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Abstract

Titel: Utveckling genom kultur – en studie av Region Hallands kulturpolitik

Författare: Hanna Janson

Handledare: Jörgen Johansson

Termin: Vårterminen 2006

Kulturens roll i samhällsutvecklingen är något som diskuteras allt mer intensivt. Idag kan en 
tendens där man använder kultur som verktyg för att uppnå utveckling urskiljas i 
kulturpolitiken både i Sverige och utomlands. 

Denna uppsats syftar till att studera och beskriva Region Hallands kulturpolitik, med fokus på 
att urskilja hur man använder kultur som verktyg för att uppnå regional utveckling. Den 
teoretiska utgångspunkten i studien utgörs av två kulturpolitiska modeller genom vilka jag 
undersöker hur kulturpolitiken har utvecklats de senaste åren, samt på vilket sätt kulturen 
integreras i andra samhällssektorer.  

Materialet i uppsatsen har inhämtats genom intervjuer med representanter för de sex största 
partierna i Region Halland, samt med regionens kulturchef. Dessa intervjuer har tillsammans 
med en del sekundära källor legat till grund för uppsatsens empiriska del. 

Det huvudsakliga resultatet i denna uppsats är att det råder en stor konsensus kring 
kulturpolitiken i Region Halland, oavsett partitillhörighet. Kulturen är på god väg att bli en 
fullständigt integrerad del i regionen, och den har stor betydelse för flera olika områden. 
Dessutom spelar den en avgörande roll i det regionala utvecklingsprogrammet vilket visar på 
att man avser att använda sig av kultur för att uppnå regional utveckling i Region Halland.  

Nyckelord: Kultur, Kulturpolitik, Regional utveckling, Region Halland
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1 Inledning

Kulturpolitik som begrepp och företeelse har en relativt kort historia i Sverige, 
liksom i övriga världen. Det var först i och med införandet av de kulturpolitiska 
målen på 1970-talet som kulturpolitik blev ett självständigt politiskt sakområde i 
Sverige, och staten började stödja kultur aktivt. Grunden för dagens svenska 
kulturpolitik utgörs alltså av de kulturpolitiska målen som bestämdes 1974 av 
Riksdagen, och som modifierades 1996.1

Något har dock hänt med kulturen och dess betydelse under de senaste åren. 
Tidigare byggde man kulturpolitiken på konstområdena och kulturinstitutionerna, 
vilket innebar att man inte lyckades med att integrera kulturpolitiken i de vidare 
och mer prioriterade områdena för politik och planering, såsom utbildning, hälsa, 
boende, miljö och andra sociala aspekter på markanvändning och utveckling.2

Numera möter vi istället kulturen i andra sammanhang än de traditionella. Den 
har blivit ett verktyg i utvecklingsstrategier och behandlas i samband med 
regionalpolitik och globalisering. Kulturpolitiken håller på att bli en kraft att 
räkna med, även utanför det begränsade, traditionella kulturområdet. Man kan 
säga att kulturpolitiken håller på att ta sig in mot centrum av samhälls-
utvecklingen.3 De statliga målen inom kulturpolitik ska inte längre bara röra 
kultursektorn, utan alla sektorer i samhället. 

Under slutet av 1900-talet och fram till idag har kulturpolitikens plats i en 
regionalpolitisk utveckling poängterats. Man menar att kulturpolitiska insatser 
”legitimeras eftersom de kan fungera som ett smörjmedel i regionens ekonomiska 
tillväxt”.4  

Kulturens roll i samhällsutvecklingen och betydelsen för den enskilda människan 
är något som diskuteras allt mer intensivt. Idag kan denna tendens, där man 
använder kultur som verktyg för att uppnå utveckling, urskiljas i kulturpolitiken 
både i Sverige och utomlands. I Sverige är detta tydligast just på den regionala 
nivån.5 I regeringens proposition 2001/02:4 kan man läsa att: 

”[kulturen] är en viktig faktor för att skapa dynamiska och stimulerande miljöer som drar 
till sig företag och entreprenörer. Det finns ett samband mellan en regions utveckling och 
begrepp som dynamik, förändringsbenägenhet, entreprenörskap och rörlighet. Förmågan 
att skapa någonting nytt är ofta kopplat till historiska traditioner, värderingar, tillgång till 
mötesplatser, förmåga till omvärldsorientering samt gränsöverskridande och täta nätverk. 
Här har kulturen en viktig styrka – en kraft som ger länkar mellan det förflutna och 
framtiden och som kan få nya förmågor och synsätt att utvecklas”.6

                                                
1 Nilsson 2003, s. 231
2 Nilsson 2003, s. 454
3 Om världen 2001, s. 7
4 Bryder m.fl. 2004, s. 68
5 Bryder m.fl. 2004, s. 81
6 Prop. 2001/2002:4, s. 50f
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Begreppet regional utveckling har mer och mer förskjutit intressefokus mot 
näringsliv, samhällsplanering och – kulturpolitik.7 Städers och regioners 
utveckling blir mer och mer beroende av förmågan att erbjuda en god livsmiljö, 
och det är här kulturen kommer in som en viktig attraktionskraft. Kulturen kan 
numera ses som nyckeln till utveckling och tillväxt, och det är denna fascinerande 
samhälleliga och politiska utveckling som fångar mitt intresse. 

1.1 Syfte och problemformulering

Den framstående roll som den regionala nivån har för kulturpolitiken gör just 
denna till en intressant nivå att studera. Utifrån detta har jag valt att fokusera på 
en specifik region, nämligen Region Halland. Varför jag väljer att studera just 
Region Halland är eftersom de själva skriver på sin hemsida att deras 
huvudsakliga ”[syfte] är att stärka samverkan på regional nivå och kraftfullt verka 
för utveckling och tillväxt i Halland”. Dessutom skriver de att ”[kultur] har stor 
betydelse för regional utveckling och identitet”.8 Därutöver har jag inte hittat 
någon liknande studie gjord på just Region Halland. Därför tycker jag att det är 
särskilt intressant att studera deras kulturpolitik och se om och hur de använder 
sig av denna för att uppnå regional utveckling. 

Syftet med min uppsats är i huvudsak att studera och beskriva Region Hallands 
kulturpolitik, att se om, och i så fall hur, man integrerar kulturen i andra politik-
områden, samt att undersöka vilken syn och uppfattning det finns kring detta i 
regionen. Dessutom vill jag undersöka på vilket sätt tendensen att integrera ett 
utvecklingsperspektiv i kulturpolitiken finns i Region Halland. Mitt huvudsakliga
empiriska material hämtas från intervjuer med politiker från de sex största 
partierna inom Region Halland. För att erhålla en bättre förståelse för den rådande 
kulturpolitiska situationen i regionen har även en intervju med kulturchefen i 
Region Halland genomförts, och till detta har intervjuerna kompletterats med en 
del sekundära källor.

De frågor jag vill ha svar på i denna uppsats är följande:

1) Hur ser kulturpolitiken ut i Region Halland?

2) På vilket sätt integrerar man kulturen i andra politikområden i Region
Halland?

3) På vilket sätt kan tendensen att använda kultur som verktyg för att uppnå 
regional utveckling identifieras i Region Halland?

I samtliga frågor ovan vill jag se vilken syn och uppfattningar de politiska 
partierna har på detta, uttryckt genom de intervjuade politikerna. 

                                                
7 Nilsson 2003, s. 275
8 Kulturens kraft, Region Halland. 2006-03-20. <www.regionhalland.se>
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1.2 Metod

Lennart Lundquist skriver att metod är ”de tillvägagångssätt med vilkas hjälp 
metodologi utformas, material tas fram, teori (begrepp) appliceras på det 
framtagna materialet i analysen och forskningsresultat presenteras”.9 Metod 
innebär alltså forskarens sätt att gå tillväga och arbeta.10

Det forskningsproblem som denna uppsats tar upp är främst frågan om kulturens 
betydelse för regional utveckling, och syftet är att delvis att undersöka hur man 
använder kulturpolitiken för att uppnå just denna utveckling, men även hur 
kulturpolitiken ser ut i stort i regionen, samt hur man integrerar kulturen i andra 
politikområden. 

Jag har valt att använda ett uteslutande kvalitativt tillvägagångssätt i min uppsats, 
för att på så sätt kunna bemöta mitt forskningsproblem på bästa sätt. Kvalitativa 
metoder används när forskaren är intresserad av att förstå en företeelses 
egenskaper och kvaliteter.11 Kvalitativ forskning söker riklig information om ett 
fåtal undersökningsenheter, till skillnad från den kvantitativa forskningen där 
materialet kan uttryckas i siffror och behandlas med statistiska tekniker.12 Många 
kvantitativt orienterade forskare ser den kvantitativa metoden som den enda rätta, 
men på senare tid menar man att även de kvalitativa metoderna har ett betydligt 
större tillämpningsområde än vad som tidigare hävdats.13

Det är möjligt att jag med hjälp av kvantitativa metoder visserligen hade kunnat 
göra en bredare undersökning, men då mitt intresse och fokus ligger på att uppnå 
en djupare förståelse av mitt forskningsproblem anser jag att den kvalitativa 
metoden passar mitt syfte bäst. Vid en kvantitativ undersökning hade jag varit 
tvungen att bli mindre djupgående, vilket inte är önskvärt i detta fall.  

Den studie jag kommer att genomföra kan betraktas som en fallstudie. En 
fallstudie är ett väldigt vanligt kvalitativt tillvägagångssätt.14 Fallstudier erbjuder 
en möjlighet att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem under, 
vanligtvis, en begränsad tidsrymd.15 Som Merriam skriver är en fallstudie ”alltså 
en undersökning av en specifik företeelse, t ex ett program, en händelse, en 
person, ett skeende, en institution eller en social grupp”.16 Styrkan med fallstudier 
är just att det ges möjlighet att koncentrera sig på en speciell händelse eller 
företeelse och försöka få fram de faktorer som inverkar på denna.17 Fallstudier 
skiljer sig lite från annan forskning då det inte finns några speciella metoder för 
insamling eller analys av vetenskaplig information. Istället kan alla metoder 
användas i en fallstudie, även om vissa metoder är vanligare än andra.18 Fallet i 
min studie kan man alltså säga är Region Halland och dess kulturpolitik.

                                                
9 Lundquist 1993, s. 95
10 Lundquist 1993, s. 96
11 Bjereld m.fl. 1999, s. 108
12 Lundquist 1993, s. 103
13 Lundquist 1993, s. 105
14 Lundquist 1993, s. 105
15 Bell 1993, s. 15f
16 Merriam 1994, s. 24
17 Bell 1993, s. 15, Merriam 1994, s. 25
18 Merriam 1994, s. 24



4

För att samla in det empiriska materialet till denna studie, och genom detta 
besvara mina frågeställningar, har jag valt att genomföra intervjuer dels med 
kulturchefen i regionen, Ingemar Andreasson, och dels med representanter för de 
sex största partierna i Region Halland.19 De politiker jag intervjuat är Anne Marie 
Brodén (m), Ingmari Carlsson (v), Jan-Olof Johansson (s), Bertil Nilsson (fp), 
Eva Olofsson (kd) och Mari-Louise Wernersson (c). Urvalet av dessa gick till 
som så att jag på förhand hade en uppfattning om vilka de viktigaste personerna 
för min uppsats var och i första hand tog kontakt med dessa. Därefter skedde 
urvalet genom ett så kallat ”snöbollsurval”20, det vill säga ett icke-slumpmässigt 
urval där man via redan valda personer letar sig fram till andra personer som man 
tar med i urvalet om den första personen inte själv har möjlighet att ställa upp. 

Intervjuer kan användas i olika sammanhang och för olika syften.21 Dessa 
intervjuer genomför jag främst för att få en uppfattning om personernas egna 
erfarenheter, tankar och åsikter i frågan, det vill säga en så kallad respondent-
undersökning.22 Dessutom har jag tänkt mig att genom detta tillvägagångssätt 
även kunna erhålla ytterligare information och material via intervjuerna, genom 
en så kallad informantundersökning.23

”Intervjuer kan utformas mycket olika, ges olika form och innehåll” skriver 
Annika Lantz i sin bok Intervjumetodik.24 Jag har valt att genomföra intervjuer 
som har inslag från både strukturerade och öppna intervjuformer, eftersom jag i 
mina intervjuer kommer att använda mig av öppna svarsalternativ, medan 
frågorna kommer att vara bestämda på förhand, och lika för alla respondenter.25

Dessutom visar det faktum att jag intresserar mig för respondenternas egna 
upplevelser och tankar om tendensens kvaliteter och betydelser på en öppen 
intervjuform. Detta är typiskt för öppna intervjuer då man i denna intervjuform 
ofta ställer frågor som handlar om vari ett fenomen består, och vilken mening det 
har.26 På detta sätt kommer jag att söka sammanhangsbestämd kunskap om mitt 
fenomen. 

Inför intervjuerna konstruerade jag en intervjuplan som jag följde när jag 
genomförde intervjuerna.27 I denna plan formulerade jag de frågor jag ville ha 
svar på under intervjuerna. Av begränsningsskäl redovisas dock inte svaren på 
samtliga frågor i denna uppsats, utan jag har valt att fokusera på vissa delar, som 
senare kommer att ses i kapitel 3.

