

kommunfullmäktige och leda, samordna och se till att besluten verkställs och följs upp. 

Kommunstyrelsen brukar kallas för kommunens regering.
127

 Kommunfullmäktige bestämmer 

också vilka nämnder det ska finnas samt vilka ledarmöter som ska ingå i dessa. Fullmäktige 

bestämmer alltså övergripande mål och nämnderna beskriver på vilket sätt målen ska 
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uppfyllas. Nämnderna har hand om olika ansvarsområden och fattar beslut angående dessa 

samt ser till att detta blir genomfört. De förbereder också beslut för kommunfullmäktige inom 

deras ansvarsområde. Ett exempel på en nämnd inom Botkyrka Kommun är Kultur och 

fritidsnämnden där Mattias Gökinan är ordförande. Nämnderna skriver ettårsplaner där de 

specificerar hur de ska uppnå målen och därmed bekräftar sitt uppdrag gentemot 

kommunfullmäktige. Dessa ettårsplaner blir också ett styrdokument för hur kommunens 

tjänstemän ska genomföra detta.
128

 Politikerna beslutar och tjänstemän utför det politikerna 

bestämmer. Botkyrka kommun är den största arbetsplatsen med drygt 6000 anställda 

tjänstemän. Tjänstemän får ta beslut i en viss typ av frågor inom sitt ansvarsområde, främst 

rutinärenden. Tjänstemännen jobbar inom olika förvaltningar som är kopplade till sin nämnd. 

Ett exempel på detta kan vara Kultur- och fritidsnämnden som beslutar över Kultur- och 

fritidsförvaltningen som utför. Uppföljning sker tre gånger per år där man går igenom hur väl 

man uppfyller mål, åtaganden och ekonomiska prognoser/ resultat.
129

 

  

I Botkyrka kommun har Socialdemokraterna politisk majoritet.
130

 

   

Det finns vissa saker som kommuner enligt lag har ansvar att bedriva, t.ex. skola, 

äldreomsorg och så vidare. Sedan finns det andra verksamheter som kommunen väljer att 

bedriva frivilligt.  Kulturverksamhet är ett exempel på ett sådant frivilligt åtagande.
131

 Det är 

alltså de valda politikerna som väljer hur mycket pengar och resurser som ska avsättas på 

kultur och fritid. 

  

De kulturverksamheter vi har undersökt har lite olika organisationsform och har på ett eller 

annat sätt kontakt med Kultur och fritidsnämnd som bestämmer över Kultur och 

fritidsförvaltningen. Dessa är Cirkus Cirkör, Mångkulturellt centrum, Subtopia och Xenter. 
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5.2 Cirkus Cirkör 
Cirkus Cirkör är en ideell förening som har som övergripande mål att förändra världen med 

hjälp av nycirkus.
132

 Cirkus Cirkör grundades 1995 av Tilde Björfors som varit i Paris och 

introducerats för och inspirerats av den franska nycirkusscenen. År 2000 växte de ur 

Medborgarhuset i Stockholm och flyttade därför till större lokaler i Botkyrka. Botkyrka hade 

fått storstadspengar för att motverka utanförskap i utsatta områden och valde att rusta upp det 

förfallna område som nu utgör Subtopia-området, där Cirkus Cirkör flyttade in. Idag bedriver 

Cirkus Cirkör många olika verksamheter inom ramen för nycirkus. Exempel på detta är 

föreställningar, egna events, medverkan på företagsevents, pedagogisk verksamhet för alla 

åldrar (gymnasium, förskola, högskola, för äldreboenden), forskning o.s.v. Namnet Cirkus 

Cirkör kommer från franskans cirque som betyder cirkus och coeur som betyder hjärta. De 

brukar beskriva deras verksamhet utifrån detta cirkushjärta, där den sceniska verksamheten 

finns i en kammare och den pedagogiska i en annan men dessa samverkar som ett 

kretslopp.
133

 

 

          Figur 2. Cirkus Cirkörs verksamhetshjärta
134 

 

Cirkus Cirkör har även ett aktiebolag som ägs av föreningen. Cirkus Cirkörs VD Anders 

Frennberg förklarar att detta är på grund av föreningen ett par gånger riskerat att gå i konkurs 

för att den sceniska verksamheten fått oväntade inkomstfall eller utgifter. Aktiebolagsformen 
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säkrar på så sätt att den pedagogiska verksamheten fortskrider oavsett hur den sceniska 

verksamheten går. Cirkus Cirkör har ca. 25 fast anställda och ca. 250 personer som jobbar på 

olika projektanställningar eller timmar. De omsätter ca. 35 miljoner per år. Förutom de 

pengar de får in på sålda biljetter, events och sin pedagogiska verksamhet, får de också anslag 

av Statens kulturråd, Stockholms läns landsting, Stockholm Stad och Botkyrka kommun. 

Kommunen både gett anslag till den konstnärliga verksamheten men också köpt pedagogisk 

verksamhet av Cirkus Cirkör. Denna pedagogiska verksamhet gäller förskola, skola, 

fritidsverksamhet för unga samt äldreomsorg. Från 2012 och framåt har ett nytt avtal tecknats 

mellan kommunen och Cirkus Cirkör där allt samlas i ett verksamhetsbidrag.
135

 
136

 

  

5.3 Mångkulturellt centrum 
Mångkulturellt centrum är en kommunalägd stiftelse och ett forskningsbaserat center vars 

uppgift är att stå till hands när det kommer till att hantera den mångfald som finns i 

kommunen. Redan på 80-talet var Botkyrka en kommun med hög invandring. Kommunen 

vägrade se det som ett problem trots att det var en stor utmaning som centrets VD beskriver; 

“det kom in konflikter här som man inte förstod, som byggde på etniska och kulturella 

förutsättningar”.
137

 Centrets startades 1987 och dess uppgift blev att, med hjälp av forskning 

inom området, ge teoretisk grund och förståelse för företeelser och frågor som rörde 

Botkyrkas mångkulturella samhälle. De som efterfrågar detta kan vara allt från politiker till 

lärare och civilpersoner. En viktig del i deras arbete är att försöka hjälpa politiken i sitt 

utvecklingsarbete med demokratifrågor t.ex. hur de ska hantera rasism. Politiker kommer till 

centret med en fråga där forskarna undersöker om frågan är forskningsbar. Vidare går de 

tillbaka till politikern med material o.s.v. På så sätt fungerar de som ett bollplank. 

Mångkulturellt centrum är också en mötesplats med allmänheten som målgrupp. De bedriver 

konstnärlig verksamhet, café, bibliotek, pedagogisk verksamhet m.m. 

Centrets finansiering består av årligt grundstöd från Botkyrka kommun, Stockholms läns 

landsting och Statens Kulturråd. De har också egna försäljningsintäkter från sitt egna förlag, 

caféet, lokaluthyrning bl.a.
138

 
139
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5.4 Subtopia 
Subtopia är ett kommunalt aktiebolag vars uppdrag är att stärka och utveckla kulturella och 

kreativa näringar samt socialt entreprenörskap. Subtopia ligger i Alby och beskrivs som ett 

kreativt kluster som tillhandahåller en plattform där artister, filmproducenter, 

cirkuskompanier, ideella föreningar och andra kreatörer möts och verkar. Subtopias chef 

Karin Lekberg poängterar att denna satsning riktar sig till att skapa social, ekonomisk, 

konstnärlig och hållbar tillväxt och att det inte bara handlar om kronor och ören. 

  

Subtopia har förfogande över lokaler med en yta ca.14 000 kvadratmeter. Över 50 

organisationer hyr in sig i Subtopias lokaler. Subtopia bedriver även inkubator- och 

idéutvecklingsverksamhet i form av verksamheten KLUMP. Där kan entreprenörer få tillgång 

till coachning och idéutveckling och också en fysisk plats och sammanhang att verka i. 

D.I.T (Do it Together) skulle man kunna säga är ungdomarnas motsvarighet till KLUMP 

förutom att ungdomarna inte startar företag. Där fungerar Subtopia mer som ett bollplank för 

att ta vara på ungdomars kreativitet och att stärka deras självförtroende genom att få 

genomföra olika kulturprojekt. Subtopia tillhandahåller många olika slags lokaler där många 

är olika produktionslokaler bl.a. Hangaren. Samtliga lokaler går att hyra av privata aktörer 

och på detta sätt får de in mycket av sina inkomster. Subtopia är den del av det kommunala 

aktiebolaget Upplev Botkyrka AB där natur och idrottsupplevelsebolaget LIDA AB också 

finns med.
140

 
141

 
142

 

5.5 Xenter 
Xenter är ett mediecenter som grundades i slutet av 80-talet och som utgörs av fyra olika 

delar: YH-utbildningar, gymnasieutbildningar, mediepedagogik och mötesplats. YH-

utbildningarna inriktar sig på det grafiska området, media samt ekonomi. 

Gymnasieutbildningarna inriktas framför allt på bild och form, animation, fotografi, film, tv-

produktion, radio- och ljuddesign. Gymnasiet är ett s.k. spetsgymnasium vilket innebär att 

ungdomar från hela Sverige har möjlighet att söka utbildningen. Den mediepedagogiska 

verksamheten är till för lärare och elever. Mötesplatsen innefattar både café- och restaurang 

samt möjlighet att hyra lokaler för konferenser och event. På Xenters hemsida kan man läsa 

att deras verksamhet är genomsyrad av kreativitet och utveckling. De försöker hela tiden vara 
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uppdaterad med både teknik och kompetens. De pedagoger som arbetar på centret är ofta 

personer med praktisk och konstnärlig erfarenhet såväl som teoretisk kunskap. 

 

Xenter är kommunägt och ligger under Arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltningen 

förutom gymnasieskolan som ligger under Utbildningsförvaltningen. 50 % av finansieringen 

utgörs av kommunalt stöd och resten av finansieringen kommer från försäljningsintäkter samt 

bidrag för enskilda projekt. 

 

Xenter är ett kunskapscenter men utför också konstnärliga aktiviteter som de bl.a. involverar 

sina elever i t.ex. filmfestvialen Vårrullen. Tidigare såg man mer på Xenter som en 

gemensam kommunal resurs och tog ett förvaltningsövergripande ansvar. Idag köper varje 

förvaltning enbart verksamhetstid eller korta projekt. 