                                                
19 Även representanter för Miljöpartiet och Sveriges Pensionärers Intresseparti tillfrågades, men hade ingen 
möjlighet att delta.
20 Esaiasson m.fl. 2004, s. 286
21 Lantz 1993, s. 11f
22 Esaiasson m.fl. 2004, s. 254
23 Esaiasson m.fl. 2004, s. 253
24 Lantz 1993, s. 17
25 Lantz 1993, s. 17ff
26 Lantz 1993, s. 19
27 Se Bilaga 1
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1.2.1 Validitet och reliabilitet

I all vetenskaplig forskning är det viktigt att producera giltiga och hållbara 
resultat.28 Viktigt är att tydligt skilja mellan den teoretiska och den operationella 
nivån i uppsatsen. Vetenskapliga frågeställningar och problem formuleras alltid 
på den teoretiska nivån, medan de metoder och tillvägagångssätt som används vid 
datainsamlingen sker på den operationella nivån. När man till sist drar slutsatserna 
återvänder man till den teoretiska nivån igen.29 För att kunna upprätthålla en god 
överensstämmelse mellan dessa två nivåer krävs att validiteten och reliabiliteten 
är hög.30 Hög validitet innebär att operationaliseringen verkligen pekar ut det som 
teorin avser att undersöka, medan hög reliabilitet innebär att operationaliseringen 
gör det möjligt att mäta precist.31

I denna studie kommer både validiteten och reliabiliteten vara hög. För att kunna 
besvara mina frågeställningar kommer jag att formulera ett antal intervjufrågor 
som svarar mot mina frågeställningar, härledda ur mina teoretiska resonemang, 
varför jag anser att validiteten är hög. Vid intervjuer handlar reliabilitet om att 
kunna avspegla källan korrekt. För att reliabiliteten ska vara hög ska respondenten 
inte bara kunna intyga att det han eller hon sagt under intervjun återgivits korrekt i 
intervjun, utan även kunnat uttrycka sina tankar och åsikter vid intervjutillfället.32

I min studie kommer respondenterna att bli helt korrekt återgivna, i och med att 
jag kommer att använda mig av både bandspelare och anteckningar, vilket innebär 
att även reliabiliteten är hög. Dessutom stärks reliabiliteten ytterligare i och med 
att jag använder mig av öppna svarsalternativ, vilket gör att respondenterna fritt 
kan utveckla sina tankar och åsikter kring de olika frågorna. 

Hur noggrann och försiktig man än är vid insamlingen av det empiriska materialet
så kan det alltid uppstå problem och felaktigheter, varför kritik kan riktas mot mitt 
val av intervju som metod för datainsamling. Intervjuareffekter, det vill säga 
medveten eller omedveten påverkan från intervjuaren, är ett exempel på ett 
problem som kan uppstå.33 Vad gäller medvetna intervjuareffekter så anser jag att 
dessa inte har förekommit, men möjligtvis finns det risk för omedveten påverkan 
och styrning från min sida, det vill säga att jag genom uttal, mimik och gester när 
frågorna läses upp och selektivt lyssnande och noterande när svaren registreras.34

Risken för detta har jag dock varit medveten om vid intervjutillfällena och därför 
försökt minimera dessa problem.

1.3 Material

Lundquist skriver att det är en viktig distinktion mellan ”material som redan 
existerar, t.ex. i form av texter och insamlad statistik, och material som forskaren 

                                                
28 Merriam 1993, s. 174
29 Esaiasson m.fl. 2004, s. 20
30 Lundquist 1993, s. 99
31 Lundquist 1993, s. 99
32 Lantz 1993, s. 13f
33 Esaiasson m.fl. 2004, s. 261f
34 Esaiasson m.fl. 2004, s. 262
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själv ’skapar’, t.ex. genom experiment, intervjuer, enkäter och direkt 
observation”.35  

Den här studien baserar jag på en rad olika material. Sekundära källor, det vill 
säga den litteratur jag använder mig av för att beskriva kulturpolitik i allmänhet 
och relationen mellan kultur och utveckling i synnerhet, utgör en stor del av 
studien, samt det material jag erhållit från de intervjuer jag genomfört, vilket 
ligger till grund för uppsatsens empiridel. 

För att få fram bakgrundsinformation till intervjuerna, och uppsatsen i allmänhet, 
ligger Regionalt tillväxtprogram för Halland 2004-2007 som en stabil bas. 
Dessutom är propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet36

viktig för min studie då det är i denna som regeringen tar initiativ till regionala 
tillväxtprogram. Även Region Hallands hemsida37 har studerats, för att genom 
den få en helhetsbild av regionens arbete och ansvarsområden. 

Därutöver kommer jag i min uppsats använda mig en del utav Sven Nilssons 
material, och då i huvudsak Kulturens nya vägar, som behandlar kultur, 
kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige från mitten av 1800-talet och vilket 
närmast kan kallas ett standardverk inom svensk kulturpolitik. Sven Nilsson är 
fil.dr och docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han har tidigare varit 
bibliotekschef i Malmö, samt arbetat med kultur- och regionalfrågor i Norrköping 
och Malmö. Dessutom har han varit aktiv i kulturdebatten i många år och skrivit 
ett antal böcker om kulturfrågor. Han medverkar ofta i medierna som debattör och 
är även en flitigt anlitad föredragshållare i dessa frågor. Sven Nilsson är en 
användbar källa för min uppsats därför att Kulturens nya vägar ger utförliga fakta 
och beskrivningar av svensk kulturpolitik, men också därför att han presenterar 
många intressanta resonemang och idéer som är intressanta för min undersökning.

Det är viktigt att som författare till en uppsats inta ett kritiskt förhållningssätt till 
de källor man använder sig av, och inte använda dessa helt utan förbehåll. 
Primärkällor uppfattas allmänt som mer trovärdiga än sekundärkällor. Då 
primärkällor i form av intervjuer i huvudsak ligger till grund för denna uppsats 
empiriska material anser jag inte att detta är något problem.38

1.3.1 Tidigare forskning och andra studier

Även om behovet av kulturpolitisk forskning är stort, så är den fortfarande ganska 
dåligt utvecklad i Sverige, liksom på de flesta andra håll i världen.39 Tidigare 
innebar kulturpolitisk forskning sådan som rör de traditionella kulturpolitiska 
områdena, såsom konst och litteratur. Under senare tid har dock en ökad 
uppmärksamhet riktats mot kultur i en vidare mening. Man ser nu kulturen som 
bärare av något som är mycket viktigt för samhällets utveckling och 

                                                
35 Lundquist 1993, s. 107
36 Prop. 2001/02:4
37 www.regionhalland.se
38 Esaiasson m.fl. 2004, s. 309
39 Om världen 2000, s. 81
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marknadsmässig konkurrenskraft istället för som förströelse.40 För att bättre förstå 
min studie presenteras här en kort introduktion av redan existerande forskning 
inom kulturpolitik och utveckling. Min avsikt med dessa valda texter är även att 
referera till dem i uppsatsen och på så vis använda dem i min egen undersökning.

Det verk som har varit vägledande och inspirerande för andra inom området är i 
första hand Vår skapande mångfald, som lades fram 1995 av Världs-
kommissionen för kultur och utveckling, och som fokuserar främst på just 
kopplingen mellan kultur och utveckling. Syftet med denna rapport var att
stimulera och fördjupa debatten och analysen av sambandet mellan kultur och 
utveckling. Den pekar just på det faktum att utveckling inte bara ska ses som rent 
ekonomisk utan även som ett sätt för människor att välja ett meningsfullt och 
tillfredsställande liv med andra människor. Kultur spelar en avgörande roll för att 
uppnå denna form av utveckling.41 Denna rapport betydde ett genombrott för en 
delvis annorlunda kultursyn, där kulturpolitiken inte bara ses ur de olika 
konstområdenas perspektiv, utan också på allvar genomsyrar hela samhälls-
apparaten.42

Vår skapande mångfald följdes 1997 upp av In from the Margins, en 
forskningsrapport från Europarådet, som förstärker den nya synen på kultur 
ytterligare. Även här var kulturens roll för att uppnå hållbar utveckling den 
viktigaste punkten i rapporten.43

Innehållet i dessa två rapporter har syftat till att vara ett hjälpmedel för kultur- och 
utvecklingspolitik på internationell och nationell nivå. Man menar att framväxten 
av mer mångkulturella samhällen och all utveckling förutsätter en kombination av 
sociala, tekniska, ekonomiska och kulturella resurser. Detta samspel är nycklarna 
till en kulturell och ekonomisk förnyelse av samhället, vilket är en fråga både för 
kulturpolitiken och för politiken inom andra områden, menar man.44

En annan källa för min studie är som jag redan nämnt Sven Nilsson, som skrivit 
ett antal böcker relaterade till kultur och kulturpolitik. Bland hans böcker finns, 
utöver Kulturens nya vägar, bland annat Den kulturpolitiska debatten under 
1960-talet (1970), Vägen till kulturpolitiken – kulturen och samhällsförändringen
(1981) samt Kulturens vägar (1999). 

Forskningsfältet inom kulturpolitiken växer hela tiden. För att uppdatera 
forskningen till nutida förhållanden måste man integrera ett tvärsektoriellt 
angreppssätt, med ämnen såsom sociologi, samhällsekonomi, etnologi och 
statsvetenskap bland andra.45

                                                
40 Om världen 2000, s. 82
41 Kultur för regional tillväxt 1998, s. 4
42 Om världen 2000, s. 7
43 Kultur för regional tillväxt 1998, s. 18
44 Om världen 2003, s. 7f
45 Om världen 2000, s. 82
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1.4 Definitioner

Vissa ord och begrepp är svåra att definiera, särskilt då de uppfattas olika 
beroende på sammanhang och användning. Därför ska jag här definiera vissa 
begrepp som är av stor betydelse för uppsatsen och förståelsen av denna. 

1.4.1 Kultur

Att själva kulturbegreppet är väldigt svårdefinierat, och rymmer många 
innebörder, råder det ingen tvekan om. Jag tänker här försöka att återge och 
resonera kring några av de olika betydelser som finns för kulturbegreppet. 

I Nationalencyklopedin är definitionen av kultur mycket omfattande, men den 
grundläggande betydelsen är odling, bildning. Man delar sedan in kulturbegreppet 
i två synsätt: ett kulturantropologiskt synsätt och ett traditionellt synsätt där kultur 
betyder konst i form av finkultur.46

Det traditionella, eller estetiska, kulturbegreppet är den snävaste definitionen av 
kultur och även det som är minst komplicerat att definiera. Det utvecklades främst 
av tyska historiker och filosofer under senare hälften av 1700-talet och början av 
1800-talet. Detta innefattar i första hand konstarterna, de så kallade sköna 
konsterna, och studiet av dessa. Musik, litteratur, bildkonst, teater och arkitektur, 
och dess produktion, distribution och konsumtion, utgör enligt detta synsätt 
kulturens kärna.47

Det antropologiska, eller etnologiska, kulturbegreppet däremot förutsätter 
kontrasten mellan natur och kultur. Kortfattat innebär detta att allt mänskligt 
beteende som inte är biologiskt betingat är kultur.48 Det antropologiska 
kulturbegreppet handlar om hur människor tänker och ser på sin tillvaro. Det 
handlar om värderingar, föreställningar, åsikter och kunskaper som är förvärvade 
och inte naturliga eller instinktiva. Kultur kan alltså ses som en mänsklig 
konstruktion som kan variera situationellt vad gäller varaktighet och utbredning. 
Kring detta uppstår dock en problematik med hur gränsen mellan natur och kultur 
ska dras, hur samhälle och kultur förhåller sig till varandra.49

Kultur i en vidare definition rymmer både förändring och kontinuitet. Samhälle 
och människa ingår i en ständig omvandlingsprocess där nya kulturella 
konstruktioner skapas, konstruktioner som verkar samtidigt och parallellt med 
mera etablerade former. Somliga strukturer förändras långsamt såsom sociala 
mönster, ekonomiska relationer, lokala och regionala traditioner. Man talar om 
”sega strukturer” när det gäller vissa djupt rotade samhälls- och kulturfenomen. 
Ett exempel är människors önskan att återknyta till lokala traditioner och lokal 
historia samtidigt som världen blir mera global. Behovet av lokal förankring och 

                                                
46 Kultur, Nationalencyklopedin på Internet. 2006-03-22. <www.ne.se>
47 Åhlberg 1995, s. 170  
48 Åhlberg 1995, s. 172f
49 Ekman 1996, s. 12f  
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regionalt särpräglad kultur kan till och med öka i takt med försvagade 
nationsgränser.50

1.4.2 Kulturpolitik

Det är viktigt att skilja på kultur och kulturpolitik. Kulturpolitik handlar om ”den 
roll statliga, regionala och lokala organ har för att formulera mål, prioritera 
uppgifter, stötta produktion samt se till att konsten och kulturverksamheten når 
avsedda målgrupper”.51

I Nationalencyklopedin definieras kulturpolitik som ”debatten om och 
beslutsprocessen kring offentliga insatser för att främja ett rikt kulturliv och att 
bevara och utveckla olika kulturmiljöer”.52

I kulturpropositionen 1974:28 Den statliga kulturpolitiken 1 definieras kultur-
politik som:

”[en] samlad struktur för samhällsåtgärder på kulturområdet. Det kan gälla statens, 
kommunernas, landstingens eller hela samhällets insatser. En fullt utformad kulturpolitik 
förutsätter mer eller mindre definierade mål som möjliggör långsiktiga planeringar och 
planmässiga reformer. För att de uppsatta målen skall uppnås krävs resurser, metoder och 
organ såväl för planering som för verkställighet”.53

Som jag tidigare nämnt skapades den moderna svenska kulturpolitiken under 
1970-talet genom att de nu gällande riktlinjerna för den statliga kulturpolitiken 
lades i och med 1974 års riksdagsbeslut. Bland annat betonades vikten av att 
kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten, motverka 
kommersialismen och skapa förståelse mellan olika nationer och folkgrupper. 
Vidare underströks kulturpolitikens roll för att främja, stimulera och förnya de 
enskilda människorna till egna kulturella aktiviteter liksom betydelsen av att ta till 
vara och levandegöra äldre tiders kultur.54

Kulturpolitiken ska alltså ge ramar för kulturen och konsten, men den ska inte 
blanda sig i det konstnärliga innehållet. Kulturpolitik kan kortfattat definieras som 
samhällets samlade medel och metoder för att på olika sätt underlätta människors 
möten med kultur och konstnärlig verksamhet.55

I Sverige finns Statens Kulturråd som är en central förvaltningsmyndighet inom 
kulturområdet. Kulturrådets huvuduppgifter är att ge ett samlat underlag för den 
statliga kulturpolitiken och att bistå regeringen med att genomföra den.56

                                                
50 Ekman 1996, s. 12f
51 Tillsammans når vi längre 1999, s. 15
52 Kulturpolitik, Nationalencyklopedin på Internet. 2006-03-22. <www.ne.se>
53 Prop. 1974:28, s. 23.
54 Kulturpolitik, Nationalencyklopedin på Internet. 2006-03-22. <www.ne.se>
55 Tillsammans når vi längre, 1999, s. 15
56 Om Kulturrådet, 2006-03-22. <http://www.kulturradet.se >
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1.4.3 Utveckling

Det är svårt att definiera vilken sorts utveckling det handlar om när man talar om 
utveckling genom kultur. Gemensamt för en stor del av den litteratur som finns är 
dock att den diskuterar denna utveckling ur två perspektiv. Det vanligaste är att 
begreppet utveckling används när det handlar om ekonomisk utveckling, men 
även det andra perspektivet, där människors personliga utveckling och livskvalitet 
framhålls, är vanligt.57

Jag avser att kombinera dessa två perspektiv i min uppsats och använda 
utveckling i meningen samhällelig utveckling. Detta innebär både en ekonomisk 
och en individuell utveckling, vilka båda på sikt förändrar samhället. Detta är 
även en definition som passar bra in på det sätt utveckling används hos Region 
Halland. 

1.5 Disposition

Jag har valt att lägga upp uppsatsen så att jag i det första kapitlet presenterar en 
inledning, där jag bland annat redogör för uppsatsens problemområde, syfte och 
frågeställningar. Dessutom inkluderar detta kapitel en presentation av de metoder 
och material som används i studien, samt den tidigare forskning som gjorts inom 
ämnet. 

I det andra kapitlet kommer uppsatsens teoretiska utgångspunkter att tas upp, det 
vill säga de två kulturpolitiska modeller som senare i uppsatsen kommer att 
kopplas till det empiriska materialet. 

Det tredje kapitlet innehåller en framställning av de empiriska resultat som 
ligger till grund för uppsatsen. 

Det fjärde kapitlet innehåller analysen av det empiriska resultatet och slutligen
ägnas kapitel fem åt avslutande diskussion där jag summerar och diskuterar 
resultatet av min studie och tydligt besvarar mina frågeställningar. 

                                                
57 Kultur som strategi i lokalt och regionalt utvecklingsarbete 1997, s. 12
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2 Teori

Det finns ingen samlad ”teori” om kultur och kulturpolitik. Istället får man söka 
kunskap inom många olika områden, såsom historia, ekonomi, statsvetenskap, 
sociologi, psykologi och filosofi, för att bara nämna några, för att få bättre 
uppfattning om hur kulturpolitiken fungerar.58

I detta kapitel kommer de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 
uppsatsens analys att presenteras. Denna del kommer att ägnas åt kulturpolitiska 
modeller som pekar på vissa tendenser i utvecklingen av kulturpolitiken under de 
senaste decennierna. Dessa kommer senare i uppsatsen fungera som redskap i 
analysen av det empiriska materialet. 

2.1 Kulturpolitiska modeller

Det finns stora likheter mellan den svenska kulturpolitiken och den som under 
samma period bedrivits i andra länder. I särskilt hög grad gäller detta de nordiska 
länderna, där både historia, kulturtraditioner och samhällsorganisationer skapat en 
bred gemensam bas. Sven Nilsson och Sverker Sörlin presenterar båda 
kulturpolitiska modeller som i norden används för att skapa en ökad förståelse och 
kunskapsbas för kulturen och kulturpolitiken. Några utav dessa kommer jag att 
använda och applicera på mitt fall. 

2.1.1 Humanistisk, sociologisk och instrumentell kulturpolitik

Den danska kulturforskaren Dorte Skot-Hansen har utvecklat en modell för att 
beskriva kulturpolitikens utveckling från 1960-talet till idag. Hon beskriver hur 
kulturpolitikens tyngdpunkt förskjutits från, som hon skriver, ”upplysning till 
upplevelse, från humanistiska bildningsideal till marknadsanpassad 
kulturalisering, från aktivt deltagande och eget skapande till marknadsförda 
franchisingevenemang och så vidare”.59 För att beskriva denna utveckling 
använder hon sig av tre olika sätt, eller modeller, att se på kulturpolitiken utifrån. 
Dock sker inte utvecklingen genom att man överger en kulturpolitisk modell för 
en annan, utan istället sker denna genom att nya kulturpolitiska ideal och 
strategier överlagrar de tidigare. Detta gör att den kulturpolitiska situationen 
efterhand blir mer och mer komplex och fylld av mer eller mindre motstridiga 
principer.60 Vad Skot-Hansen beskriver i sin modell är en utveckling från en 
humanistiskt motiverad kulturpolitik över en sociologiskt till en instrumentellt 
motiverad kulturpolitik. Skot-Hansens modell är i huvudsak dansk, men har 
anpassats av Sven Nilsson till att även passa här i Sverige. 

                                                
58 Nilsson 2003:305
59 Nilsson 2003:447
60 Nilsson 2003:447
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Modellen fungerar som ett verktyg för att förstå utvecklingen av kulturpolitiken 
under de senaste årtiondena och den kulturpolitiska situation som finns i Sverige 
idag. 

Figur 2.1 Kulturpolitikens utveckling

Humanistisk Sociologisk Instrumentell
Mål Bildning Frigörelse Synliggörande

Bakgrund Staten Det civila samhället Marknaden

Förankring Nationell Lokal Global

Strategi God konst till folket Kulturell demokrati –
publikarbete – upp-
sökande verksamhet –
eget skapande

Kulturalisering 
– profilering –
”events” –
marknads-
föring

Publik Hela befolkningen Grupper Segment -
livsstilar

Ram Kulturinstitutioner –
turnéer

Aktivt deltagande –
pluralistiska ramar

Flaggskepp –
festivaler

Funktion Upplysning – bildning Bekräftelse –
utveckling –
kommunikation

Underhållning 
– upplevelse

Förmedling Kulturförmedlare (ex. 
bibliotekarier) –
folkbildning

Animatörer –
kultursekreterare –
kulturpedagoger

Projektledare -
curators

I den humanistiskt motiverade kulturpolitiken ses upplysning och bildning som 
verktyg för att stärka demokratin. Människorna behöver vägledning för att kunna 
ta till sig konst och kultur, där kulturförmedlarna, såsom bibliotekarier och 
museipedagoger, krävs för att överbrygga den klyfta som skiljer den breda 
befolkningen från konsten. Alla ska få del av den nationella enhetskulturen och de 
lokala kulturinstitutionerna utgör ramen för förmedling och fördjupning. Statens 
roll är central i den här modellen.61

När den statliga kulturpolitiken presenterades på 1970-talet trädde den 
sociologiskt motiverade kulturpolitiken in där man ifrågasatte den tidigare passiva 
distributionen av ”god konst”. Istället för att ”föreläsa” eller guida människor till 
”finkulturen” så jobbar kulturförmedlarna, som nu var kultursekreterare och 
kulturpedagoger, för att stödja och hjälpa människor att själva bidra till kulturen 
genom eget deltagande och aktiviteter. Nu skulle kulturpolitiken istället leda till 
frigörelse, och initiativen skulle komma nerifrån, från det civila samhället. Själva 
kulturbegreppet blev nu bredare, och den kulturella demokratin skulle
förverkligas, hette det. Alla kulturformer var likvärdiga och alla grupper skulle få 

                                                
61 Nilsson 2003, s. 448
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uttrycka sig, oavsett kön, sysselsättning, ursprung, ålder eller sexuell läggning. 
Medborgarhus, övningslokaler för rockgrupper och alla slags verkstadslokaler 
skulle stå till förfogande. Kulturen sågs som en process som alla kunde delta i och 
inte som en vara som skulle konsumeras.62

På 1980-talet började den instrumentellt motiverade kulturpolitiken att utvecklas. 
Här är kulturen en symbol för kreativitet och förnyelse. Dessutom blir konsten 
och kulturen mer och mer ett medel för att skapa ekonomisk utveckling. 
Marknaden tar plats i kulturpolitiken och den internationella aspekten blir mer 
och mer tydlig. I förmedlingsarbetet talar man nu om kvalitetssäkring, 
synliggörande och profilering. De prestigefyllda projekten står i centrum för 
uppmärksamheten som flaggskepp som bjuder underhållning och upplevelser i 
glansfull omgivning. Kulturförmedlarens nya roll blir att hitta finansierings-
möjligheter och att bli mer hemma med den nya vokabulär som används, såsom 
”experimentell”, ”attraktion”, ”internationell”, ”gränsöverskridande”, ”infotain-
ment” och så vidare.63     

Skot-Hansen menar som sagt inte att den instrumentellt motiverade 
kulturpolitiken överskuggat tidigare modeller, men hon spårar inflytandet och 
anpassningen både i massmedier och kulturinstitutioner och i kulturpolitiska 
handlingsprogram.64  

Detta är en väldigt förenklad förklaring av den svenska kulturpolitikens 
utveckling. I verkligheten har alla olika variabler blandats tillsammans. Kultur-
politiken hämtar sina värderingar och argument än från den humanistiskt, än från 
den sociologiskt eller den instrumentellt motiverade kategorin. Kulturpolitiken är 
snarare pragmatisk än ideologisk, vilket gör att tendenserna inte alltid är särskilt
tydliga. Dagens kulturpolitik har influenser från alla tre kategorier. Modellen 
radar upp generella tendenser som visar utvecklingens riktning och är därför 
användbar när man analyserar formuleringen av kulturpolitiken.65

2.1.2 Kultur i relation till andra sektorer i samhället

Kulturpolitiken utvecklas tillsammans med samhället i allmänhet. Här stödjer jag 
mig på Sverker Sörlin som har utvecklat en översiktlig modell som beskriver 
relationen mellan kultur och andra sektorer i samhället. Han beskriver det som 
interaktion mellan tre olika system:

1) det ekonomiska systemet eller produktionssystemet
2) kunskapssystemet, det vill säga forskning, utbildning, innovationer etc.
3) kulturlivet, det vill säga kultur, konst, design, mode etc.

                                                
62 Nilsson 2003, s. 448f
63 Nilsson 2003, s. 449
64 Nilsson 2003, s. 449
65 Nilsson 2003, s. 449f
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Figur 2.2 Samhällssektorer i samverkan

Figuren ovan illustrerar att var och en av dessa tre sektorer har ett stort mått av 
autonomi, en autonomi som har ingått som en viktig beståndsdel i industri-
samhällets kulturpolitik, men även i utbildnings- och näringspolitiken, och som 
legat till grund för hur denna politik organiserats. De har utvecklat sina egna 
ändamålsrationaliteter, med egna mål, normer och värderingar.66

Figuren illustrerar även hur de olika sektorerna överlappar varandra och griper in i 
varandras områden. Kunskapssamhällets framväxt har inneburit att de tre 
cirklarna närmat sig varandra och skärningsmängderna mellan produktions-
systemet, kunskapssystemet och kulturlivet är med all säkerhet åtskilligt större 
idag mot hur det var för bara några decennier sedan. I själva verket är det lätt att 
tolka de senaste årens tendenser om de sätts in i figuren nedan: näringslivets flirt 
med kultur och design, kraven på fördjupade kontakter mellan högskola och 
samhälle och så vidare.67

Den här utvecklingen som sker saknar emellertid inte problem och faror. Det är 
viktigt att även se de spänningar som dessa närmanden av sektorerna kan 
innebära, kanske främst för kunskapssystemet och för kulturlivet. Allra mest 
påtaglig är denna spänning mellan kultur och näringsliv, där Närings-
departementet i samverkan med näringslivet genom sin satsning på ”upplevelse-
industrin” har annekterat stora delar av kulturpolitikens tidigare ansvarsområde, i 
syfte att utveckla den till en av landets nya basnäringar. Detta innebär att 
kulturlivet inte bara är oroade för att förlora sin särställning, man är även 
bekymrade för det hot mot konstens frihet och oberoende som traditionellt 
hävdats vara en förutsättning för det kreativa skapandet och en demokratisk 
samhällsutveckling.68

                                                
66 Sörlin 2003, s. 33f
67 Sörlin 2003, s. 33
68 Sörlin 2003, s. 34
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2.2 Teoritillämpning

De ovan beskrivna teorierna kommer jag att utgå ifrån när jag senare i uppsatsen 
studerar kulturpolitiken i Region Halland. Dorte Skot-Hansens teori används för 
att urskilja vilken utav dessa kategorier som passar bäst in på Region Hallands 
kulturpolitik, och fungerar dessutom som måttstock och förklaring till hur 
kulturpolitiken har utvecklats de senaste åren. 