Idag finansieras medieverksamheten inom grundskolan delvis genom kommunalt stöd från 

Utbildningsförvaltningen och delvis genom externa projektbidrag. Kultur och Fritid stödjer 

Filmfestivalen Vårrullen, Skolbio samt köper enstaka projekt kopplat till kulturmånaden. För 

övriga projekt söker Xenter projektstöd från regionala och nationella kulturinstanser.
143 144
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6. Institutionaliserade idéer 
Botkyrka kommuns kultursatsning har många olika rötter. Pernilla Hellman, chef för Kultur-

och fritidsförvaltningen, uttrycker att “Det finns lika många historier som inblandade”.
145

 I 

grund och botten utgörs den av idéer om ett engagerat civilsamhälle med intresse för kultur 

och strategiska beslut att lyfta kultur som kommunens unika egenskap. Vi ser det som idéer 

som institutionaliserats utifrån men också skapat diskurserna kring NPM, PPA, Kultur som 

tillväxtkraft och Konstens egenvärde. 

6.1 Bakgrund till Upplevelsesatsningen 

Kultursatsningen kan spåras ända tillbaka till 70-talet då idén om att främja föreningslivet 

inom kultur och sport skulle föra människor samman inom kommunen. Miljonprojektet 

medförde en omfattande blandning av olika kulturer och människor. Dessa behövde 

samordnas på något sätt för att skapa en gemensam kultur. Enligt Leif Magnusson på 

Mångkulturellt Centrum öppnades hela strategitänkandet kring kulturprofileringen när det på 

80-talet anordnades en utställning med konstnären Sven X:et Erixson i Botkyrka. 

Utställningen fick en stark massmedial uppmärksamhet och politiker och tjänstemän började 

förstå att en satsning på kultur var relativt billigt och effektivt för att få positiv medial 

uppmärksamhet. Det drog bort uppmärksamheten från förortseländet som tidigare präglat den 

mediala bilden av kommunen. Med bakgrund till detta tändes en politisk gnista och 

kulturbudgeten utökades. Genom ett statligt beslut placerades riksteatern i Alby och positiv 

energi började sprida sig till platsen Botkyrka. 

  

I och med idén om kultur som tillväxtkraft började man i slutet av 90-talet inventera vad som 

fanns på plats lokalt. Hellman liknar det vid en tidig Cultural Planning. Om inte som uttalad 

strategi gjorde man det omedvetet, beroende på vem man frågar. Motiven bakom 

inventeringen är alla överens om; att lokalisera det som finns på plats och se detta som 

möjligheter snarare än problem. De ser den unga befolkningen som en stor kraftkälla och de 

många kulturverksamheter på plats så som Mångkulturellt centrum och Xenter som ett unikt 

särdrag. 
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2002 togs ett politiskt beslut om att strategiskt satsa på kultur och upplevelser. Denna strategi 

kom att kallas för Upplevelsesatsningen. Namnet har inspirerats av KK-stiftelsens 

tillväxtmodell för upplevelseindustrin. Idén och målen med satsningen är att; 

1. stimulera den kreativitet och entreprenörskap som finns på platsen samt  

2. ändra den rådande interna och externa negativa bilden av Botkyrka. 

  

Upplevelsesatsningen har varit påverkad av den rådande diskursen Kultur som tillväxtkraft 

som etablerades under 90–00-talet där öppensinnade kommuner attraherar en kreativ klass 

som i större utsträckning genererar ekonomisk tillväxt.
146

 Ett land som varit tidiga med att 

tänka och agera utifrån denna diskurs var Storbritannien under ledning av Tony Blair. Flera 

informanter refererar till Creative Britannia som ett föregångsexempel. Att detta förekommer 

i andra länder och att t.ex. EU genomför stora satsningar på hur Europa ska specialisera sig 

på idéburna verksamheter och kreativa näringar gör det legitimt även för Botkyrka att satsa 

på detta. På grund av dessa relativt nya idéer som råder världen över har även Botkyrka 

inspirerats och också kunnat motivera/legitimera skeptiker till varför det är bra att satsa på 

kultur. Det har också varit en strategi för att inta en unik position regionalt, nationellt och 

internationellt. Ett sätt att placera Botkyrka på kartan.   

Det kan ses som imiterande isomorfism att aktörer inom Botkyrka kommun har sett 

framgångsexempel Creative Britannia, EU:s satsningar på kultur o.s.v. Detta reducerar 

osäkerhet och ger kanske också ett större självförtroende. Upplevelsesatsningens 

utvecklingsledare Gustav Fridlund poängterar att detta genererat inspiration och en mentalitet 

där Botkyrka kommun känt självförtroende att kunna genomföra Upplevelsesatsningen.  

  

Tidigare har Botkyrka kommun förknippats med klassiska fördomar om förortsproblematik, 

som till viss del har varit sann. Den mediala bilden har varit negativt vinklad mot 

problematiken och Botkyrka har fått representera sinnebilden av en eländig förort. T.ex. så 

har fotografer kommit till Botkyrka och tagit bilder som sedan använts för att representera 

samma slags problem i andra delar i Sverige. Det har inte bara varit viktigt att ändra den 

externa bilden utan också den interna. Detta för att skapa stolthet och stark identitet hos 

medborgarna istället för att behöva skämmas över vart de kommer ifrån, framför allt i 

formella sammanhang. Det finns ett intryck bland andra Stockholmskommuner att Botkyrka 

är en av de piggare kommunerna i regionen delvis p.g.a. att man från politiskt och kommunalt 
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håll strategiskt väljer att satsa på att vara en kreativ kulturkommun. Att man ser Botkyrka 

som en “pigg kommun” tror vi har att göra med att den rådande diskursen Kultur som 

tillväxtkraft ses som något spännande och modernt; den nya framtiden. 

 

Botkyrka kommuns angelägenhet att profilera sig och skapa ett varumärke kan också vara en 

bidragande orsak till Upplevelsesatsningen. Detta går att spåra till idéer om att offentlig 

verksamhet ska bedrivas på ett mer företagsliknande och marknadsmässigt sätt. Samtidigt 

som man bedriver kommunal verksamhet som andra kommuner i Sverige vill Botkyrka också 

förknippas med andra spännande framgångsexempel ute i världen. Att vara en kreativ 

kommun ska vara Botkyrkas särdrag. Kreativitet ska genomsyra allt arbete inom 

kommunorganisationen och smitta av sig på invånarna såväl som privata och kommunala 

aktörer. 

  

En avgörande faktor för Upplevelsesatsningen var då Cirkus Cirkör flyttade till Botkyrka. 

Enligt deras VD Anders Frennberg var det beslutet grundat i att Botkyrka kommun vågade 

satsa på nycirkus. Innan hade de sina lokaler på Södermalm i Stockholm kommun. 

Stockholm var dock inte beredd att utveckla samarbetet och följa med i Cirkus Cirkörs 

expandering och utveckling. Cirkus Cirkörs flytt till Botkyrka kan ses som en investering för 

kommunen. Från Botkyrka kommuns håll sågs stora möjligheter med att lyfta in ett 

expanderande kreativt företag med ett starkt och växande varumärke. Detta har gjort att 

många associerar Botkyrka med Cirkus Cirkör och vice versa. Frennberg säger att Cirkus 

Cirkör har blivit något av en gallionsfigur för Botkyrka Kommun. 

6.2 Förankring 
Attityden till upplevelsesatsningen inom kommunorganisationen har varit aningen tvetydig. 

De som jobbat med kultur inom kommunen har varit positiva till detta och tycker att det är ett 

smart strategiskt beslut. Alla informanter belyser vikten av att det varit modiga politiker 

under hela resans gång. De belyser också vikten av eldsjälar vilket har varit både politiker, 

tjänstemän, kulturutövare och andra människor från civilsamhället. 

  

Till en början var många skeptiska till beslutet och varför kommunen skulle lägga så mycket 

skattepengar på kultur. Vissa tyckte att det var flummigt och oseriöst, Hellman citerar “Vadå, 

ska vi bli clowner nu? Vi sysslar faktiskt med seriös kärnverksamhet!”.
147

 Fridlund citerar 
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“Varför ska vi satsa på cirkusdagis när vi inte ens har råd med vanlig förskoleverksamhet”.
148

 

Denna slags kritik har framförallt kommit från de blåa partierna inom kommunen. Vi tycker 

oss se att detta motstånd kan handla om en konflikt mellan rådande diskurser; å ena sidan 

NPM med fokus på kvalitet, kontroll och effektivitet och å andra sidan Kultur som 

tillväxtkraft där kultur kan generera pengar eller identitet m.m. 

  

Den skeptiska inställningen har sakta med säkert trubbats av även om den fortfarande finns 

kvar. Den tog delvis en vändning efter att Botkyrka kommun vann titeln “Årets 

Kulturkommun” av facktidningen Vision. Genomgående har alla informanter belyst vikten av 

långsiktighet. Det tar tid att genomföra och förankra ett sådant här beslut i en så pass 

heterogen sammansättning som en kommun utgör. Detta kan ses som att den rådande 

diskursen om kultur som tillväxtkraft tar tid att förankras men att det går snabbare när man 

ser tydliga resultat som en utmärkelse eller en imageförändring faktiskt utgör. 

  

En annan utmaning som har gjort förankringsarbetet i kommunorganisationen svårt är 

språket. Vad är kreativitet? Vad är kultur? Hur kopplar man ihop verksamhet med kreativitet? 

Det finns delade meningar och olika uppfattningar om vad kultur och kreativitet är. På 

samma sätt har språket varit ett problem för att mäta invånarnas deltagande i kommunens 

kulturaktiviteter. När man är kreativ och när upplever man kultur? Det är inte självklart att 

alla delar samma definition vad kulturaktivitet är och när man tar del av den. 

6.3 Resultat av satsningen 
Samtliga informanter uttrycker att Botkyrkas image har förändrats i och med 

upplevelsesatsningen. Satsningen tycks framför allt ha förankrat sig i den s.k. kreativa 

klassen.
149

 Särskilt människor som är verksamma inom kulturella och kreativa yrken har 

intresserats sig för och uppmärksammat kommunens arbete med kultur. Kommunens 

spetsgymnasium inom media och nycirkus bidrar till att unga kreativa människor väljer att gå 

i skola i Botkyrka. Det kreativa klustret Subtopia lockar entreprenörer till sin verksamhet. Det 

skapar nyfikenhet och lockar folk som vanligtvis kanske inte skulle sökt sig till Botkyrka. 