Sverker Sörlins modell fungerar som ett verktyg för att visa på det sätt på vilket 
kulturen integreras i andra samhällssektorer och även hur de traditionella 
gränserna mellan olika sektorer håller på att suddas ut. 
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3 Fallet: Region Halland

Detta kapitel är tillägnat fallet i studien. En bakgrundsdel fungerar som en 
introduktion till hur och varför kulturpolitiken ser ut som den gör idag. Dessutom 
görs en summering av den moderna svenska regionalpolitikens uppkomst och en 
kort beskrivning av Region Halland i allmänhet. Denna bakgrundsdel följs av den 
del som behandlar syftet med min uppsats, att studera och beskriva Region 
Hallands kulturpolitik utifrån mina primära och sekundära källor.  

3.1 Bakgrund

För att lättare förstå den nuvarande kulturpolitiska situationen i Region Halland 
presenterar jag här en bakgrund till varför den regionala kulturpolitiken ser ut som 
den gör idag.  

3.1.1 Den svenska kulturpolitiken 

Kultursfären, så som vi känner den, har vuxit fram under en väldigt lång tid. Även 
kulturpolitiken har en lång tradition, dock inte som eget politiskt sakområde, men 
behovet av, utrymmet för och inriktningen på de kulturpolitiska insatserna har 
hela tiden bestämts av samhällsutvecklingen i stort.69

Sverige fick inte en oberoende kulturpolitik förrän på 1970-talet, när SOU 
1972:66, Ny Kulturpolitik, och de tre kulturpropositionerna 1974:28, 1975:20 och 
1975/76:135 lade grunden för kulturpolitiken som ett självständigt politiskt 
sakområde.70 I och med detta fick kulturen en mer jämbördig ställning med andra 
samhälls- och politikområden.71 Även synen på kultur och kulturpolitikens roll i 
samhället vidgades. Kulturpolitik sågs nu som ett medel för att öka demokrati och 
jämlikhet i samhället.72 I och med detta lades en viktig grund för den nya 
kulturpolitiken som nu ansågs kunna bidra till en god samhällsmiljö och till en 
utveckling av samhället. Detta var en syn som åter kom till uttryck senare, i bland 
annat budgetpropositionen från 1985, där det särskilt uttrycks att en naturlig del 
av välfärdspolitiken ska vara att stärka den enskilde i hans eller hennes strävan till 
fördjupning i kunskap och kultur. Där betonades även kulturpolitikens strategiska 
roll i ett modernt industrisamhälle. För att styra samhällsutvecklingen i banor som 
inte enbart präglas av snabba teknologiska förändringar blir kultur ett viktigt 
medel. Ett aktivt kulturliv är en förutsättning för en god samhällsutveckling, 
menade man.73

                                                
69 Nilsson 2003, s. 231
70 Nilsson 2003, s. 241
71 SOU 1995:84, s. 67
72 SOU 1995:85, s. 67
73 SOU 1995:85, s. 67
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Den period som sedan följde efter införandet av den nationella kulturpolitiken
innebar stora samhälleliga förändringar och omställningar i och med att Sverige 
upplever de mest föränderliga decennierna på mycket länge. Två borgerliga och 
tre socialdemokratiska regeringsperioder varvas med två folkomröstningar som
genomförs om båda mycket stora frågor, kärnkraftens fortsatta existens och 
Sveriges anslutning till EU. Dessutom utvecklas medieteknologin ytterligare, 
samtidigt som det efter en finanskrasch medföljer bankkris och lågkonjunkturer. 
Återhållsamhet med offentliga utgifter, ett högt privat sparande och den högsta 
arbetslösheten i Sverige sedan tiden före andra världskriget är andra inslag i 
utvecklingen under denna period.74 Dessutom har Sverige fått en ökad befolkning 
med ett utvecklat mångkulturellt inslag.75 Ett delvis nytt Sverige höll på att växa 
fram. I detta läge kunde 1970-talets kulturpolitik inte längre ge någon vägledning. 
Dess inriktning på rättvisa och fördelning hamnade i skymundan för det som 
krävdes nu, nämligen utveckling och förnyelse.76

1995 står därför en ny utredning färdig, Kulturpolitikens inriktning77, med 
påföljande proposition 1996.78 Denna proposition79, som är den senaste, innebar 
några viktiga förändringar. Bland annat vad gäller kulturens roll i samhället, där 
dess tidigare viktigaste uppgift var att bidra till jämlikhet och bättre 
samhällsmiljö. Nu betonas istället kulturens egenvärde och obundenhet.80

Däremot är statens målformuleringar i 1974 och 1995 års utredningar likartade, 
förutom att de i 1995 års utredning har tonat ner ord som decentralisering och 
kommersialism. Istället finns formuleringen ”Ge kulturen förutsättningar att vara 
en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället”.81 Detta kan kopplas till 
tankar om kulturens betydelse för utveckling och utbildning, samt till vikten av 
kreativitet och kulturaktiviteter som inte är styrda av andra.

De sju nationella målen för kulturpolitiken är:

1. Värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att 
använda den.

2. Verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till 
kulturupplevelser samt eget skapande.

3. Främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och 
därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar.

4. Ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och 
obunden kraft i samhället.

5. Bevara och bruka kulturarvet.
6. Främja bildningssträvanden.
7. Främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom 

landet.82

                                                
74 SOU 1995:85, s. 35f
75 SOU 1995:85, s. 59
76 Nilsson 2003, s. 246f
77 SOU 1995:84
78 Nilsson 2003, s. 246ff
79 Prop. 1996/97:3
80 Nilsson 2003, s. 263f
81 SOU 1995:84, s. 85
82 De kulturpolitiska målen, Kulturrådet. 2006-05-25. <www.kulturradet.se> 
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Ambitionen med målen är att de ska vara vägledande för all kulturverksamhet,
oberoende av samhällssektor. För arbete inom områden som förskola, skola, 
samhällsplanering, regional och lokal utveckling har målen en genomgripande 
betydelse, de utgör en samlad, nationell referensram. Statens kulturråd har 
regeringens uppdrag att redovisa hur målen efterföljs även inom andra 
politikområden och inom kommuner och landsting.83

Enligt propositionerna ser ansvarsfördelningen inom den svenska kulturpolitiken 
ut som så att staten svarar för de egna och de helt statsstödda institutionerna. 
Dessutom stödjer staten genom bidrag viss kulturverksamhet med anknytning till 
kommuner och landsting. Staten har även det övergripande ansvaret för 
ekonomiskt stöd till kulturarbetarna och för den konstnärliga utbildningen, samt 
ett allmänt ansvar för frågor av gemensamt intresse för de organ som verkar inom 
kulturområdet, såsom målfrågor, viss utredningsverksamhet och information i 
frågor som är av gemensamt intresse för staten, landstingen, kommunerna och 
organisationslivet.84 Kommunerna har det grundläggande ansvaret för det lokala 
kulturlivet, och det är deras insatser som är de vikigaste för samhällets 
kulturpolitiska åtgärder eftersom det är på den lokala nivån man har störst 
förutsättningar att bedöma de flesta behoven. Landstingen och regionerna 
ansvarar i första hand för verksamheter där kommunerna är ett för litet område, 
till exempel teater-, orkester- och museiverksamhet av regional omfattning. 
Dessutom kan de svara för andra uppgifter som man inom länen väljer att föra 
upp till regional nivå. Kommunerna och landstingen fastställer egna mål och 
riktlinjer för sin verksamhet.85

3.1.2 Den svenska regionalpolitiken

Man brukar säga att den moderna regionalpolitiken tillkom under 1960-talet, då 
det skedde en omfattande urbanisering i Sverige. Städerna växte i snabb takt då 
människor från landsbygden flyttade in till dem. Avbefolkningen i exempelvis 
Norrlandsregionen var stor, vilket gjorde att det blev en brist på arbetare som 
kunde syssla med jordbruk och skogsnäring där.86 Detta gjorde att Riksdagen 
1965 fattade beslut om att införa statliga bidrag och lån för investeringar i norra 
Sverige. Syftet med detta var att direkt stimulera enskilda företag ekonomiskt för 
att avleda en del av tillväxten i överhettade regioner till de delar av landet med 
underutnyttjade resurser. I och med att de geografiska konsekvenserna av denna 
omstrukturering innebar mest fördelar för norra Sverige, så kom regionalpolitiken 
därför till stor del att sammankopplas med begreppet ”statens Norrlandspolitik”.87

Den moderna regionalpolitiken startade alltså som en stödpolitik. 

Under 1970-talet var fortfarande lokaliseringsstöd, lokaliseringslån och 
sysselsättningsstöd viktiga faktorer inom regionalpolitiken. Vad som var nytt 
under 70-talet var att framåtandan och målsättningarna förbättrades. Man arbetade 

                                                
83 Verksamhet, Kulturrådet. 2006-04-25. <www.kulturradet.se>
84 Nilsson 2003, s.242f
85 Nilsson 2003, s. 243
86 Törnqvist 1998, s. 70f
87 Prop. 2001/02:4, s. 8
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mycket för att minska obalansen mellan regioner, samt med att försöka uppnå 
ekonomisk, social och kulturell jämlikhet mellan regioner och dess invånare.88

1972 skapades ett nytt regionalpolitiskt förslag. Syftet med detta var att framkalla 
en utvecklingspolitik som rörde hela Sverige, istället för att bara åstadkomma 
omfördelningspolitik. Under denna tid blev även regionalpolitiken en del av den 
allmänna välfärdspolitiken.89

I mitten och mot slutet av 1970-talet inleddes en ny fas i Sverige, då den 
fortskridande tillväxten knäcktes och en ekonomisk kris var ett faktum. Den 
regionala politiken, som var konstruerad efter högkonjunkturens strukturer, blev 
nu snarare ett problem än en lösning. Sysselsättningsfrågan och de lokala 
arbetsmarknaderna kom istället i centrum. Individuella arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder sattes in för att skapa mer gynnsamma relationer mellan lokala 
arbetsmarknader. Från att fokus hade legat på att hitta en balanserad 
arbetsfördelning i landet så fokuserade man i slutet av 1970-talet och början av 
1980-talet istället på att sätta in resurser på mobilisering av arbetstillfällen.90

I slutet av 1980-talet framhölls istället behovet av kompetent arbetskraft. Den 
kvalificerade arbetskraften fanns i huvudsak i stor- och universitetsstäderna vilket 
stärkte den regionala obalansen. Under 1980-talet fördes även en politisk 
diskussion om regionalt självstyre. Argumenten bakom detta var en önskan att 
stärka demokratin genom att föra besluten närmare medborgarna, men även för att 
gynna ekonomisk tillväxt och utveckling i regionerna.91

Den regionalpolitik som vi idag känner kan sägas ha fått sin huvudsakliga 
utformning under 1980-talet. Politiken hade då utvecklats från en ren 
lokaliseringspolitik till en politik där sektorssamordning fick en central plats och 
där målen indikerade en politik för hela landet.92

Under 1990-talet genomgick Sverige återigen en ekonomisk kris. Under denna tid 
utvecklades regionalpolitiken från att bistå stödregioner till att stödja alla regioner 
i landet. 1994 kom ett regeringsföretag som syftade till att öka och underlätta den 
enskilde individens val att kunna välja arbete och arbetsort. I och med detta 
förbättrades alla Sveriges regioner vilket gjorde att målsättningen med 
regionalpolitiken infriades.93    

Sveriges inträde i EU innebar dock vissa förändringar för den nationella 
regionalpolitiken. Nu kunde inte politiken längre enbart avgöras genom beslut 
fattade av Sveriges riksdag, utan påverkades även av EU:s regionalpolitik.94   

De tidigare regionalpolitiska situationerna och teorierna koncentrerades vanligtvis 
på geografiska avstånd, transportavgifter, råmaterial och arbetskraft. Idag har 

                                                
88 Törnqvist 1998, s. 70ff
89 Prop. 2001/02:4, s. 9
90 Prop. 2001/02:4, s. 8f
91 Törnqvist 1998, s. 72
92 Prop. 2001/02:4, s. 9
93 Prop. 2001/02:4, s. 10f
94 Prop. 2001/02:4, s. 10
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detta dessutom kompletterats med bland annat kvalifikationer, kapaciteten till 
lärande och innovationer samt socialt kapital. Målen för den nuvarande 
regionalpolitiken är att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling, rättvisa 
och valfrihet, för att på så sätt skapa likvärdiga levnadsvillkor för medborgarna i 
hela landet.95

3.1.3 Region Halland

Region Halland är ett kommunalförbund som har varit igång sedan den 1 januari 
2003. Medlemmar är de sex halländska kommunerna samt Landstinget Halland. 
Syftet med regionen är, som jag tidigare nämnt, att stärka samverkan på regional 
nivå, samt att kraftfullt verka för utveckling och tillväxt i Halland.96

Politikerna i Region Halland utses av sin kommun eller landstinget, men deras 
främsta uppgift är att företräda Halland och därmed ha hallänningarnas bästa för 
ögonen, och verka för att länet ska kunna växa och utvecklas. 