Detta leder till att människor i större utsträckning, särskilt inom den kreativa klassen 

förflyttar sig i hela Stockholmsregionen istället för att endast cirkulera i innerstaden. 
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Människor som besöker eller på annat sätt är kopplade till verksamheterna fungerar som 

virala marknadsförare genom att sprida ryktet till vänner och bekanta. Att kommunen genom 

sina kulturverksamheter knyter sig an kompetenta och kreativa människor gör att det finns en 

stor kompetens och kunskapsbas inom i Botkyrka. Detta är något som kommunen borde hitta 

ett sätt att ta vara på bättre säger en av informanterna. 

  

Den mediala motbilden som kulturverksamheterna i kommunen bidragit med har inte varit 

särskilt kostsam för kommunen då verksamheterna i sig lyckats byggt upp starka varumärken 

och får stark medial uppmärksamhet. Frennberg påpekar hur extremt kostsamt det hade varit 

att anställa en PR-agent för att stärka Botkyrkas varumärke och tvätta bort den negativa 

imagen, om det ens hade varit möjligt att genomföra. Kulturen har med sitt inneboende värde 

och som attraktionskraft lyckats medföra positiv energi till platsen Botkyrka. Många av 

verksamheterna vi studerat verkar på en nationell och internationell spelplan och uttrycker 

alla stolthet över att komma ifrån Botkyrka. De sprider ryktet och sätter Botkyrka kommun 

på världskartan. 

 

Kommunens imageförändring från det typiska förortseländet till en spännande kulturkommun 

har gett ett lyckat resultat. Det är alla informanter överens om. Svårare har dock varit att få 

medborgarna i kommunen att känna sig delaktiga i kommunens kulturarbete. De vet ofta inte 

vad det kan bidra med. En informant uttrycker också att det är svårt för medborgarna att veta 

när de faktiskt deltar i kultur. På grund av att kultursatsningen har lyckats förändra 

omvärldens bild av Botkyrka så upplever ändå flera informanter att medborgarna idag är mer 

stolta över att komma från Botkyrka än innan. Att kultursatsningen är mer förankrad hos den 

kreativa klassen utanför kommunens gränser än hos medborgarna tror vi beror på att man 

delar olika diskurser och organisatoriska fält. 

6.4 Sammanfattning 
Vi tycker oss se att idén om att Botkyrka kommunen strategiskt satsar på kultur är en 

kombination mellan att det sedan en lång tid tillbaks funnits mycket kultur på plats, men 

också att de har påverkats av den rådande diskursen om kultur som tillväxtkraft och allt vad 

den innebär samt imiterande isomorfism där kommunen sett bland annat Creative Britannia 

och EU som föregångsexempel. Även p.g.a. den rådande diskursen om NPM att även 

kommuner bör bete sig som företag och därmed profilera och marknadsföra sig. Vi ser alltså 
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att de institutionaliserade idéer om kultur som tillväxtkraft och NPM har fått fäste i Botkyrka 

kommun. 

  

Att man ens har kunnat förankra kultur inom Botkyrka kommun förklarar informanterna 

beror på att det funnits modiga politiker och eldsjälar.  Det finns fortfarande visst motstånd 

bland vissa att Botkyrka kommun ska satsa på kultur. Förankringen har tagit lång tid men 

arbetet har underlättats genom imiterande isomorfism; att man kan visa på andra kommuner 

eller länder som satsar på kultur. Vi tror också att den rådande diskursen om kultur som 

tillväxtkraft har underlättat förankringen. 

 

Upplevelsesatsningen har resulterat i en förändrad image av Botkyrka kommun och är 

framförallt förankrad hos den kreativa klassen. Att förändra Botkyrkas image har varit ett av 

två övergripande mål för upplevelsesatsningen. Det andra målet haltar lite; att ta vara på den 

kraft och kreativitet som finns hos medborgarna. Vi tror att detta beror på att man delar olika 

diskurser och uppfattade verkligheter. 
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7. Regler  
De institutionaliserade idéerna sluts in i regler, lagar och normer som vidare förkroppsligas 

av maktinstanser och blir till social praktik. Botkyrka kommun reglerar att idéerna blir till 

handling genom olika typer av formella styrdokument och överenskommelser. 

7.1 Formella styrdokument och överenskommelser 
Styrdokumenten utgörs av flerårsplaner och ettårsplaner som nämnder och tjänstemän ska 

arbeta för att uppfylla. I dessa finns det riktlinjer och krav på vilka verksamheter som ska 

prioriteras och kvantitativa mått om mycket som ska finnas av varje verksamhet i form av 

öppettider, besökarantal, antal produktioner o.s.v. Detta mäts och sammanställs i form av 

nyckeltal.
150

 Oavsett i hur stor grad de följer dessa styrdokument så är det viktiga recept för 

att vara en effektiv och legitim kommun.  

  

Förutom de formella styrdokument som ofta ligger till grund för avtal, legitimeras idéerna 

också genom formella överenskommelser. Dessa överenskommelser är kopplade till 

diskurserna inom kulturfältet. Botkyrka kommun delar den vedertagna uppfattningen om att 

politiken ska hålla en armlängds avstånd. Den ska alltså inte gå in och påverka det 

konstnärliga innehållet i en verksamhet. Konsten ska få fri spelplan och att instanser ska 

skapas för att säkra detta. Subtopias verksamhetschefen Karin Lekberg menar att hon är helt 

överens med politikerna om vikten av detta. 

  

1 % -regeln är en annan formell överenskommelse som kommunen jobbar efter och är även 

den kopplad till föregående diskurs. Den innebär att 1 % av produktionskostnaderna vid 

nybygge eller ombyggnationer av kommunala fastigheter ska tillägnas konstnärlig 

gestaltning.
151
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7.2 Varumärkesplattformen 
Botkyrka kommun har nyligen utformat en varumärkesplattform där de beskriver vilka 

värdegrunder de har och i vilken riktning de jobbar; 

  

         ”Vårt varumärke är alla känslor, associationer och förväntningar som 

Botkyrka kommun väcker hos medborgare, företagare, medarbetare med flera. 

Arbetet med varumärket syftar till att öka Botkyrkas attraktionskraft genom att 

skapa en identitet för kommunen och en plats i människors medvetande – 

en position med rätt associationer. 

Idag är konkurrensen om enskilda produkter och tjänster så stor att enbart kvalité 

inte räcker för att garantera framgång. Vi människor vill vägledas av emotionella 

 och symboliska värden som ett starkt varumärke kan kommunicera. [...] 

Varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument i det varumärkesbyggande 

arbetet.”
152 

  

Beskrivningen av varumärkesplattformen visar enligt oss att Botkyrka kommun är en del av 

den diskurs som uttrycker hur kommunal verksamhet bör bedrivas på ett effektivt sätt. Inom 

NPM så väl som inom TQM går kvalitet hand i hand med effektivitet. Inom ramen för NPM 

definieras kvalitet utifrån det som visar sig vara mest effektivt och bara det som går att mäta 

räknas. Detta går ofta stick i stäv med vad som inom kulturdiskursen upplevs som kvalitet. I 

denna diskurs är det sociala värden som är viktiga och visar på kvalitet. 

 

7.3 Interkulturella strategin 
Botkyrka kommun antog 2010 den Interkulturella strategin. Den syftar till att ge människor, 

oavsett identitet eller ursprung, möjligheten att “frigöra sina sin kapacitet och livschanser”.
153

 

Den ska minska negativ effekt av segregation och att ge medborgare friheten att skapa sin 

egen identitet.
154

 Politikern och ordföranden för Kultur- och fritidsnämnden, Mattias 

Gökinan, poängterar att “allt vi gör är för den interkulturella strategin” vilket innebär att den 

ska genomsyra allt som kommunen gör.
155
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7.4 Sammanfattning 
Allt Botkyrka kommun gör är för den interkulturella strategin. 

 

De formella regler som kommunen arbetar efter bygger på vissa av de institutionaliserade 

idéer som vi behandlar kan ses som tvingande isomorfism. De utgår från maktinstansernas 

beslut och regleras genom formella styrdokument och överenskommelser som kommunen 

och dess samarbetspartners måste följa för att tillfredställa interna och externa intressenter 

och maktinstanser.  
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8. Social praktik 
Ovanstående regler verkställs av de sociala maktinstanserna

156
 och blir till en social praktik. 

Samarbetet mellan Botkyrka kommun och kulturverksamheterna och resultat av 

upplevelsesatsningen blir en del av denna sociala praktik. 

 

 8.1 Utkontraktering och upphandling 
Inom kommunen jobbar man för att varje förvaltning ska koncentrera sig på det man gör bäst 

och köpa in resurser från andra förvaltningar om det saknas kompetens o.d. 

Kommunorganisationen uttrycker att de måste bli bättre på att köpa tjänster mellan 

förvaltningarna t.ex. att Utbildningsförvaltningen ska köpa kultur till skolan som produceras 

av Kultur- och Fritidsförvaltningen. Ett annat exempel på hur kommunen arbetar med 

utkontraktering är Vårrullen, filmfestivalen, som anordnas av Xenter och som köps av Kultur 

och Fritidsförvaltningen. Kultur köps även av privata verksamheter där Cirkus Cirkör är en 

viktig aktör. Flera olika förvaltningar köper Cirkus Cirkörs konstnärliga men framförallt 

deras pedagogiska verksamhet. Då jobbar de på uppdrag av kommunen och ett avtal 

definierar formellt arbetsuppgiften.  

  

När kulturverksamheterna i vår undersökning arbetar på uppdrag av kommunen utgår de ifrån 

riktlinjer som följer med avtalet som de sluter med varandra. Dessa riktlinjer är relativt breda 

och kan handla om t.ex. att ha generösa öppettider eller att tillgängliggöra verksamheten. De 

granskar sedan arbetet för att se om de uppfyller uppdraget. Olika verksamheter tycker att det 

är olika viktigt med att mäta effekten av uppdraget. De mäter kvantitativa mått så som 

exempelvis besökarantal. Magnusson belyser dock att den kvalitativa aspekten ofta går före 

den kvantitativa. Det kan vara bättre att ta upp viktiga frågor, som kanske drar en mindre 

publik, än att bara fokusera på publiksiffrorna. I det stora hela upplever vi att de riktlinjer 

som kulturverksamheterna i vår undersökning får är tämligen vida och kommunen har stor 

tillit att till att de anställda med dess fackkunskaper kommer tolka uppdraget på ett 

tillfredställande sätt. 