Region Hallands ansvarsområden ligger på en rad områden som tidigare låg på 
Landstinget Halland, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Halland. Detta 
inkluderar viktiga områden som näringsliv och tillväxt, kultur, folkhälsa, 
utbildning, miljö, forskning och utveckling, socialtjänst, regionbibliotek, 
infrastruktur och internationalisering.97

Dessutom är Region Halland ett samverkansorgan enligt lagen om samverkans-
organ.98 Detta innebär bland annat att regionen själv disponerar vissa statliga 
medel för regional utveckling, en uppgift som har tagits över från Länsstyrelsen. 
Detta gäller främst den regionala utvecklingsstrategin, tillväxtprogrammet och 
länstransportplanen. Den regionala utvecklingsstrategin fungerar som ett 
samordningsinstrument för alla som arbetar med regionala utvecklingsfrågor i 
Halland, tillväxtprogrammet fokuserar på hur det halländska näringslivet ska 
stärkas och länstransportplanen utgör en långsiktig plan för hur infrastrukturen i 
Halland ska utvecklas.99

Vad gäller kulturpolitiken i Region Halland så ansvarar förbundet för 
kulturpolitiken på regional nivå. Dess huvuduppgifter är att samordna, stödja och 
utveckla. Kulturaktiviteterna utförs sedan av de halländska kulturinstitutionerna, 
organisationerna och kulturarbetarna, såväl som av ideella krafter. Region 
Halland arbetar genom institutionsuppdrag, organisationsuppdrag och projekt. 
Institutionsuppdragen formuleras av Region Halland och de är i regel knutna till 
statlig medfinansiering. Organisationsuppdragen är överenskommelser som 
Region Halland tecknat med olika organisationer för folkbildning, barn- och 
ungdomsidrott, övriga barn- och ungdomsverksamhet, pensionärsverksamhet och 
nykterhetsverksamhet.100

                                                
95 Prop. 2001/02:4, s. 11
96 Detta är Region Halland, Region Halland. 2006-04-24. <www.regionhalland.se>
97 Detta är Region Halland, Region Halland. 2006-04-24. <www.regionhalland.se>
98 Lag om samverkansorgan i länen 2002:34
99 Samverkansorgan, 2006-04-24. <www.regionhalland.se>
100 Kultur, 2006-04-24. <www.regionhalland.se>
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Kulturen i regionen riktas mot i huvudsak fem mål:

1. Kulturen ska i huvudsak riktas mot barn och ungdomar.
2. Kulturen ska sträva efter att nå ut till människor i hela regionen med 

beaktande av delaktighet och jämlikhet.
3. Kulturen ska uttrycka en halländsk profil genom att lyfta fram regionalt 

intressanta kulturmiljöer och kulturaktiviteter, samt ta tillvara 
kulturskapare verksamma i regionen.

4. Kulturen ska uppmuntra till gränsöverskridande samarbete – även 
geografiskt – mellan olika konstarter och organisationer samt 
professionella och amatörer.

5. Kulturen ska främja kunskapen om konstnärliga, kulturella och 
internationella frågor och sambandet mellan ett aktivt kulturliv och 
människors välbefinnande och hälsa.101

I nästa avsnitt kommer jag att gå in mer ingående på hur Region Hallands 
kulturpolitik ser ut och fungerar. 

3.2 Region Hallands kulturpolitik

I detta avsnitt kommer jag att beskriva och förklarar hur kulturpolitiken i Region 
Halland ser ut. I huvudsak ligger intervjun med Region Hallands kulturchef till 
grund, men även de övriga intervjuerna och material från hemsidan, såsom 
utvecklingsstrategin och tillväxtprogrammet har gett mycket information. 

Samhället förändras ständigt och kulturpolitiken måste därför vara lyhörd och 
hela tiden fånga upp nya strömningar och behov. Vad som ifrågasatts de senaste 
åren är den traditionella kulturpolitikens ”ovanifrån-perspektiv” med finansiellt 
stöd till produktion av kultur och andra kulturaktiviteter utan närmare tanke eller 
analys av vad kunderna och konsumenterna efterfrågar.102 För att förändra detta 
måste istället regioner och kommuner ta större del i, och ansvar för,
kulturpolitiken genom ett ökat samarbete mellan dem, kulturinstitutionerna och 
medborgarna. Det finns inte någon allmängiltig lösning eller mall för hur detta 
samarbete ska gå till, varje region måste själva hitta formerna för sitt samarbete 
med utgångspunkt i de egna förutsättningar och resurser som man har.103

Numera utvecklas därför en alltmer självständig regional kulturpolitik runt om i 
landet, en kulturpolitik som syftar till regional tillväxt och god livsmiljö. Man har 
insett vilken avgörande roll en bra social och kulturell gemenskap spelar för 
människor och deras vilja att bo kvar och hitta möjligheter till sysselsättning.104

Detta innebär att regionerna och landstingen får en mer aktiv roll i kulturpolitiken 
eftersom regional utveckling förutsätter ökad kreativitet och därmed strategiska 
investeringar i konst och kultur. Därför måste kulturpolitiken anpassas till 
regionala och lokala förutsättningar och dessutom vara lyhörd för medborgarnas 

                                                
101 Kultur, Region Halland. 2006-04-24. <www.regionhalland.se>
102 Tillsammans når vi längre 1999, s. 8
103 Tillsammans når vi längre 1999, s. 8
104 Prop. 2001/02:4
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behov. Kulturfrågor hanteras numera på många ställen gemensamt med övriga 
frågor som har betydelse för regionens utveckling, såsom näringsliv, 
kommunikationer, utbildning och miljö.105 I Region Halland finner man kulturen 
under Enheten för Halländsk livsmiljö, vilket visar på att man är medveten om 
kulturens centrala plats i samhället. 

Förstärk kulturens kraft är Region Hallands devis för kulturpolitiken och kultur är 
en del av regionens utvecklingsstrategi för att göra Halland till bästa 
livsplatsen.106 I praktiken sköts kulturpolitiken i Region Halland inte ifrån någon 
kultursektion eller kulturnämnd, istället är det kulturchefen som ensam arbetar 
med regional kulturpolitik som tjänsteman. Region Hallands kulturchef Ingemar 
Andreasson påpekar att detta ger en väldigt decentraliserad kulturpolitik i Region 
Halland, även i och med institutionernas stora betydelse, till skillnad från till 
exempel Region Skåne och Västra Götalandsregionen, som med sina stora 
kulturkanslier inbjuder till en väldigt centraliserad kulturpolitik.107

Att Region Halland inte har någon egen kulturnämnd innebär att alla frågor går 
genom regionstyrelsen, vilket gör att samma personer fattar beslut om alla sorters 
frågor. Detta är enligt Anne Marie Brodén (m) både på gott och ont. Hon skulle 
vilja att styrelsen pratar ännu mer om kulturfrågor ibland, men å andra sidan tror 
hon att en kulturnämnd inte skulle ha haft så stort inflytande heller eftersom den 
sitter så långt ifrån styrelsen. ”Det finns både plus och minus med den 
organisation som vi valt”, menar hon.108

Idag har de flesta regioner och landsting tagit fram handlingsplaner för kulturen i 
länet. Så har även Region Halland gjort. Vad som ses som Region Hallands 
kulturpolitiska handlingsprogram är de nyss tecknade avtal och överens-
kommelser, så kallade institutionsuppdrag, man har gjort med 15 kultur-
institutioner109 i regionen, där man tydligt formulerar ansvarsfördelningen inom 
kulturpolitiken i regionen.110 Syftet med detta arbete är att:

1. Förstärka kulturens kraft för att göra Halland till den bästa livsplatsen.
2. Tydliggöra rollfördelningen i Region Hallands och kulturinstitutionernas 

samverkan
3. Formulera innehållet i institutionsuppdraget.111

Dessa överenskommelser har alltså gjort att de regionala kulturinstitutionerna 
blivit uppmärksamma på att de arbetar efter ett kulturpolitiskt uppdrag som 
regionen formulerar. Att formulera ett tydligt uppdrag till kulturinstitutionerna 
ska dock inte förväxlas med intrång i den konstnärliga friheten. Men som flera av 

                                                
105 Tillsammans når vi längre 1999, s. 21
106 Kulturens kraft, Region Halland. 2006-03-20. <www.regionhalland.se>
107 Intervju med Ingemar Andreasson, kulturchef
108 Intervju med Anne Marie Brodén (m)
109 De kulturinstitutioner som berörs av överenskommelserna är Musik i Halland, Hallands länsmuseer, Teater 
Halland, Regionbibliotek Halland, Hallands bildningsförbund, Hallands länsteaterförening, Halländska 
Hemslöjdsföreningen Bindslöjden, Hallands Arkivförbund, Hallands Handikappidrottsförbund, Film i Halland, 
Dans i Halland, merKonst i Halland, Teater Albatross, Isildurs Bane och Hallands Idrottsförbund. 
110 Intervju med Ingemar Andreasson, kulturchef
111 Överenskommelser om regional kulturverksamhet mellan Region Halland och femton kulturinstitutioner i 
Halland
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mina intervjurespondenter påpekar så styr Region Halland endast ramarna, och 
”går inte in och petar” i kulturverksamheterna.112 ”Kulturen ska själva få driva 
kultur”, menar Eva Olofsson (kd) vidare. Institutionsuppdragen finns där för att 
förstärka utvecklingen av den regionala kulturverksamheten och innebär i regel 
även att Region Halland utser representanter i kulturinstitutionens styrelse och att 
de får bidrag från staten för arbetet.113

Utöver institutionsuppdragen har Region Halland även tecknat organisations-
uppdrag där man skrivit överenskommelser om samverkan även med 38 
kulturorganisationer. Detta gäller utbildningsorganisationer, idrottsförbund, 
ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer och nykterhetsorganisationer.114

En framgångsrik kulturpolitik förutsätter samverkan på lika villkor mellan 
inblandade aktörer.115 Detta har Region Halland tagit hänsyn till då man i arbetet 
med att ta fram dessa överenskommelser åkte ut och träffade varje enskild 
kulturinstitution och organisation, och lyssnade på deras viljor och synpunkter, 
och även stämde av dessa med de lokala och statliga kulturpolitiska målen.116

Detta innebär att dessa överenskommelser är helt förankrade i institutionerna och 
anpassade till kommunerna. Dock har några av politikerna vissa synpunkter på att 
dessa avtal med institutionerna skett på tjänstemannanivå, utan att politikerna har 
varit med i den utvecklingen. ”Vi får ta del av förslaget när det kommer och 
godkänna det, men resten sköter tjänstemännen”, påpekar Jan-Olof Johansson 
(s).117

Eftersom Region Hallands huvuduppgift är att arbeta för regional utveckling så 
har kulturen en viktig del i den regionala utvecklingsstrategin Halland – bästa 
livsplatsen. Där kan man till exempel läsa att ”[vi] ska satsa på kultur som skapar 
många mötesplatser och möjligheter till upplevelser”.118 De avtal och överens-
kommelser som ses som Region Hallands kulturpolitik är även formulerade 
utifrån denna utvecklingsstrategi, något som ses tydligt i institutionsuppdragen 
där man uttryckligen skriver att det ska vara en utav inspirationskällorna till 
arbetet i kulturinstitutionerna. Ledorden i båda programmen är att ”utveckla”, 
”värna”, ”skapa”, ”medverka” och ”underlätta” kulturen, kulturdeltagandet och 
kulturarbetet. Vikten av kultur i den regionala utvecklingen framhålls även tydligt 
i båda programmen. I överenskommelserna kan man till exempel läsa att ”[vi] 
utgår från kulturen som viktig drivkraft i regional utveckling och från en 
medvetenhet om dess stora betydelse för regionens attraktionskraft”.119 Även i 
utvecklingsprogrammet står att läsa att ”[kulturen] har en stor betydelse för 
regional utveckling och identitet”.120 Detta visar på den medvetenhet som finns 
om kulturens kraft. Dessutom är den regionala kulturpolitiken även förankrad i 

                                                
112 Intervju med Eva Olofsson (kd)
113 Överenskommelser om regional kulturverksamhet i Halland, Diarienummer RH 05180
114 Intervju med Ingemar Andreasson, kulturchef
115 Tillsammans når vi längre 1999, s. 8
116 Intervju med Ingemar Andreasson, kulturchef
117 Intervju med Jan-Olof Johansson (s)
118 Halland – bästa livsplatsen 2005, s. 6
119 Överenskommelser om regional kulturverksamhet mellan Region Halland och femton kulturinstitutioner i 
Halland
120 Halland – bästa livsplatsen 2005, s. 21
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kommunernas och statens kulturpolitik, i kulturinstitutionernas och 
organisationernas verksamhetsmål.121