Verksamhetscheferna verkar vara överens med tjänstemännen och politikern som vi har 

intervjuat om vikten av kvalitet i form sociala värden som inte är direkt mätbara. Detta kan 

tänkas vara p.g.a. att de vi intervjuat har alla varit medvetna om diskurserna inom kulturfältet. 
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8. 2 Alternativa organisationsformer 
Likt rådande idéer om att kommuner bör bedrivas mer som företag har Botkyrka kommun 

placerat vissa verksamheter i aktiebolag. De äger aktiebolaget Upplev Botkyrka AB som bl.a. 

Subtopia ligger under. Det kan finnas flera anledningar till att aktiebolaget finns. Kanske kan 

det vara ett sätt för Subtopia att få vara mer autonom i och med att de har sin egen styrelse 

och inte blir direkt påverkade av beslut som görs av kommunen. Istället för att kommunen 

ska bestämma helt och hållet över Subtopia blandar de in branschfolk som sitter i styrelsen 

och kommer med input från den privata sektorn. Detta har resulterat i att beslut alltid tas för 

företagets bästa istället för kommunen som helhet. En aktiebolagsform ger dem också friare 

händer och kan genomföra beslut snabbare än i kommunorganisationen. Det kan också anses 

vara negativt för Subtopia som agerar delvis på privat och offentlig mark att vara för 

beroende av kommunens finansiering. Ett aktiebolag ger då större spelrum och t.ex. 

investeringsmöjligheter. Lekberg uttrycker dock att det ändå kan vara problematiskt att få 

investerare då många drar sig för att samarbeta så nära en kommun.  

 

Mångkulturellt centrum som är en kommunägd stiftelse är ett annat exempel på hur 

kommunen på ett alternativt sätt väljer att organisera sina verksamheter. Anledningen till att 

ha centret i stiftelseform kan tänkas handla om att säkra dess fortlevnad. Vad som än händer 

på politiskt plan i kommunen så kommer stiftelsens stadgar stå kvar och säkra att centret inte 

påverkas. Detta jämför vi med den formella överenskommelsen om en armlängds avstånd.   

8.3 Samarbetet mellan politiker, tjänstemän och kulturverksamheter.  
Det finns ett nära samarbete mellan politiker och tjänstemän i Botkyrka kommun. På pappret 

finns det formella ettårsplaner från nämnden som förvaltningen ska verkställa men i realiteten 

är arbetet en ständigt pågående kreativ dialog. Tjänstemän skriver och författar kring ärenden 

och politikerna tycker till om detta. Politikerna bjuder även in kulturverksamheter så som 

Cirkus Cirkör, Fejm, ABF som agerar som referensgrupper och tycker till om författningarna. 

Det sker alltså en dialog mellan många olika aktörer som ger ett klimat som är öppet för 

förslag istället för att det är enväldigt styrt från politikerna, uppifrån och ner. Det finns ett 

stort förtroende mellan politiker och tjänstemännen och även mellan cheferna på 

kulturverksamheterna och dess anställda. Denna öppna dialog ger dock inte så tydliga roller; 

“Nu har det varit en gråzon ibland; vem gör vad? vem är politiker och vem är tjänsteman?”
157

 

Inom kommunen är det ju politikerna som ska bestämma och tjänstemännen som ska utföra 
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samt styra vidare ner till kulturverksamheterna. Detta tyder på att man formellt agerar efter 

styrdokument men informellt har ett stort förtroende för varandra och varandras profession 

och fackkunskaper.  

 

Kulturverksamheterna kan ha interna mål för sin verksamhet. Beroende på vilken verksamhet 

det är vad de sysslar med jobbar det olika mot mål. Magnusson uttrycker att de har otydliga 

mål men en ganska klar bild av vad de ska göra. Lekberg menar däremot att de har klara mål 

men att vägen till att uppnå dessa mål är oklar. Trots att de jobbar olika mot mål delar de 

samma värdering i att en gemensam mindset, som Magnusson uttrycker det, är viktig inom 

verksamheten. Vi tycker oss se att en gemensam mindset inte bara är av stor vikt inom de 

enskilda verksamheterna utan spelar stor roll i relationerna mellan de olika verksamheterna 

och även kommunorganisationen. Vi tror att en av framgångsfaktorerna är denna 

gemensamma mindset som genomsyrar hela kultursatsningen som delas av människor som 

arbetar med den på olika nivåer. Den bidrar i sin tur till den tillit som skapas från politiker till 

tjänstemän till verksamheter. 

8.4 Uppföljning  
Det finns inga direkta kvalitativa mål även då det uttrycks att kvalitet är viktigt. Detta beror 

kanske på att det skulle sätta sig emot de formella överenskommelserna om t.ex. en 

armlängds avstånd.  Uppföljning av kvalitativt slag sker i form av medborgarundersökningar 

och brukarundersökningar där de får en uppfattning om medborgarnas attityd till och 

delaktighet i kulturaktiviteter i kommunen. Det kan t.ex. vara utvärderingar lärare lämnar in 

efter studiebesök på konsthallen. Dessa kvalitativa utvärderingar kan användas i politikers 

uppföljning av ettårsplanerna. Även fast det “inte blir helt vetenskapligt så ger det en bild av 

en attityd”
158

 och visar ganska väl hur läget ligger till. Ibland tar kommunen in externa 

konsulter för att göra uppföljningar av vissa projekt eller satsningar. Ett exempel på detta är 

en utvärdering av Upplevelsesatsningen som är av halvvetenskaplig karaktär och ger en bild 

av upplevda resultat och utmaningar inför framtiden.  

 

Det kan generellt anses som problematiskt att använda siffror som mätverktyg för uppnådda 

mål i kulturverksamheter. Alla informanter poängterar att det är svårt att mäta och värdera 

kultur utifrån detta. Det finns värden som det inte går att sätta siffror eller som knappt går att 

beskriva med ord. Bland informanterna finns det en något blandad inställning till mätning och 
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uppföljning kring sin verksamhet. Vissa uttryckte att det var för lite mätning och efterfrågade 

mer och ville se effekter av satsningar medan andra tyckte att det räckte bra som det var eller 

ifrågasatte vad siffrorna egentligen visade. 

 

Ett exempel som förvisso inte handlar om kultur men som belyser problematiken är att 

Botkyrka kommun nyligen hamnade högst upp i en ranking av kommunens tillgång till 

inomhussporthallar; “när man hamnar högt i ranking så blir man glad och stolt, när man 

hamnar lågt kan det finnas verktyg för att hamna högre upp .”
159

 Gökinan påpekar att 

Botkyrka inte har några elitlag som t.ex. Södertälje, så vad säger egentligen siffrorna? När 

man inte hamnar högt i rankingar så går det att avvärja denna kritik på annat sätt. 

 

En tjänsteman uttryckte att det ger mer legitimitet gentemot politiker om man kan visa på 

siffror som beskriver något slags resultat av t.ex. ett projekt. Den enda politikern vi 

intervjuade tyckte inte att han behövde siffror för att legitimera satsningen för högre uppsatta 

politiker. Detta tycker vi är intressant då vi tror att det kan vara av betydelse vilken roll man 

har i organisationen och vilka legitimitetsverktyg man behöver. För att kunna legitimera sig 

som en framgångsrik kommun krävs det att man hänger med i den rådande diskursen och 

försöker mäta effektiviteten av kommunens arbete. För att kunna legitimera sig inom 

kulturfältet och den kreativa klassen måste man dock visa att man är medveten om den 

klassiska motsättningen mellan konst och ekonomi; rädslan för att konsten inte ska få stå fri 

och faktumet att vissa värden inte går att mäta i slantar och ören.  

 

Hellman anser att siffror kan ge riktlinjer men belyser faran av att “fastna i sifferdjungeln”. 

Om målet för det årliga besökarantalet i konsthallen är 22 000 och man vid slutet av året 

endast har 21 000 besökare poängterar man vikten av att det måste vara en kvalitativ 

upplevelse för besökarna och att det är det som är det viktigaste. Här värderas inte kvalitet 

längre som effektivitet i kvantitativa mått utan snarare som en upplevelse som skapar ett 

socialt värde för människor. Om antalet istället hamnar på 23 000 så poängterar man hur bra 

det är att kommunens faciliteter utnyttjas av medborgarna. Här kan vi antyda att de går de 

tillbaka till att värdera kvalitet som effektivitet i kvantitativa mått. Med bakgrund till detta 

                                                           
159

 Gökinan, Mattias. Intervju 2013-04-22. 



50 

 

uttrycker Hellman att “så kan vi inte hålla på, det är sådant man måste ha tänkt på från 

början”.
160

 

  

Även om det finns nyckeltal och som kommunens kulturverksamheter ska sträva att uppnå är 

inte tjänstemännen och politikerna omöjliga. Det kan vara problematiskt att ta hänsyn till 

dessa kvalitativa och kvantitativa mål samtidigt. En skola för autistiska barn i kommunen var 

under en tid stamgäster på konsthallen där de fick kompetent vägledning inom 

konstverksamheten. De var ca. tre elever med var sin pedagog som kunde tas emot vid varje 

studiebesök. Pedagogerna på skolan lovordade studiebesöken där eleverna som i vanliga fall 

krävde ordning och reda själva fick konstnärlig vägledning på deras egna villkor. Den 

dåvarande verksamhetschefen för konsthallen uttryckte sin oro för Hellman; “om jag ska 

komma upp till nyckeltalen betyder det att jag måste säga nej till dessa barn” även fast hon 

visste hur viktigt det var. För Hellman var det en självklarhet att konsthallens 

verksamhetschef skulle få fortsätta ta emot dessa klasser även om det inte var det mest 

“effektiva” sättet att uppnå nyckeltal så var det “kanske det mest kvalitativa av allt”.
161

 Detta 

är ett annat exempel på hur betydelsen av begreppet kvalitet skiftar beroende på vilken 

diskurs man är i. 

8.5 Sammanfattning 
Med bakgrund till den sociala praktiken som skapats utifrån idéer, formella regler och normer 

som kommunorganisationen gestaltar kan vi antyda en löskoppling i uppföljningen av 

samarbeten och mål. Formellt sett har kommunen styrdokumenten och uppföljningsstrategier 

och informellt finns det ett nära samarbete och en kreativ dialog mellan politiker, tjänstemän 

och kulturverksamhetsledare. Detta betyder dock inte att de formella styrdokumenten och 

uppföljningsstrategier inte följs. Snarare att de formella och informella överenskommelserna 

är av större vikt så som armlängds avstånd samt starkt förtroende och tillit till varandra. Vi 

tycker oss se att detta är ett tecken på att våra informanter står med ett ben i varje fält och är 

medveten om de diskurser som finns i de olika fälten.  
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9. Diskursernas kamp 

9.1 Luftslottet 
 

Figur 3. Fält och diskurser 

                    

Som vi ser det tillhör Botkyrka kommun två organisationsfält; kommunfältet och kulturfältet 

och fyra olika diskurser; NPM, PPA, Kultur som tillväxtkraft och Konstens egenvärde. Dessa 

diskurser har länge varit i motsättning med varandra men på grund av ekonomins 

kulturisering och kulturens ekonomisering så närmar de sig. Trots att detta sker så finns ändå 

de traditionella motsättningarna kvar. Detta betyder att för att vara framgångsrik måste de 

skapa legitimitet gentemot båda fälten genom att anpassa sig efter de regler och normer som 

finns och vara medvetna om båda diskurserna. Detta är något som vi tycker oss se att 

Botkyrka kommun gör. De tjänstemän och politiker som jobbar med kultur inom kommunen 

har en förståelse för båda fälten och dess diskurser och kan agera därefter. Vi tycker oss alltså 

se att man har anpassat sig efter dessa rådande institutionaliserade idéer. Som vi tidigare 

nämnt finns det olika formella och rationella strukturer inom kommunen som inom NPM kan 

benämnas kontroll och mätning av effektivitet. Dessa strukturer är byggda på diskursen kring 

hur kommuner bör drivas och som blivit till normer och regler inom fältet. För att få 

legitimitet inom det fältet måste man anamma dessa normer och följa reglerna och tala i dessa 

termer. 

  

På samma sätt måste Botkyrka kommun visa att de är medvetna om den diskussion som 

försiggår inom kulturfältet, där konsten närmar sig ekonomin och vice versa och 

problematiken i detta för att legitimera sig inom det fältet. 

 

Organisationen kan klassas som “effektiv” om den följer med i den diskursiva utvecklingen 

inom båda fälten. Man skulle kunna säga att de i själva verket är myter som organisationerna 
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måste leva efter för att få legitimitet och överleva inom fältet. Att behöva förhålla sig till 

dessa till synes motsatta diskurser gör att det blir en diskursernas kamp inom kommunen. 

Genom att kommunen tagit ett politiskt beslut om att man vill vara en kulturkommun har man 

formellt reducerat konflikten och osäkerheten vilket anses som effektivt. Att informellt 

förankra beslutet kan dock ta längre tid, vilket våra resultat visar på. 

  

Det är dock inte bara kommunorganisationen som behöver visa legitimitet gentemot båda 

fälten. Två av informanterna på kulturverksamheterna belyser också vikten av att kunna tala 

och agera i ekonomiska termer för att kunna bedriva och utveckla sin konstnärliga 

verksamhet. Detta kom bland annat upp i samtalet med Frennberg. Cirkör stod inför ett 

vägval där man behövde större lokaler och frågade kommunen om detta gick att ordna. Om 

inte kanske Cirkör skulle behöva flytta från kommunen. För en kommunorganisation blir det 

en fråga om prioriteringar, gör man det ena får man ta från det andra och sådana 

övervägningar är alltid svåra uttrycker Frennberg. Han hade tagit fram siffror på hur mycket 

verksamhetsbidrag Cirkus Cirkör fick gentemot andra svenska kulturinstitutioner, för att 

kunna diskutera Cirkus Cirkörs verksamhetsbidrag med beslutsfattare på statlig, regional och 

lokal nivå. Cirkus Cirkör får 85 kr per besökare i verksamhetsbidrag och Operan får 2000 kr; 

“... vi kanske inte behöver ha lika mycket som operan men ja, när vi pratade med 

landshövdingen här sa han ju att ni behöver ju inte behandla oss annorlunda än hur ni 

behandlar alla andra [...] då garvar ju bara folk liksom. Men till slut så handlar det om att 

jämföra verksamheterna med varandra, då blir det ju egentligen inte konstigare än att säga 

‘varför ska det här dagiset få 85 kr per unge och sen ger vi 2000 kr per unge till det här 

dagiset’ [...] är det mycket mera värt eller vad är det?”
162

 Han uttrycker också att det för vissa 

politiker är “en självklarhet, det måste vara som han säger”.
163

 Detta tolkar vi som att genom 

att kunna visa sin verksamhets “värde” i siffror skapar man legitimitet, i detta fall inom det 

kommunala fältet. Som Frennberg poängterar så finns det ju politiker och tjänstemän som 

redan vet att deras verksamhet betyder väldigt mycket för Botkyrka men att siffror kan vara 

bra att visa för dem som inte redan är “invigda”. 

 

Något som är intressant är att en informant inom kommunorganisationen uttrycker att det inte 

spelar så stor roll vad oppositionen tycker om kultursatsningen, de tänker fortsätta med den 

ändå. Detta anser vi tyder på att informanten i större utsträckning vill ha legitimitet inom 
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kulturfältet och kanske också hellre jämföra sig med en region i Creative Britannia än 

kommunfältet. Inom kommunfältet kanske man skapar legitimitet genom att anamma 

institutionaliserade idéer och agera som andra Svenska kommuner agerar. Att Botkyrka 

kommun vill positionera sig och sätta sig på kartan regionalt, nationellt och internationellt 

genom att vara en kulturkommun tycker vi också tyder på detta. Dock kan man fråga sig om 

detta alltid kommer att vara så eller om detta håller på att förändras. Ju mer ekonomin 

kulturiseras och kulturen ekonomiseras kommer NPM och den nya ekonomin komma allt 

närmre varandra. Då blir det kultur som är norm och inte längre något spännande och 

mytomspunnet. 

 

I Botkyrka kommuns fall kan vi tyda att myterna skapar lös koppling; ett slags luftslott. 

Framför allt när det kommer till att legitimera sig inom det kommunala fältet kan vi se 

tendenser till att vissa saker görs i praktiken utan att man i själva verket tror på dess innebörd. 

  

Eftersom element inom NPM oftast går ut på att mäta effektivitet i kvantitativ mening och 

kultur besitter värden som ofta inte går att mäta på så sätt blir detta problematiskt. Vi har 

tidigare beskrivit att kommunen och verksamheter samlar in kvantitativa mått som t.ex. ska 

spegla hur många besökare som nås av verksamheten. Flera av informanterna, både inom 

kommunorganisationen och verksamhetschefer i kulturverksamheter, anser att det visst kan 

vara bra att göra sådana mätningar men att resultatet av dem är inget mått på hur väl 

verksamheten uppfyller sitt uppdrag: Vad säger siffrorna och är detta relevant? Om 

effektivitet definieras som “hur väl man uppfyller sitt uppdrag” kan inte enbart besökarantal 

eller andra kvantitativa mått beskriva detta. Dock kan det ge en indikator på hur väl 

verksamheten uppfyller vissa mål. 

  

Kommunen som på gott och ont är fånge mellan de kulturella och de kommunala fältens 

diskurser och sociala praktiker parerar hela tiden mellan de båda för att skapa/behålla sin 

legitimitet i båda organisationsfälten. Resultatet kan bli att man anammar vissa NPM-

relaterade recept men diskursen om att kulturen medför något värdefullt står över det faktiska 

arbetet. 
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9.2 Påverkan av samarbetet 
Vi tror att framgången av samarbetet delvis beror på att tjänstemän och politiker inom 

kommunen är väl insatta i kulturdiskurserna och att verksamhetsledarna inom 

kulturverksamheterna är väl insatta i den kommunala och företagsmässiga diskursen. Genom 

denna medvetenhet för diskurserna och agerande därefter sker det en lös koppling inom 

kommunorganisationen. Detta tror vi leder till en frihet och ett förtroende, politiker, 

tjänstemän och kulturverksamhetsledare emellan.  

Ingen av informanterna från kulturverksamheterna anser att samarbetet med kommunen på 

något sätt påverkar den konstnärliga friheten. Som vi tidigare nämnt poängterar Lekberg att 

hon är helt överens med politikerna i kommunen att de inte under några omständigheter ska 

gå in och peta i det konstnärliga innehållet och vi har fått liknande svar från andra 

informanter i kulturverksamheterna. Informanterna inom kommunorganisationen har heller 

inget intresse av gå in och peta i det konstnärliga innehållet. Både verksamheterna och 

kommunen är dessutom insatta i den formella överenskommelsen om en armlängds avstånd.  

  

Vi har fått uppfattningen om att den gemensamma värderingsgrund som finns hos 

verksamhetschefer, tjänstemän och politiker gör att de inte behöver gå in och styra vad 

verksamheterna levererar. Det finns heller inte någon större ängslighet från kommunens håll 

att verksamheterna ska producera något som kommunen inte kan stå för. 

 

Det finns dock vissa faktorer som påverkar det konstnärliga innehållet hos vissa av 

verksamheterna eftersom de måste anpassa sig efter en bidragsmall. De väljer alltså att göra 

vissa projekt framför andra för att det är vad de kan få pengar för, framför allt i föreningslivet 

påpekar Gökinan. Detta anser vi är ett problem som inte är unikt för Botkyrka. Utifrån 

nationella kulturpolitiska mål finns det vissa alltid grupper som prioriteras t.ex. barn och 

ungdomar. Verksamheter som har dessa som målgrupp borde då ha en större pott pengar att 

dela på än vissa andra verksamheter som verkar för andra grupper. Kulturstrategen Susan 

Bolgar poängterar också denna tendens. När det ena årets tema är “Mångkultur” så anpassar 

sig de fria teatergrupperna efter det. När det andra årets tema är “Strindberg” så styr man 

produktionen ditåt för att tillfredställa den stödjande myndigheten. Flera informanter, både på 

kulturverksamheterna och inom kommunorganisationen, belyser vikten av att man måste vara 

smart som kulturaktör. “Det här, man måste liksom förstå, vart ligger makten? vart ligger 

inflytandet? och sen verkar man på den banan. Då handlar det om att både skaffa sig ett 

utrymme för det fria, det kreativa, men också spela in där man måste. Alltså där man måste 
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för att få skaffa sig inflytande över resurserna”.
164

 Här är återigen ett exempel där vi tolkar 

det som att även kulturaktörerna måste parera mellan olika diskurser för att få legitimitet. 