I det regionala tillväxtprogrammet för Halland har dock inte kulturen fått samma 
framstående ställning som i utvecklingsstrategin. Det är i propositionen En politik 
för tillväxt och livskraft i hela landet122 som regeringen tar initiativ till regionala 
tillväxtprogram. Där kan man läsa att dessa tillväxtprogram ska syfta till att 
”samordna insatser inom områden där sektorssamverkan bidrar till att utveckla 
hållbara lokala arbetsmarknadsregioner utifrån ett näringslivsperspektiv”.123 Just 
detta näringslivsperspektiv tolkades väldigt olika i de olika regionerna, och i 
Halland tolkade man detta ganska strikt, vilket gjort att kulturen kommit lite i 
skymundan, då det handlat mest om tillväxt för enskilda företag.124 ”Det är 
möjligtvis turism och upplevelseindustrin som finns med i tillväxtprogrammet vad 
gäller kulturen”, menar Ingemar Andreasson. Han tror dock att tillväxt-
programmet kommer att arbetas om och vidgas tids nog, och att kulturen kommer 
att ha en mycket större plats där i framtiden.125

I allmänhet anser politikerna att kulturpolitiken i regionen fungerar bra, i och med 
att samarbetet mellan institutionerna och tjänstemännen fungerar. Samtliga verkar 
tycka att det kulturpolitiska handlingsprogrammet är bra. Bertil Nilsson (fp) talar 
om det som ”tydligt, väl sammanhållet, bra motiverat och ett kanonarbete”.126

Dock efterfrågar vissa ett kulturpolitiskt forum eller liknande som till exempel en 
kulturnämnd hade kunna erbjuda. ”Det jag kan sakna är det här politiska 
inflytandet eller insynen eller forumet att vara med och diskutera mer”, menar 
Jan-Olof Johansson (s).127

3.3 En bredare kultursyn 

Region Halland jobbar med ett väldigt brett kulturbegrepp. Detta inkluderar både 
det vida begreppet kultur och det smala begreppet konst. Konsten handlar om det 
konstnärliga skapandet, medan kultur är ett begrepp som handlar mycket mer om 
det antropologiska perspektivet, det vill säga människors värderingar, tankar, 
handlingar och så vidare.128 Kultur innebär helt enkelt spåren av vad en människa 
gör, menar Ingemar Andreasson.129

Den vanligaste uppfattningen hos respondenterna rörande kulturbegreppet var 
även här att kultur är ett vitt begrepp som inkluderar allt ifrån att vara ett arv som 
vi förvaltar till ”allt som är roligt”. 

                                                
121 Intervju med Ingemar Andreasson, kulturchef
122 Prop. 2001/02:4
123 Prop. 2001/02:4
124 Intervju med Ingemar Andreasson, kulturchef
125 Intervju med Ingemar Andreasson, kulturchef
126 Intervju med Bertil Nilsson (fp)
127 Intervju med Jan-Olof Johansson (s)
128 Se 1.4.1
129 Intervju med Ingemar Andreasson, kulturchef
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Samtliga respondenter upplever även att definitionen av kultur har förändrats de 
senaste åren. Flera ser kulturen som en större kraft idag än tidigare. Kulturen ses 
som en konkurrensfördel och som en tillväxtfaktor. ”Kulturen har fått större plats 
och man ser den som en del i livskvaliteten”, menar Mari-Louise Wernersson 
(c).130 Dessutom anses kulturen vara mer uppstrukturerad idag mot vad den var 
tidigare. Man är mer rädd om kulturen idag och integrerar den mer i politiken än 
vad man gjort tidigare.131

När man tidigare mest tänkte på teater, musik och konst så pratar man idag 
mycket djupare om ordet kultur. Man inser bredden mer och mer och förstår att 
det är så mycket mer som är kultur än de traditionella konstarterna. 

I Region Halland verkar det råda stor konsensus kring kulturbegreppet. För även 
om man politiskt prioriterar olika delar av kulturlivet, så har man ändå samma syn 
på kultur, och dess betydelse. Därför finns det ingen diskussion kring hur 
kulturbegreppet definieras i Region Halland, och antagligen inte någon 
annanstans heller, ”den svenska kulturpolitiken är ju trots allt inte så gammal, så 
diskussionen kring själva kulturbegreppet är inte det som är i centrum”, tror 
Ingemar Andreasson.

Att ingen av intervjurespondenterna i första hand rabblar upp de ”traditionella” 
kulturformerna kan ses som ett uttryck för medvetenheten om kulturens kraft och 
bredd, vilket respondenterna påpekar hela tiden. Flera respondenter betonar även 
vikten av att ta med i beräkningen allt som kulturbegreppet innehåller, men de 
trycker ändå på vikten av att anpassa definitionen till situationen. Jan-Olof 
Johansson (s) menar till exempel att ”allt är kultur” men att man sedan får ”bena 
upp det efter sammanhang och situation”.132 Ingen utav respondenterna påpekade 
dock de svårigheter och problem som definitionen av kulturbegreppet kan tänkas 
innebära. De är medvetna om att den individuella definitionen kan skilja mellan 
olika individer, men anser även att kännedomen och behovet av ett vidare 
perspektiv på kultur som komplement till det traditionella ”konstbegreppet” har 
ökat under de senaste åren. En tendens att se på kulturen ur ett vidare perspektiv 
finns med i diskussionen hos samtliga respondenter. Denna allmänna breddning 
av kulturbegreppet visar på ett nytt sätt att se på kultur i samhället i allmänhet, 
och definitionen öppnar upp möjligheter för kulturpolitikens spridning och 
breddning i stort. 

3.4 Kultur i samverkan med andra områden

Generellt sett integreras kulturfrågorna i större utsträckning i andra politik-
områden numera, vilket gör att renodlade kulturnämnder tenderar att försvinna 
både i regioner och i kommuner, vilket som sagt redan har hänt i Region Halland.  

Bertil Nilsson (fp) anser att kulturen är en viktig kraft, men att den ska ses ihop 
med annat också. ”Kulturen är brett, precis som besöksnäringen, och inte smalt 

                                                
130 Intervju med Mari-Louise Wernersson (c)
131 Intervju med Eva Olofsson (kd)
132 Intervju med Jan-Olof Johansson (s)
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som frisörernas förbund eller lantbrukarnas eller liknande, utan den går över alla 
näringslivsavdelningar vi har. Kultur ingår i allt som jag ser det, i en eller annan 
form”, menar han.133

Intervjurespondenterna ser alla kulturen som en del i en helhet i regionen. Man 
anser att det är viktigt att ha med kulturen i allt, vilket innebär att kulturen då även 
har en plats i andra politikområden. Anne Marie Brodén (m) menar även hon att 
kulturen är en del av en helhet, ”men det gäller också att vi har den här 
spetskompetensen på kulturen, att vi kan hävda oss gentemot många andra viktiga 
områden”. Kulturens budget är väldigt liten i jämförelse med många andra frågor, 
så ser man därför kulturen som en del i en helhet så vinner även kulturen på 
det.134 Framför allt tar intervjurespondenterna upp hälsoarbetet och kulturens kraft 
i detta. Som Eva Olofsson (kd) säger så är skapande kultur och livsmiljöer oerhört 
viktiga ur ett läkande perspektiv, till exempel på sjukhus där det är viktigt att ha 
konst omkring sig och en miljö som är tilltalande. ”Där har kulturen en jättestor 
uppgift att fylla”, anser hon.135

Detta visar sig även i den halländska folkhälsopolicyn, där man trycker på 
kopplingen mellan kultur och hälsa. Framför allt ser man detta i det första målet; 
Ökad gemenskap och delaktighet, där just kulturföreningar och föreningsliv 
kommer in. Man kan läsa att: 

”Ur hälsosynpunkt är det också betydelsefullt att människors sociala situation är sådan 
att de har förutsättningar, dvs kraft och förmåga att ta del av och/eller engagera sig i 
stimulerande och utvecklande aktiviteter, t ex förenings-, bildnings- och kultur-
verksamhet”.136

Även i de övriga målen spelar kulturen en stor roll.137 Mål nummer två handlar 
om goda uppväxtvillkor och mål nummer fyra om bättre livsmiljöer, vilket 
kulturen har stor inverkan på. 

Turismen anses vara en av världens snabbast växande näringsgrenar och mycket 
tyder på att turismen hela tiden får ytterligare utvecklingsmöjligheter och 
växtkraft i samhället. Detta är även ett annat politikområde där kulturens 
betydelse är stor, genom att försöka locka turister till alla delar av Halland. I 
arbetet med detta försöker man i Region Halland särskilt ta fasta på det som är 
typiskt halländskt. Detta menar Ingmari Carlsson (v) handlar främst om mat och 
dryck. Detta för att peka på de halländska särarterna för att turister ska välja att 
smaka på det och besöka platser i länet.138 Även Bertil Nilsson (fp) tar upp 
matkulturen, där han anser att en mängd delar kommer in. Det kan handla om 
jämställdhet, miljö, sysselsättning, mångfald och kultur, menar han.139 Turismen 
är gränsöverskridande och man menar att kulturen på detta sätt ska erbjuda såväl 
besökaren som hallänningen en helhetsupplevelse.140

                                                
133 Intervju med Bertil Nilsson (fp)
134 Intervju med Anne Marie Brodén (m)
135 Intervju med Eva Olofsson (kd)
136 Folkhälsopolicy för Halland 2002-2008, s. 8
137 Intervju med Ingemar Andreasson, kulturchef
138 Intervju med Ingmari Carlsson (v)
139 Intervju med Bertil Nilsson (fp)
140 Intervju med Eva Olofsson (kd)
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Flera av intervjurespondenterna anser att det är svårt att säga exakt på vilket sätt
man integrerar kulturen i andra politikområden, men man är ganska överens om 
att det sektorsövergripande arbetet främst rör kultur, folkhälsa, miljö, turism, 
utbildning och sysselsättning. Ett konkret exempel som Anne Marie Brodén (m)
tar upp är ”Sjung på jobbet” där kultur och hälsa förs in på arbetsplatsen genom 
en gemensam allsångsstund varje vecka.141 Överlag så verkar det som om 
kreativiteten är stor i regionen vad gäller införandet av kultur i andra 
politikområden. Samtliga respondenter ser kulturen som en viktig del av dessa 
områden, ”om det skulle vara en särskild del så skulle det inte gynna kulturen” 
tror Mari-Louise Wernersson (c).”Kulturen är ett utav ’benen’ i Region Halland. 
Kulturen lockar människor till Halland och får dem att stanna”, menar hon.142

En annan viktig del där kulturen spelar stor roll är för ekonomin. Eftersom man 
insett att kultur, i och med sin attraktionskraft och betydelse för en bättre 
livsmiljö, leder till inflyttning så förstår näringslivet mer och mer att utnyttja detta 
enligt flera intervjurespondenter. ”Kultur är en konkurrensfördel, men även en 
stor tillväxtfaktor. Det lönar sig att satsa på kulturen”, anser Bertil Nilsson (fp). 
Dock tror han inte att alla riktigt har insett detta, men att man är på god väg.143

Att kulturens betydelse för andra områden är en sak som förändrats de senaste 
åren är ytterligare en punkt som respondenterna verkar överens om. Jan-Olof 
Johansson (s) påpekar att när andra politiker kommer in på kulturområdet får de 
nästan en aha-upplevelse; ”så här kan man ju jobba med kulturen!”, vilket visar på 
vilken stark kraft det är. Dock kan han tycka att kulturpolitikerna och andra 
inblandade kunde vara lite bättre på att föra fram detta perspektiv och 
marknadsföra kulturen bättre så att alla förstår det.144

I ett framtidsperspektiv kan man tänka att det är viktigt att en övergripande 
konsensus finns på politisk nivå om den roll kulturen har som i förlängningen kan 
ha närings- och utvecklingspolitisk betydelse. Detta verkar finnas mer och mer i 
Region Halland, vilket gör att kulturens fokus kan inriktas på just kulturen i sig. 
Den regionala rollen bör koncentrera sig på utvecklingsperspektivet, och inte bara 
på distributionsperspektivet, precis som man verkar göra i regionen. 

3.5 Kultur som verktyg för regional utveckling

Då utvecklingsmodeller som enbart syftar till ekonomisk tillväxt har visat sig vara 
misslyckade är det istället viktigt att skapa utvecklingsstrategier som tar hänsyn 
till kulturella insikter och aspekter.145 Demokrati, möjligheten att bestämma över 
sin framtid och sociala och mänskliga behov har här en central roll för att skapa 
ett gott och hållbart samhälle. I den tidigare nämnda rapporten från Världs-
kommissionen för kultur och utveckling, Vår skapande mångfald, slås fast att 
kulturell frihet är en garanti för frihet i stort genom att den utgör ett skydd för 

                                                
141 Intervju med Anne Marie Brodén
142 Intervju med Mari-Louise Wernersson (c)
143 Intervju med Bertil Nilsson (fp)
144 Intervju med Jan-Olof Johansson (s)
145 Vår skapande mångfald 1996, s. 22
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olika livsstilar, uppmuntrar kreativitet och mångfald och är en viktig grundsten i 
mänsklig utveckling. Att stimulera kreativitet kan vara ett sätt att hjälpa 
människor att skapa nya och bättre sätt att leva tillsammans.146 I och med denna 
anblick har ett viktigt steg tagits mot en ny syn på såväl utveckling som kultur. 
Kultur blir en aspekt eller ett förhållningssätt till olika verksamheter. Därtill är 
även kultur en egen sektor och ett eget politikområde. De tankar och det nya 
synsätt som förs fram i Vår skapande mångfald stämmer väl överens med den 
utveckling vi kan se i kommuner och regioner som mer och mer arbetar integrerat 
med kulturfrågor i andra verksamheter. 