Detta betyder i praktiken att de måste vara smarta och förstå vilka delar av verksamheten man 

vill lyfta och presentera för olika maktinstanser och finansiärer kunna finansiera sin 

verksamhet. Inom kulturfältet finns det ett uttryck som heter “det man inte får in på 

gungorna, det tar man igen på karusellerna”. Med detta menar man att den konstnärliga 

verksamhet som man bedriver som inte fungerar kommersiellt men kanske är den som fångar 

essensen av det verksamheten står för, får backas upp av lite mer kommersiella projekt för att 

kunna finansiera denna essens. Inslag av detta kan vi se hos alla kulturverksamheter vi 

undersökt. De har vissa saker de tjänar mer pengar på så att de kan utveckla 

“kärnan/essensen” i verksamheten. Alla påpekar att vissa saker ligger närmare verksamhetens 

kärna än andra men att de ändå är noga med vad de gör så att det passar in i deras uppdrag. 

Frennberg är tydlig med att det inte är frågan om en kompromiss utan att den pedagogiska 

verksamheten är en lika stor del av verksamhetens vision och uppdrag. Vi tolkar detta som att 

den motsättning som så länge funnits inom kulturfältet där rädslan över att vara en “sellout” 

eller att konsten skulle vara mindre kredibel om den fungerar kommersiellt, inte delas av 

informanterna på kulturverksamheterna. Magnusson poängterar dock vikten av balans för att 

verksamhetens varumärke inte blir urvattnat för att man börjar göra färre program som ligger 

i den konstnärliga kärnan på grund av rädsla för att det inte ska bli ekonomiskt framgångsrikt.  

 

Det finns delade meningar angående om verksamheterna som är kommunala skulle gynnas 

eller missgynnas av att vara icke kommunala. Mediechefen på Xenter, Lottie Carnö, anser att 

privata inslag i verksamheten eventuellt hade underlättat för dem på framför allt två plan; 

Xenters image och ekonomi. Imagen och varumärket skulle kunna stärkas genom att inte vara 

kommunalt då det lätt kan uppfattas som lite tråkigt och byråkratiskt. På det ekonomiska 

planet hade privata inslag kunnat gynna dem eftersom folk ofta förväntar sig att kommunala 

verksamheter ska vara billiga och ofta gratis, samtidigt som de måste dra in hälften av 

intäkterna på egen hand för att kunna ha råd med teknik- och kompetensutveckling, då de 

endast får hälften i anslag av kommunen.  

  

Magnusson menar å andra sidan att Mångkulturellt centrum förmodligen skulle påverkas 

negativt av att vara icke kommunal verksamhet. Deras frihet som forskare och kulturarbetare 
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ligger i att de är kommunala. De hade aldrig haft den finansiella kropp som det har idag om 

de var privata aktörer. Han menar att de hade behövt varit mer styrda av vad som 

efterfrågades på marknaden och skulle därmed tappa sitt syfte och samhällsansvar.  

 

Lekberg tror inte att det påverkar Subtopias image att vara en kommunal verksamhet. Hon 

tror att deras intressenter bryr sig mer om vad de gör än vad de är.  

9.3 Gemensamt mindset 
Kommunen är selektiv med att välja ut vilka externa kulturverksamheter de vill jobba med. 

Vi har tidigare nämnt att det finns en gemensam mindset både inom kulturverksamheterna 

men också inom kommunen, samt att kommunen och kulturverksamheterna i mångt och 

mycket delar samma mindset. Det är viktigt att kulturverksamheternas värderingar och vision 

går i linje med Botkyrka kommuns egna mål och hur de vill profilera sig.  De har inget 

intresse av att “jobba med de som sitter på glasberget”
165

 och är lite fina i kanten. Istället vill 

de jobba med kulturverksamheter som också osar långt ifrån lagom. Bolgar poängterar att när 

man väl har valt att göra ett samarbete och värderingarna korrelerar så finns det goda 

förutsättningar för ett bra samarbete. Samtliga informanter inom kulturverksamheterna talar 

om att en del av verksamhetens vision är att göra någon form av samhällsnytta. T.ex. är 

Cirkus Cirkörs vision att förändra världen genom nycirkus och Mångkulturellt centrum vill 

genom kunskap och kultur lyfta demokratifrågor.  

  

Hos samtliga informanter var det genomgående att man var stolta över sin kommun och de 

verksamheter man samarbetade med. Cirkus Cirkör har t.ex. sloganen Made in Botkyrka på 

alla sina programblad etc. Vi tyckte oss se att denna stolthet främst grundades på det 

dedikerade arbete som kommunen och kulturverksamheterna gör men också att det finns 

något spännande i denna “underdog-image” som man gärna identifierar sig med. Som i 

Cirkus Cirkörs fall så vill de hellre verka i Botkyrka än på Östermalm i Stockholms innerstad. 

Detta för att de tycker att det går mer i linje med deras vision och målsättning. Den 

internationella prägeln på området samt att det är en ung befolkning ses som en tillgång. 

Dock är Frennberg noga med att säga att främst vill de utveckla sin konst och att den 

kommun som ska ha Cirkus Cirkör måste anslå ett ordentligt verksamhetsbidrag. Skulle de få 

ett betydligt större anslag i t.ex. Stockholm stad skulle de kunna överväga att flytta men då 

hade det varit med sorg i hjärtat. Kommunen å andra sidan är väldigt mån om att ha kvar 
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Cirkus Cirkör, så viljan är ömsesidig. Kommunen har nyligen gjort investeringssatsningar i 

lokaler och ökat sitt verksamhetsbidrag till Cirkus Cirkör.  

 

Flera av informanterna på kulturverksamheterna tycker att det gynnar deras eget varumärke 

att vara en del av en kommun som profilerar sig mot att vara en kulturkommun. Det blir att 

de verkar i ett sammanhang som förstås lättare av externa intressenter. 

  

Vi menar att denna delade mindset och gemensamma värderingar visar på normativ 

isomorfism som är ett resultat av att informanterna delar samma fält och medvetenhet om 

diskurserna sedan innan. Alla ledare, både kommunala och inom kulturverksamheterna skulle 

man kunna säga tillhör den kreativa klassen och är på flera sätt lika varandra. Många har 

jobbat med eller nära varandra sedan 1980-90 talet. Några av informanterna på 

kulturverksamheterna har tidigare jobbat inom kommunorganisationen. Genom att 

värderingar mellan kommun och kulturorganisationerna är så lika skapar detta tillit och ett 

fritt utrymme för en kreativ dialog åt båda hållen. Detta är kanske på grund av att aktörernas 

mindset är så pass lika att det inte behövs en sådan stark kontroll. Alla informanter som i 

huvudsak samarbetar med Kultur och fritidsförvaltningen har uttryckt att de har ganska fria 

övergripande mål som gäller verksamheten. De har vissa kvantitativa mål som de helst ska 

uppfylla och upplever inte att varken politiker eller tjänstemän påverkar deras konstnärliga 

verksamhet. Man kan se denna tillit som en motsats till NPM vars grundläggande tankar 

handlar om effektivitet, kontroll, mätning, uppföljning etc.  

 

Skulle kulturverksamheterna mot förmodan bryta mot de normer och värderingar skulle de få 

sanktioner på något sätt t.ex. genom avbrutet samarbete, avskedning o.s.v. Botkyrka kommun 

har formellt inte någon makt över vem som jobbar i Cirkus Cirkör. Informellt kanske de har 

det eftersom de anställda inte får gå emot den institutionaliserade normerna och 

värderingarna som utgör diskurserna. 

  

Dock är detta maktförhållande ömsesidigt. Som tidigare nämnt poängterar Frennberg att den 

kommun som ska ha Cirkus Cirkör ska bidra ekonomiskt. Cirkus Cirkör är medvetna om 

deras värde och vad de tillför för värden till Botkyrka. Botkyrka kommun är också medvetna 

om vikten av att ha kvar Cirkus Cirkör. Enligt sekundärdata var en av de största farhågorna 
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att inte få ha kvar Cirkör inom kommunen.
166

 Dessutom uttrycker både Frennberg och 

kommunen att de på ett ickeinstrumentellt plan är ömsesidigt angelägna om att fortsätta 

samarbeta. 

 

Genom att samarbeta med aktörer eller anställa personer med samma värderingar blir detta 

“effektivt” för att alla vet att de inblandade kommer agera efter de rådande normerna och 

värderingarna. Därmed behövs det inte extern kontroll eller som kvalitetssäkring i TQM. 

Tillit och förtroende är slagord inom PPA där dessa ses som effektivitetsverktyg genom att 

alla jobbar mot mer eller mindre samma mål och därför minskas osäkerhet och 

transaktionskostnader. Alla informanter har uttryckt att de har ett stort förtroende för samtliga 

aktörer. Det finns alltså en diskursernas kamp inom kommunen mellan de institutionaliserade 

idéerna kring NPM, PPA, Kultur som tillväxtkraft och Konstens egenvärde. Vi tycker oss se 

att de agerar efter de idéer som karaktäriserar PPA och Konstens egenvärde när man 

informellt kommunicerar och samarbetar mellan invigda politikerna, tjänstemännen och 

kulturverksamheterna. Formellt måste de agera efter idéerna inom NPM och den Kultur som 

tillväxtkraft gentemot andra aktörer och skeptiker både internt och externt.  

9.4 Sammanfattning 

För kulturverksamheterna kan det vara bra att visa på siffror från verksamheten för att 

tydliggöra sitt existensberättigande för de inom kommunorganisationen som inte redan är 

övertygade om detta. Detta är delvis på grund av att få legitimitet hos finansiärer, i detta fall 

kommunen.  

 

Det sker en lös koppling i och med att kulturverksamheterna, politiker och tjänstemän 

anpassar sig formellt och informellt till myterna inom det kommunala organisationsfältet. 

Politiker och tjänstemän måste skapa legitimitet hos alla inblandade för att “lyckas” med sina 

åtaganden. De måste t.ex. redovisa resultat inför medborgare, kommunala och privata aktörer 

inom kommunen och staten eftersom de vill veta vart skattekronorna går. Men med hänsyn 

till det kulturfältet och dess diskurser förekommer en informell anpassning då de inte vill 

riskera att styra verksamhetens konstnärliga frihet. Samtliga informanter poängterar att dess 

relation till kommunen bygger formellt på avtal och styrdokument medan den informellt 

bygger på en kontinuerlig dialog. Som vi nämnt tidigare leder detta till ett ömsesidigt 

förtroende mellan politiker, tjänstemän och kulturverksamhetsledare. Vi tolkar att detta går i 
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linje med det förtroendebaserade förhållningssättet PPA; den institutionaliserade idé och 

diskurs om hur man administrerar offentlig verksamhet som var rådande innan NPM.  