Bara det faktum att kulturen ses som en bidragande faktor för regional utveckling 
är en klar indikation på den tro på kultur som ett verktyg för samhällelig 
utveckling som staten innehar. I Region Halland visar sig detta genom att kulturen 
fått en mer framstående roll i den regionala utvecklingen och att den är en utav 
strategierna i det regionala utvecklingsprogrammet där parollen är: ”Förstärk 
kulturens kraft för att göra Halland till den bästa livsplatsen”.147

Regional utveckling i Region Halland innebär många saker. Det handlar om 
sysselsättning, turism, livsmiljö, folkhälsa, livskvalitet, gemenskap, tillväxt och 
mycket mer. Jan-Olof Johansson (s) menar att den regionala utvecklingen innebär 
allt som gör att hallänningarna trivs. Han tror att ”hela vår kultur och kulturmiljö 
påverkar omgivningen, allt ifrån vårt landskap till olika kultursatsningar. Allt som 
skapar förutsättningar för ett rikare liv”.148 Och i alla dessa områden har kulturen 
en stor del, genom att den ökar livskvaliteten och medverkar till en god livsmiljö, 
vilket är faktorer som får människor att trivas. 

Mari-Louise Wernersson (c) uttrycker det som att regional utveckling är Region 
Halland. ”Det är kultur, det är gemenskap, tillväxt, inflyttning, företag, miljö och 
så vidare, menar hon.149

Ingmari Carlsson (v) anser att regional utveckling när den är som bäst är när 
regionen förstärker sin ställning inom samtliga områden. Detta inkluderar bra 
bostäder, bra miljö, bra utbildning, bra infrastruktur, bra arbetsplatser, ett varierat 
kulturutbud, forskning, förebyggande hälsoarbete och bra sjukvård. Dock trycker 
hon på vikten av att kultur inte ska ses ur ett konkurrensperspektiv. ”Uppdriven 
konkurrens leder till resursslöseri, vilket inte gynnar kulturen på något sätt” anser 
hon.150

”Regional utveckling är ju verkligen det vi pratar om att Halland har”, menar 
Anne Marie Brodén (m). Regional utveckling handlar mycket om tillväxtfrågor å 
ena sidan och livskvalitet å andra. Hon ser ganska brett på begreppet och menar 
att det innebär mycket. ”Företagande, utbildning, sjukvård, skola, barnomsorg, 
allt ligger i det här utvecklingsperspektivet. Kan gå in på område efter område 
egentligen”, säger hon.151

                                                
146 Vår skapande mångfald 1996, s. 25f
147 Halland – bästa livsplatsen 2005
148 Intervju med Jan-Olof Johansson (s)
149 Intervju med Mari-Louise Wernersson (c)
150 Intervju med Ingmari Carlsson (v)
151 Intervju med Anne Marie Brodén (m)
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Samtliga respondenter verkar inse kulturens attraktivitet och som Jan-Olof 
Johansson (s) påpekar så attraherar ett rikt kulturliv en hel del människor.152 I 
Region Halland verkar man ha insett att en bra social och kulturell gemenskap är 
avgörande för människors vilja att bo kvar och hitta nya möjligheter till 
sysselsättning.  

De kulturområden som anses ha störst betydelse för regional utveckling verkar 
som sagt vara livsmiljön, upplevelseindustrin och turismen. ”Det handlar om att 
hitta saker som drar hit folk”, tror Eva Olofsson (kd).153

Ingemar Andreasson menar att alla undersökningar som gjorts visar att Hallands 
främsta konkurrenskraft är boendemiljön, med det halländska kulturlandskapet. 
Att det händer mycket i Halland, särskilt sommartid, lockar både människor och 
näringsliv. Känslan av dynamik är stor i Halland, det lever och det rör sig, vilket 
gör att kulturen är otroligt viktig för regionen.154

Närhetsprincipen är av högsta vikt för kulturområdet. Men det finns många 
uppgifter där det regionala perspektivet är mer kraftfullt. Detta gäller till exempel 
uppslutningen kring en tydlig regional profil eller image för regionen.155 Detta är 
något som flera utav intervjurespondenterna tar upp som en attraktionskraft. En 
tydlig regional profil som utgår från de karaktärsdrag och traditioner som präglar 
regionen har betydelse både för den inre sammanhållningen och för att attrahera 
företag. 

Ingemar Andreasson hävdar att Hallands attraktivitet handlar oerhört mycket om 
hur man uppfattar kulturlivet i Halland, och han ser kulturen som ett självklart och 
grundläggande redskap för regional utveckling.156 Även Jan-Olof Johansson (s) 
och Mari-Louise Wernersson trycker på att kulturen är ett viktigt verktyg för 
regional utveckling. Jan-Olof Johansson menar att det gäller att ta tillvara på det 
vi är bra på, till exempel en viss grupp inom musiken som kan förknippas med 
Halland. Han menar att även folkbildningstanken och hälsoprojekten kan stärka 
utvecklingen.157 Mari-Louise Wernersson har samma tanke, regionala profiler 
binder samman länet, menar även hon.158

I ett regionalt utvecklingsperspektiv finns det anledning att formulera tydliga mål 
för hur de regionala kulturinstitutionerna bäst kan bli en resurs för hela regionen. 
Detta har man gjort i Region Halland genom de överenskommelser jag tar upp i 
stycke 3.2. 

Ett nyckelord som allt mer fokuseras i kulturlivet är samverkan. En regional 
kulturpolitik befinner sig mitt i ett kraftfält, där olika kompetenser, intressen och 
roller möts. Det är en uppgift för regionen att samla alla dessa krafter för 

                                                
152 Intervju med Jan-Olof Johansson (s)
153 Intervju med Eva Olofsson (kd)
154 Intervju med Ingemar Andreasson, kulturchef
155 Tillsammans når vi längre 1999, s. 22
156 Intervju med Ingemar Andreasson, kulturchef
157 Intervju med Jan-Olof Johansson (s)
158 Intervju med Mari-Louise Wernersson (c)
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regionens utveckling över gränser mellan konstformer, organisationer, 
professionella och amatörer, olika samhällssektorer, geografiska gränser och så 
vidare. Detta är något som är på väg att göras mer och mer. Regionen är ju trots 
allt inte så gammal, och arbetet pågår fortfarande, och kommer antagligen att göra 
det ett bra tag till, menar Ingemar Andreasson angående detta.159

Halland är en liten region, vilket oftast underlättar vid beslutsfattande och 
liknande. Dessutom har Halland ett gynnsamt geografiskt läge. Man har goda 
kommunikationer och nära till flera storstadsregioner. Man har rik tillgång till 
kultur och kulturskapare både inom regionen och i dess närhet. Dessutom har man 
en växande befolkning och en geografisk närhet mellan de sex kommunerna. 
Detta ger goda möjligheter för Region Halland att arbeta offensivt med kulturen. 
En annan styrka för Halland är att kontaktvägarna mellan olika aktörer är korta 
och informella och beslutsprocesserna snabba och enkla.160

Just Hallands storlek tror Mari-Louise Wernersson är en lagom storlek för 
kulturellt utbyte och regional utveckling.161 Dessutom trycker flera av 
respondenterna på att Halland som en egen region är det bästa sättet att utveckla
den regionala utvecklingen. Hallands storlek inbjuder till stark identifikation och 
sammanhållning på alla områden. 

Om nu inte diskussionen kring själva kulturbegreppet har varit speciellt stor i 
regionen, så har istället diskussionen kring regional utveckling varit det. Som jag 
tidigare nämnt är Region Hallands huvuduppgift att verka för regional utveckling 
och kulturen är ett självklart och grundläggande verktyg för denna. Enligt 
Ingemar Andreasson är det oerhört mycket genom kulturlivet som en region blir 
synlig för omvärlden, och Hallands attraktivitet handlar oerhört mycket om hur 
man uppfattar kulturlivet i Halland.162

                                                
159 Intervju med Ingemar Andreasson, kulturchef
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4 Analys

I detta kapitel kommer uppsatsens empiriska resultat att stötas mot uppsatsens 
teoretiska utgångspunkter. Kapitel fem innehåller en mer utförlig diskussion kring 
uppsatsens resultat i sin helhet. 

Den kulturpolitiska situationen håller på att bli mer och mer komplex. 
Kulturdefinitionen har breddats och det kulturpolitiska fältet har öppnats upp för 
nya områden och influenser. Från att tidigare ha inneburit ”konstpolitik” är nu 
kulturpolitiken en stor del av den regionala utvecklingspolitiken. Denna 
utveckling har gjort området väldigt intressant, men även väldigt svårt, att studera. 
Det finns ingen rak väg för kulturpolitiken att gå, den förändras ständigt och 
åsikterna om hur man ska tolka och använda den går isär. Det som jag försökt 
undersöka i denna uppsats, det vill säga tendensen att använda kultur som verktyg 
för regional utveckling, är inget som har skett över natt, utan det är ett långsamt, 
ständigt pågående arbete som fört oss dit vi är idag, och som fortfarande för oss 
framåt. 

Efter att ha studerat kulturpolitiken i Region Halland kan man se en utveckling 
likt den som beskrivits i Dorte Skot-Hansens modell.163 Ur regionens kulturpolitik 
kan man se drag i huvudsak ifrån den instrumentellt motiverade kulturpolitiken, 
men det är ganska få kriterier idag som passar in på den humanistiska formen. 

Det som karaktäriserar den instrumentellt motiverade kulturpolitiken, det vill säga 
kulturen som en symbol för kreativitet och förnyelse, finner vi utan problem i 
Region Hallands kulturpolitik. Särskilt ”förnyelse” är något som man trycker 
extra på och detta nya sätt att tänka och se på kulturen tyder både på förnyelse och 
på kreativitet. Man tror på kulturen som verktyg för utveckling och marknaden tar 
större plats i kulturpolitiken, vilket är faktorer i denna modell som man kan känna 
igen i regionen. Tillväxtprogrammets syn på upplevelser genom kultur, förstärker 
kopplingen till den instrumentellt motiverade kulturpolitiken. I Halland handlar 
kulturen till stor del om underhållning och upplevelser, vilket också visar sig i och 
med att kulturen har stor betydelse för turismen, ett område som handlar just om 
upplevelser och förströelse. 

Vad gäller den sociologiskt motiverade kulturpolitiken så ligger likheterna i att 
kulturbegreppet nu har blivit bredare och att alla ska få ta del av, eller 
företrädesvis själva delta i, kulturen. Dessutom talar man mycket om aktivt 
deltagande, att människor själva ska bidra till kulturen, mycket genom verksamhet 
i skolor och på arbetsplatser. 

Vad som tyder på att den halländska kulturpolitiken inte har så mycket 
gemensamt med den humanistiska är flera faktorer. Då denna typ fokuserar på 
tillgången till god konst så har Region Halland tagit ett stort steg ifrån detta. Visst 
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är konst fortfarande en stor del av kulturen, men den är även så mycket mer. Idag 
pratar man mycket djupare om kultur än så. Kulturen i Region Halland handlar 
fortfarande mycket om bildning och upplysning, men numera ser man hellre ett 
aktivt deltagande i kulturen än att människor bara ska vara åskådare.

Likheterna mellan den instrumentellt motiverad kulturpolitiken och 
kulturpolitiken i Region Halland kan man inte bortse ifrån. Men, som jag nämnt 
tidigare, så finns det drag från alla tre modeller i kulturpolitiken enligt Skot-
Hansen, en kulturpolitik passar inte enbart in på en typ, utan kan ha lika delar av 
alla. Värt att nämna är dock att de element som passar in på den instrumentellt 
motiverad kulturpolitiken i huvudsak är sådana som uppkommit efter att Region 
Halland bildades, vilket visar på att detta är en ganska ny tendens och att det 
kulturpolitiska arbetet förändrats sedan 2003 då kommunalförbundet bildades.

Kulturen i Region Halland ses som ett perspektiv och ett arbete för förändring, 
och kulturen är förankrad i många olika sektorer. Man har en öppen definition av 
kultur i styrprogrammen, och det är denna definition som är ledande i politiken. 
Det finns även en större medvetenhet av nyttan, och även behovet, av en öppen 
eller vid definition av kultur i kulturpolitiken idag mot tidigare, enligt 
respondenterna. 

Vad gäller relationen mellan kultur och andra sektorer i samhället så har den 
kulturella aspekten blivit mer och mer viktig i alla sektorer sedan Region Halland 
bildades. Samarbetet med hälso- och sjukvård har förstärkts och kulturen har förts 
in ytterligare i utbildning, miljö och ekonomi. Kulturen har blivit en accepterad 
och inkluderad del i utvecklingsperspektivet och ses idag som en viktig faktor i 
utvecklingsprocessen. Enligt Sverker Sörlins teori164 visar denna integrerings-
process mellan de olika sektorerna på att kulturpolitiken utvecklas tillsammans 
med samhället i allmänhet. 