 

Ingen av informanterna uttrycker att tjänstemän eller politiker kommunorganisationen 

påverkar eller vill påverka det konstnärliga innehållet i verksamheterna. Den formella 

överenskommelsen om en armlängds avstånd är alla informanter medvetna om och något som 

också tas hänsyn till i praktiken. Dock sker det en kreativ dialog mellan 

kulturverksamheterna, tjänstemän och politiker. Vi tror att denna dialog mellan dessa tre 

parter är möjlig på grund av att de har förståelse och medvetenhet för diskurserna som finns 

inom de båda fälten. Detta skapar också förtroende för och mellan aktörerna.  

 

Det förekommer att man som kulturaktör inom kommunen måste anpassa sin verksamhet 

efter vad man kan få bidrag eller anslag för. Ingen av informanterna på kulturverksamheterna 

anser att detta är ett stort problem eller att man på grund av detta tvingas göra verksamhet 

som inte går i linje med den egna kulturverksamhetens vision.  

Kulturverksamheterna och kommunorganisationen delar värderingar och har en gemensam 

mindset. Detta tror vi delvis beror på att har inblick i flera diskurser och det skapar och 

skapas av en normativ isomorfism.   

 

Vi tycker oss se att det råder en diskursernas kamp mellan fyra olika diskurser i kommunen. 

Dels mellan det nya sättet att administrera offentlig verksamhet NPM och det gamla, PPA. 

Det finns också en kamp mellan Kultur som tillväxtkraft och Konstens egenvärde. Våra 

informanter är insatta och parerar mellan dessa för att skapa legitimitet hos de båda 

organisatoriska fälten. De tycker heller inte att det nödvändigtvis behöver finnas en 

motsättning mellan dessa fyra diskurser utan att de alla kan samverka om man sköter det på 

rätt sätt.  
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10. Sammanfattande reflektioner och observationer  
Med risk för att upprepa oss vill vi ändå knyta ihop säcken genom att presentera våra 

sammanfattade reflektioner och observationer. Vi har kartlagt Botkyrka kommuns samarbete 

med kulturverksamheterna och undersökt om politikerna och tjänstemännen, genom 

kulturprofileringen, påverkar den konstnärliga autonomin hos kulturverksamheterna. Enligt 

våra informanter påverkar kommunen inte det konstnärliga innehållet, i alla fall inte i så stor 

utsträckning.  Ibland kan bidragsmallar och prioriterade projekt göra så att 

kulturverksamheterna anpassar sin verksamhet och sina projekt. Det anpassar sig dock aldrig 

så mycket att det inte går i linje med deras vision och kärnverksamhet. Istället tycker vi oss se 

att det pågår ett samarbete och en kreativ dialog där både politiker, tjänstemän och 

kulturverksamhetsledare påverkar och influerar varandra. Även att den geografiska platsen 

Botkyrka påverkar samtliga. Vi tror att detta beror på att de som jobbar med kultur inom 

kommunorganisationen är medvetna om diskurser som finns inom konst och kulturfältet och 

tar hänsyn till detta. På samma sätt har ledarna i kulturverksamheterna förståelse för de 

diskurser som finns inom kommunfältet.  

Genom ömsesidig förståelse och gemensamma värderingar skapas ett gemensamt mindset. 

Genom att samarbeta med privata aktörer som delar samma värderingar eller anställa 

personer inom kommunen eller kommunala kulturverksamheter med samma värderingar blir 

detta “effektivt” och behöver inte extern kontroll i så stor utsträckning. En förutsättning för 

den kreativa dialog som våra informanter belyser tror vi är förtroende för varandra. Detta kan 

ses som att det går i linje med den föregående diskursen inom offentlig förvaltning, PPA.  

Vi tycker oss också se ett förtroende för kulturen. Alla informanter belyser att den är viktig 

oavsett om den ger “resultat” eller inte. Vi tycker oss här se en myt som, mer eller mindre 

omedvetet, etableras för att skaffa sig legitimitet även bland det kommunala fältet. Detta sker 

genom att kommunen har anammat vissa diskurser och metoder t.ex. utkontraktering, 

mätning av nyckeltal o.s.v. Hos våra informanter tyckte vi dock se en tendens till att kulturen 

inte behövde ge resultat i siffror. De ser på kultur både som nyttofaktor och något som 

berikar individen och ska få finnas även om den inte klarar sig på en marknad.  Detta i 

kombination med respekten för en armlängds avstånd tycker vi tyder på att man även har 

legitimitet mot kulturfältet.  

 

Detta kan ses som en lös koppling där man på grund av olika krav från olika intressenter 
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omedvetet eller medvetet skiljer på formella tankar i idévärlden och informell handling 

i praxisvärlden. Det vi tycker oss se är dock att den lösa kopplingen kan legitimeras på grund 

av att samtliga informanter uttrycker att den klassiska motsättningen inom denna rapports 

fyra diskurser inte behöver vara en motsättning. Detta kan ses som att de institutionaliserade 

idéer som funnits sedan sent 1700-tal kanske är på väg att förändras. Detta är inte något som 

är unikt för Botkyrka kommun utan något man kan se i resten är världen när man talar om 

kulturella och kreativa näringar t.ex. inom Creative Britannia och EU’s kultursatsningar men 

också hur de kulturpolitiska målen har förändrats från 1974 till 2009. Botkyrka kommun har 

troligtvis påverkats av den rådande diskursen och genom att kultur är “på modet” även i 

ekonomiska sammanhang har det på så sätt blivit lättare att förankra även hos skeptiker inom 

kommunen. 

10.1 Den femte diskursen - Kultur som verktyg för demokratiutveckling 
 

Figur 4. Fält, diskurser och demokrati 

Vi tycker oss se att diskursernas kamp samt den gemensamma mindset som finns hos de som 

är kopplade till kultur i kommunen, på olika nivåer, öppnar upp för en femte diskurs som vi 

väljer att kalla; kultur för demokratiutveckling. Samtliga informanter har uttryckt att kultur är 

ett viktigt verktyg för demokratiutveckling. Att kultur ska främja demokrati går att tolka ur de 

nationella kulturpolitiska målen från 2009, 1996 men kanske framförallt från målen 1974.  

Denna femte diskurs förenar de andra fyra diskurserna i gemensamma mål och värderingar 

och förutsätter att den konstnärliga friheten inte påverkas av politiken.  

 

Vi tror att en förståelse för båda fälten samt medvetenhet om dess diskurser och ett agerande 

därefter skapar fritt spelrum och autonomi för tjänstemännen som jobbar med kulturfrågor. 

De spelar efter båda fältens regler och tillfredsställa många olika intressenter. Detta 

tillsammans med en gemensam mindset med sina samarbetspartners skapar en arena där de 

får möjligheten att jobba för det de tror på; kultur som verktyg för demokratiutveckling. Det 
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skapas här en ny form av autonomi som genom tillit och förtroende kan föras vidare till 

kulturverksamheterna. 

 

Kultur ger demokrati bland annat genom att skapa neutrala mötesplatser, belysa 

problematiska samhällsfrågor på ett alternativt sätt om och genom sin natur vara ett verktyg 

för uttryck och yttrandefrihet.
167

 Enligt Gökinan är det “... också en anledning till varför vi 

tycker att det är viktigt att satsa på kultur. Man kan mäta sig till demokratin i ett samhälle 

genom att mäta hur mycket pengar man satsar på den”. Flera av informanterna förklarar 

vikten av att vara med i ett sammanhang. Speciellt i ett interkulturellt samhälle där internet 

gör “världen mindre” och där nationalstaten inte längre är ett sammanhang som medborgarna 

kan relatera till. Det blir då viktigt att sammanföra ett samhälle utifrån andra premisser och 

detta är en utmaning för många kommuner, Botkyrka inräknat. Att vara en kulturkommun 

blir därför viktigt för att kunna skapa identitet, självkänsla och empowerment gentemot 

medborgarna. Det blir verktyg för att uppnå dessa saker. Gökinan poängterar att allt som 

kommunen gör ska gynna den interkulturella strategin. 

 

När kommunen får kritik från oppositionen för att lägga så mycket skattepengar på kultur, 

som ofta inte går att mäta effekterna av så menar Gökinan att det borde vara en självklarhet 

för alla kommuner att göra det. De har idag halverad taxa på kulturskoleverksamheter och 

Gökinan arbetar för en nolltaxa. Föräldrars ekonomiska situation ska inte hindra barns 

tillgång till kultur. Den ekonomiska barriären är ett av problemen med att låta kultur helt och 

hållet existera på en fri marknad är att den då skulle utesluta vissa samhällsgrupper; bara de 

som har råd är då välkomna. Ett annat problem är vilken slags kultur som skulle finnas kvar. 

Viss kultur är så pass okommersiell att den inte klarar sig på en marknad men den kan 

fortfarande ha värden som gör att den måste få finnas. Den generar även värden som inte går 

att mäta i ekonomiska tillväxtmått, som Lekberg utrycker det så bidrar kultur också till 

“social, konstnärlig, ekonomisk och hållbar tillväxt”.
168

 

 

Det är nog många som skulle hålla med informanterna i frågan om att kultur är bra för 

demokratiutveckling. Något som bör tas i beaktning och som nästan samtliga informanter har 

uttryckt är att kultur också kan skapa sociala och kulturella barriärer. Utan att fördjupa oss för 

mycket i detta så grundar sig detta på en historisk kulturdebatt om att det finns olika slags 
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kultur, nämligen fin och fulkultur. Det har genom alla tider funnits vissa konst och 

kulturformer som är till för adeln, borgarna och annan form av överklass men också mer 

folklig kultur som varit till för massan/pöbeln.
169

  Mycket har sagts, tyckts och tänkts kring 

detta och debatten pågår fortfarande. Ett exempel är frustrationen hos fria teatergrupper i 

Sverige alla tillsammans får mycket mindre pott verksamhetsbidrag än vad till exempel 

Kungliga Operan får, som i exemplet med Cirkus Cirkörs verksamhetsbidrag.  

 

Som vi nämnt tidigare så haltar det andra målet i Botkyrkas upplevelsesatsning. Detta kan 

delvis bero på att inom kulturfältet där det fortfarande finns en klassisk 

kulturinstitutionsproblematik som gör att vissa medborgare känner att detta inte är till för 

dem. Hellman citerar ett svar från en medborgarundersökning “ja jag bor i Fittja här och har 

två barn och jag vet att det finns verksamhet för barn inne på Mångkulturellt Centrum. Men 

jag går inte dit för jag tror inte att det är för mig. Eller att jag, jag är rädd för att jag ska störa 

eller att mina barn ska störa”.
170

 Vidare tänker Hellman kring detta citat “det där klassiska, 

man känner sig obekväm med miljön då väljer hon hellre att inte gå dit, apropå självkänsla 

och det här. Hon tar inte del av det utbud som är till för henne, finansierat av henne, genom 

skattemedel för att hon blir rädd för den miljön”.
171

 Även fast Botkyrka kommun bedriver 

och samarbetar med kulturverksamheter som inte sitter på glasberget och är fina i kanten så 

sitter dessa institutionaliserade idéer så djupt att det påverkar hur medborgarna tänker och 

agerar. Detta blir problematiskt hos kommunorganisationen eftersom det blir svårt att 

uppfylla de formella mål och styrdokument som finns angående Kultur- och 

fritidsverksamheten men också den personliga värdering som driver våra informanter, att 

kultur är ett verktyg för demokratiutveckling.   

 

Det kan finnas ett problem i att begreppet “kultur” redan är definierad av kommunen.  Det är 

svårt att få fram resultat om kommunens medborgare tycker att de bor i en kulturkommun. 

Detta kanske p.g.a. att det är den kultur som kommunen har definierat åt dem som de i sin tur 

tycker att medborgarna ska uppleva. Medborgarna kanske definierar kultur som något helt 

annat. Detta blir i sin tur en fråga om vem som äger begreppet och vem det är till för. 

Botkyrka kommun arbetar väldigt mycket för att integrera medborgarna men de känner sig 

fortfarande inte delaktiga. Detta är något som vi uppfattar att informanterna är medvetna om 
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och försöker arbeta för att förändra. Kommunen har tidigare till stor del varit både producent 

som producerat och tillhandahållit olika kulturevenemang och verksamheter och varit 

facilitator och möjliggörare för att andra ska kunna producera. I och med den nya satsningen 

“Kreativa Botkyrka” ska rollen som möjliggörare förstärkas. Kommunen vill fungera som ett 

bollplank och stötta sina medborgare som ska vara dem som kommer med idéer och 

projektförslag. Detta för att ta vara på den kreativitet och kraft som finns på plats. Det blir 

alltså medborgarna som bestämmer vad de vill göra och vilken deras målgrupp är. Kanske 

leder detta till att medborgarna själva får definiera kulturbegreppet och därmed själva skapa 

sin sociala praktik. Magnusson belyser vikten av att de på Mångkulturellt centrum aldrig gör 

något för någon aktör utan alltid tillsammans med aktören. På detta sätt minskas risken att 

projicera en bild av någon som denne själv inte identifierar sig med.  

 

I samtal med vissa av informanterna har vi tolkat det som att den tillit och förtroende som 

finns i samarbetet mellan politiker, tjänstemän och kulturverksamheter är något de, genom 

kultur, vill förankra även hos medborgarna. Detta går i linje med att allt Botkyrka kommun 

gör ska verka för den Interkulturella strategin och visionen/målet om att sammanföra ett 

samhälle. En förutsättning för detta belyser dessa informanter vikten av att vara trovärdig och 

långsiktig. Med det menar de att man inte kan profilera sig som en kulturkommun utan att det 

finns någon kulturverksamhet där. Eller att om kommunen säger att de vill ta vara på 

medborgarnas kreativitet och kraft måste det finnas substans i detta genom att man har 

verksamheter som arbetar med detta. Ett exempel är när det lokala initiativet “Grunden”, en 

ungdomsgård för lite äldre som skulle öppna i Fittja. På grund av att man från kommunen 

inte vetat vem som ska förvalta projektet detta bara skjutits upp och till slut resulterat i att 

initiativtagarna backat ur. Anders Lindgren på Subtopia menar på att detta har resulterat i 

både ett förlorat initiativ men också en medborgare som tappat förtroendet för kommunen. 

Med långsiktighet menar informanterna vikten av att våga stå kvar när saker och ting är 

jobbiga samt att förankring intern och externt tar lång tid. Som vi nämnt innan kan initiativ 

till Upplevelsesatsningen spåras tillbaka redan till 70-talet. Inom ramen för denna uppsats har 

vi inte undersökt Botkyrka kommuns kultursatsning ur ett medborgarperspektiv men det 

skulle vara ett intressant studieområde för framtida forskning. 

 

För att kunna tänka långsiktigt är det viktigt att de här frågorna får finnas kvar på politisk 

nivå, oavsett vem som styr. Gökinan poängterar att han “… som socialdemokrat ser på detta 
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som vilket politikerområde som helst”
172

 och att det för honom är självklart att kultur är och 

ska få vara ett politikerområde. Det är viktigt att denna kultursatsning byråkratiseras och 

förankras väl på papper för att säkra dess fortlevnad. Man kan dock fråga sig om ett enbart 

formellt beslut på papper skulle säkra denna fortlevnad. Eftersom det inte är ett krav för 

kommuner i Sverige att bedriva kulturverksamhet, utan ett område som de själva får välja att 

bedriva, vad skulle hända om det politiska styret skiftade, skulle då den femte diskursen 

finnas kvar? 

 

Vi har tidigare poängterat att en av Upplevelsesatsningen “framgångsfaktorer” har varit 

sammansättningen av personer; eldsjälar och modiga politiker. Dessa har varit öppna för och 

medvetna om båda fälten och dess diskurser samt haft en tro på kulturens inneboende kraft. 

Att Botkyrka kommun skulle fortsätta satsa på kultur är troligt då den rådande diskursen om 

att kultur ger ekonomisk och regional tillväxt ligger så pass i tiden. Men det kan finnas en 

risk att det autonoma utrymme som skapat förutsättning för den femte diskursen skulle 

försvinna, då vi tycker oss se att denna beror på tillit och förtroende mellan de inblandade 

aktörerna. I slutsatserna på Lisbeths Lindeborgs rapport om huruvida kultur genererar vinst 

belyser hon att de som enbart motiveras genom att det anses vara på modet med “kultur och 

kreativitet” och för att det kan generera pengar, sällan eller aldrig lyckas.
173

 Det krävs alltså 

hänsyn till mer än bara ekonomiska motiv bakom varför man vill ta sig an kulturella och 

kreativa näringar. Den inre konstnärliga kärnan får inte tappas bort på vägen så att det bara 

”handlar om kultur och inte om konst”.
174

 

 

Vi tror och tycker oss se att det som förenar Botkyrka kommun och kulturaktörerna är målet 

och visionen demokrati. Detta är en förutsättning för arbetet och skapar den femte diskursen. 

Att detta arbete ens är möjligt beror på att man är medveten och tar hänsyn till de fyra 

rådande diskurserna inom båda fälten. Men en lika avgörande faktor kan vara att kulturen 

ekonomiseras och att ekonomin kulturiseras, alltså att institutionaliserade idéer håller på att 

förändras. Därför ser ingen av informanterna att diskurserna behöver motsätta sig varandra 

eller att det behöver vara en motsättning att en kulturverksamhet kan jobba så nära en 

kommunorganisation. Om någon av dessa parametrar skulle saknas tror vi inte att detta 

samarbete skulle kunna ske på ett så nära och öppet sätt. Hade satsningen skett på 70-talet då 
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de dominerande diskurserna var PPA och Konsten egenvärde hade Botkyrka kommun 

säkerligen kunnat göra en sådan här satsning men förmodligen inte med ett sådant nära 

samarbete mellan aktörerna. Man kan då tänka att politikerna och tjänstemännen jobbat med 

sitt på kommunen och haft förtroende för kulturverksamheterna men inte haft en kreativ 

dialog i lika stor utsträckning. Detta p.g.a. ängslighet för att inkräkta på en armlängds avstånd 

och konstens autonomi. Förmodligen hade inte heller ett av målen varit att generera 

ekonomisk tillväxt genom kultur. Hade å andra sidan diskurserna NPM och Kultur som 

tillväxtkraft fått för stor plats i kultursatsningen tror vi inte att kulturverksamheterna hade 

velat ha någon “kreativ dialog” med kommunen. Detta på grund av att förutsättningarna för 

dialog inte skulle finnas där. Då skulle man istället för förtroende kräva redovisningsmaterial 

och siffror som kulturverksamheterna kanske inte varken skulle kunna eller vilja ge för att det 

inte speglar det “kvalitativa” i deras verksamhet. Blandningen mellan dessa fyra diskurser, 

demokrati som gemensam värdegrund och att de institutionaliserade idéerna om kultur och 

ekonomi som dikotomier sakta håller på att förändras är de faktorer som vi tycker oss se 

definierar Botkyrka kommuns kulturarbete allra mest.  

 

Ibland om kvällarna när vi tagit av oss forskarhattarna har vi varit på ett sådant humör då 

man vill att allt ska sluta som i en film. Då brukar vi lite skämtsamt säga att på grund av 

kulturens ekonomisering och ekonomins kulturisering kan vi på den mentala bioduken 

föreställa oss en varm försommardag där kommunen och kulturverksamheterna i Botkyrka 

vandrar hand i hand, framåt längs den blombeströdda väg som kallas Demokrati. Bilden 

centreras och zoomas sedan sakta ut.  
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Bilaga 1 

De kulturpolitiska målen 1974, 1996 & 2009 
 

Kulturpolitiska mål 1974 

 

 Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella 

förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas, 

 kulturpolitiken skall ge människor möjligheter till egen skapande aktivitet och främja 

kontakt mellan människor, 

 kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom 

kulturområdet, 

 kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner 

inom kulturområdet, 

 kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers 

erfarenheter och behov, 

 kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse, 

 kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs, 

 kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet 

över språk- och nationsgränserna.
175

 

 

 

 

Kulturpolitiska mål 1996 

 

 Målen för kulturpolitiken ska vara att 

 Värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den 

 Verka för allas möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande 

 Motverka kommersialismens negativa verkningar och främja kulturell mångfald, 

konstnärlig förnyelse och kvalitet 

 Bevara och bruka kulturarvet 

 Främja kulturellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.
176
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Kulturpolitiska mål 2009 

 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 

grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 

kvalitet ska prägla samhällets 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.
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