I Region Halland har utvecklingen kommit så långt att kulturen inte ens har en 
egen sektorsavdelning, utan hamnar under en gemensam enhet för livsmiljö 
tillsammans med bland annat folkhälsa, vilket tyder på att relationen mellan dessa 
områden är kraftig. Man har insett kulturens kraft och attraktionskraft. Kultur 
leder till inflyttning vilket leder till att näringslivet växer och välfärden utvecklas, 
vilket gör att produktionssystemet förstår att använda sig av kulturen för att uppnå 
detta. Att det heller inte finns någon nämndsorganisation i Region Halland 
betyder att alla frågor behandlas i Regionfullmäktige och Regionstyrelsen, och 
inte ramlar ner i olika nämnder och sektorer. Det är alltså samma politiker som 
beslutar om vägar, folkhälsofrågor, kulturfrågor och så vidare, vilket gör att 
relationen mellan olika sektorer blir stark. Att man dessutom trycker på kulturens 
betydelse för regional utveckling i den regionala tillväxtstrategin, ett mål som 
tidigare fanns i huvudsak i sektorer som handel och industri, infrastruktur och så 
vidare, stärker ytterligare Sörlins teori. Cirklarna närmar sig varandra mer och 
mer hela tiden. 

                                                
164 Se 2.1.2
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5 Slutdiskussion

Syftet med denna uppsats har varit att studera och beskriva Region Hallands 
kulturpolitik, att se hur man integrerar kulturen i andra politikområden, samt att 
undersöka hur man använder kultur som verktyg för utveckling i regionen. Detta 
har jag gjort genom intervjuer med politiker från de sex största partierna inom 
Region Halland, samt med regionens kulturchef. Dessa intervjuer har 
kompletterats med en del sekundära källor. 

I detta kapitel kommer jag kort, men systematiskt och tydligt, besvara var och en 
av mina frågeställningar. I samtliga frågor vill jag dessutom se vilken syn och 
uppfattningar de politiska partierna har, uttryckt genom de intervjuade politikerna. 
Därefter följer en diskussion kring uppsatsen i övrigt.

1) Hur ser kulturpolitiken ut i Region Halland?

Min studie har visat på att kulturen ses som en del av Halland, oavsett 
partitillhörighet. Kulturen är på väg att bli en fullständigt integrerad del i 
regionen, och den är en oerhört viktig del i helheten. 

Kulturpolitiken i Region Halland sköts inte ifrån någon kultursektion eller 
kulturnämnd, utan det är kulturchefen som ensam arbetar med regional 
kulturpolitik som tjänsteman. Som grund för kulturpolitiken i Region Halland 
ligger de överenskommelser som nyss gjorts med 15 kulturinstitutioner och 38 
kulturorganisationer i regionen. Dessa överenskommelser innebär att 
institutionerna och organisationerna vet vad som förväntas av dem, och hur de ska 
arbeta för att uppnå de mål som är uppsatta. 

Politikerna i regionen anser att kulturpolitiken fungerar bra generellt, och samtliga 
verkar tycka att det kulturpolitiska handlingsprogrammet är bra och tydligt. Vissa 
kan dock sakna ett visst politiskt inflytande eller forum där man kan diskutera 
kulturen och kulturpolitiken i regionen. I övrigt verkar det råda en stor konsensus 
kring kulturen och kulturpolitiken. 

2) På vilket sätt integrerar man kulturen i andra politikområden i 
Region Halland?

I Region Halland integrerar man i första hand kulturen i hälsoområdet och 
turismområdet, men även i miljö, utbildning och sysselsättning. Exakt på vilket 
sätt man gör detta har politikerna svårt att säga, men det handlar om att man 
uppmärksammar kulturen och för in den med olika metoder. Det kan handla om 
utsmyckningar av offentliga lokaler, hälsoprojekt där kulturen har en stor del eller 
festivaler och konserter som drar folk till Halland.   



34

Mina intervjurespondenter menar att det är viktigt att kulturen ska ses ihop med 
andra politikområden och att man kan ha med kulturen i stort sett allt. Särskilt 
viktigt är det att integrera kulturen i andra områden av ekonomiska skäl. Eftersom 
kulturens budget är liten i jämförelse med många andra områden innebär denna 
integrering en vinst för kulturen. 

3) På vilket sätt kan tendensen att använda kultur som verktyg 
för att uppnå regional utveckling identifieras i Region 
Halland?

Denna tendens kan identifieras främst i den regionala utvecklingsstrategin 
Halland – bästa livsplatsen, där kulturen ses som en utav huvudstrategierna för att 
förverkliga människors bodrömmar och på så sätt öka Hallands attraktivitet. 
Dessutom finns det en medvetenhet hos samtliga intervjurespondenter kring den 
kraft som kulturen har för att föra samhället framåt, både för individen, för 
ekonomin och för regionen i stort. 

Det som jag blir mest betänksam över efter att ha sett resultatet av min studie är 
den konsensus som råder inom kulturpolitiken i Region Halland. Jag har 
verkligen försökt att tänja mina empiriska resultat för att få fram ett annat resultat, 
men det verkar inte finnas några större partipolitiska motsättningar inom 
kulturpolitiken, möjligtvis finns det vissa individuella skillnader, men i det stora 
hela är det en positiv syn på kulturpolitiken och kultur som verktyg för utveckling
som kan skönjas i Region Halland. Sen måste man självklart komma ihåg att detta 
är en relativt liten undersökning. Det kan vara svårt att dra generella slutsatser 
utifrån endast sju intervjupersoner, varför jag inte heller försöker göra detta. Det 
är upp till eventuell kommande forskning på området att fortsätta undersöka detta.

Även kring kulturbegreppet är man överens i Region Halland, och fastän 
åldersspannet på mina intervjurespondenter är relativt stort är det ingen som 
ifrågasätter den rådande definitionen av kultur. Ett problem som jag dock kan se 
kring denna vidare kulturpolitik och kulturdefinition är risken för att detta breda 
kulturbegrepp kan utarma och försvaga kulturen, i och med att kulturdefinitionen 
går mer och mer ifrån de ”traditionella konstarterna” till ett vidare perspektiv där 
kultur i stort sett innebär allt mänskligt beteende som inte är biologiskt betingat. 
Risken finns att konsten och konstarterna glöms bort och att man istället bara 
fokuserar på utveckling och förändring. Samtidigt kan denna vida kulturpolitik 
lika gärna bjuda vägen in i ett nytt, ännu mer demokratiskt och mänskligt 
samhälle, men det gäller att inte bara vara positiv och tycka att den kulturpolitiska 
utvecklingen är bra, utan att även vara uppmärksam på om utvecklingen går ett 
steg för långt och utarmar det som ändå är den kulturella kärnan, och som så har 
varit fram tills nu. 

Denna uppsats går inte så mycket in på den ekonomiska aspekten, vilken är en 
stor del av kulturpolitiken. En kärvare ekonomi gör det nödvändigt att prioritera 
hårdare och då är det ofta just kulturen som får lida. Varför jag valt att inte 
fokusera på denna del är helt enkelt av begränsningsmässiga skäl. Dessutom har 
jag valt att fokusera på politikerna i Region Halland och deras uppfattning om 
ämnet. Intressant hade kanske varit att även intervjua kulturarbetare och 
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kulturutövare, så båda dessa aspekter skulle kunna vara områden för framtida 
forskning inom ämnet.

En annan sak jag uppmärksammat under arbetets gång är den brist på 
kulturpolitisk forskning som råder i allmänhet, och då främst på kulturpolitiska 
teorier och modeller. Jag efterlyser särskilt en kulturpolitisk modell eller teori som 
tar upp just förhållandet mellan kultur och utveckling.   

Jag har i denna uppsats försökt förklara kulturpolitiken i Region Halland, hur man 
integrerar kulturen i andra områden och på vilket sätt kulturen används som 
verktyg för regional utveckling. Jag har försökt använda mig av en neutral attityd 
gentemot detta. Emellertid så finner jag det viktigt att problematisera denna 
tendens och att undersöka de effekter denna utveckling inom kulturpolitiken 
innebär. Som jag tidigare nämnt så verkar det för tillfället inte finnas någon form 
av konflikt kring detta i Region Halland, men kanske finns det en konflikt mellan 
statens syn på att använda kultur som ett verktyg för att uppnå regional 
utveckling, och synen på detta på den regionala nivån. Att titta närmare på detta 
skulle även det kunna vara en intressant framtida studie. 
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Bilaga 1

Intervjufrågor – regional utveckling genom kultur

Idag spelar den regionala nivån en framstående roll för kulturpolitiken, samtidigt som 
kulturens roll för samhällsutvecklingen är något som diskuteras mer och mer.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt tendensen att integrera ett 
utvecklingsperspektiv i kulturpolitiken finns i Region Halland, och synen på detta. 

1. Bakgrund

a) Hur länge har du arbetat/suttit i Region Halland?
b) Vilken är din roll/uppgift i Region Halland?
c) Hur länge har du varit politiskt aktiv?

2. Kulturbegreppet

Kulturbegreppet är ett flytande och svårdefinierat begrepp. 
a) Hur definierar du kultur? Vilka områden anser du inkluderas i begreppet?
b) Tycker du att din definition av kultur överensstämmer med Region Hallands definition av 
kultur? Vilka likheter/skillnader finns?
c) Upplever du att det är någon skillnad på hur man definierar kultur idag mot tidigare? Hur 
visar sig detta? Var det någon speciell händelse/tidpunkt som förändrade detta?
d) Upplever du att de olika politiska partierna definierar kultur olika?
e) Upplever du att det finns en diskussion kring kulturbegreppet och hur kultur definieras i 
Region Halland? Hur yttrar sig detta? 

3. Kulturpolitik i allmänhet

a) Vilka anser du vara de viktigaste förändringarna av kulturpolitiken de senaste 10 åren?
- Har den förändrats?
- Bör den förändras? 

b) Hur upplever du att den statliga kulturpolitiken fungerar?
- Finns det ett behov av en statlig kulturpolitik?
- Hur ser du och ditt parti på kulturpolitikens utveckling?
- Vilka skillnader upplever du att det finns mellan partierna angående detta?
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4. Synen på kultur i Region Halland

a) Vilken betydelse har kulturen i och för Region Halland?
b) Anser du att kulturen är en viktig kraft i regionen? Har kulturen ett eget värde eller ses den 
mer som en del av en helhet?
c) Vilken betydelse har kultur för andra politikområden i Region Halland?

d) Hur integreras kulturen i andra politikområden i Region Halland? 
- Görs detta av någon speciell anledning? 
- Vad tycker du om detta? 
- Finns det någon debatt/diskussion kring om/hur detta sker?

e) Vilka attityder till kultur och kulturpolitik tycker du dig kunna skönja i allmänhet i 
regionen? Bland politikerna? Bland kulturutövarna? 
f) Upplever du att synen på kultur, och dess betydelse, i Region Halland skiljer sig mellan de 
politiska partierna?

5. Kultur i praktiken i Region Halland

a) Finns det något kulturpolitiskt program/styrinstrument i Region Halland? 
I så fall:
- Hur ser detta ut?
- Vilket är målet med detta? Bra/dåligt? 
- Vilken betydelse har detta för arbetet i regionen?
- Vilka var inblandade vid utvecklingen av detta?
Om inte:
- Har det funnits tidigare?
- Planerar man att utforma ett sådant?

b) Vilka kulturpolitiska projekt/frågor arbetar man med just nu?
c) Vilken typ av kulturverksamheter satsas det mest på i Region Halland? (återkommande 
eller enstaka kulturaktiviteter osv.)

d) Hur sköts kulturpolitiken i praktiken?
- Är den centralt samordnad eller sköter varje enhet sitt?
- Finns det utbildningar, guider, målinstrument, etc. till hjälp vid arbetet?

e) Hur upplever du att kulturpolitiken fungerar överlag i Region Halland? 
Konflikter/problem?

6. Kultur som verktyg för utveckling

a) Hur definierar du regional utveckling? Vilka områden inkluderas i begreppet regional 
utveckling? 
b) Har denna definition förändrats till följd av bildandet av Region Halland? Finns det någon 
diskussion kring detta?



41

c) Hur ser du på kultur som verktyg för regional utveckling?
d) På vilket sätt anser du att skilda kulturverksamheter kan påverka konkurrenskraft och 
utveckling i regionen?
e) Finns det någon diskussion/debatt kring kultur som verktyg för regional utveckling i 
regionen? Hur ser den ut? Vad tycker du om detta?
f) På vilka sätt har kulturfrågorna kommit in i tillväxtprogrammet respektive 
utvecklingsstrategin? Hur ser diskussionen ut kring detta?
g) Vilka attityder tycker du dig kunna skönja i allmänhet i regionen till tendensen att använda 
kultur som ett verktyg för regional utveckling? Bland politikerna? Bland kulturutövarna? 
h) Upplever du att synen på kultur som verktyg för regional utveckling skiljer sig mellan de 
politiska partierna?

7. Slutligen:

a) Har du något övrigt att tillägga?
b) Var det något du förväntade dig att jag skulle fråga om men som jag aldrig tog upp under 
intervjun?


