
Högskolan i Halmstad                                                                                  Höstterminen 2006 
Sektionen för Hälsa och Samhälle                                                Handledare: Jörgen Johansson 
Statsvetenskap 41-60 poäng                                                          Examinator: Mikael Sandberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konst och politik 
Konstlivet och politisk styrning i Malmö stad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Författare: Karolina Thierfelder 



Abstract 
 
 
Titel:            Konst och politik – Konstlivet och politisk styrning i Malmö stad 
 
Författare:    Karolina Thierfelder 
 
Handledare:  Jörgen Johansson 
 
Termin:        Höstterminen 2006 
 
 
 
Relationen mellan konstutövarna och Malmö stad är allt annat än enkel. Det är delade upp-
fattningar om hur verkligheten ser ut. Det har under en tid förts diskussioner om hur man fat-
tar beslut och rättfärdigar dem i Malmö stad, speciellt beslutet att lägga ner konstinstitutionen 
Rooseum. Där föddes idén om att skriva en uppsats om vad styrinstrumenten verkligen säger 
och se hur de arbetar efter dem i Malmös kulturpolitik.  
 
Syftet med uppsatsen är att belysa och problematisera styrningsfrågor gällande kultur som 
politikområde samt att försöka bringa klarhet i vad det finns för mål och bestämmelser och att 
föra fram problematiken som finns i förhållandet mellan Malmö stad och konstutövarna. Det 
här är en uppsats om politisk styrning som tittar på hur styrinstrumenten och efterlevs samt de 
olika parternas uppfattningar om ämnet. De teorier som används är politiskt styrning samt 
policyprocessen som tittar på de stadier som ett beslut går igenom från initiering till efterkon-
troll.  
 
Uppsatsens material består i huvudsak av kulturpolitiska styrinstrument samt intervjuer som 
gjorts med representanter från Malmö stads kulturpolitik och representanter från Malmös kul-
turutövare.  
 
Resultatet av denna uppsats är att det råder delade meningar om hur verkligheten ser ut i det 
konstpolitiska klimatet i Malmö stad. Konstutövarna har en uppfattning om att kommunika-
tionen mellan utövarna och Malmö stad är bristfällig och de känner sig många gånger neglige-
rade. Politikerna är av en annan uppfattning, de anser att kommunikationen fungerar bra. De 
väljer att arbeta med konstutövarnas intresseorganisationer istället för med enskilda konstnä-
rer. Kultursekreteraren har i sin tur en annan uppfattning, hon ser att i hennes arbete fungerar 
dialogen bra men att kring beslut som Rooseum så har det skett med en dålig kommunikation 
från politikernas sida och hon förstår konstutövarnas frustration av att arbeta i ovisshet. De 
kulturpolitiska styrinstrument man arbetar med i Malmö stad är i grunden de kulturpolitiska 
målen, dessa anses vara en vision som är svår att konkretisera men man försöker utgå från 
dessa i sitt arbete. De andra styrinstrument som man arbetar med är verksamhetsidén för bild-
konsten och handlingsplanen för bildkonsten i Skåne. 
 
Nyckelord: Kulturpolitik, bildkonst, politisk styrning, styrinstrument, Malmö stad 
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1 Inledning 
 
 
 
Jag ska i denna uppsats undersöka svensk kulturpolitik i allmänhet och med ett empiriskt ner-
slag i Malmö. I Malmö stad är det Malmö kulturnämnd som har det samlade ansvaret för 
kommunens kulturverksamhet och Malmö kulturstöd som har hand om kulturstöd i olika for-
mer och även hand om det såkallade fria kulturlivet.  
 
 
1.1 Problem och syfte 
 
Konstnärer lever oftast under väldigt knappa ekonomiska förhållanden och det svenska sy-
stemet tar väldigt lite hänsyn till den speciella situation det är att ha konst som yrke1. Mitt 
intresse för förhållandet mellan konstutövare och Malmö stad väcktes i samband med att man 
under hösten 2005 diskuterade frågan om att stänga ner konstinstitutionen Rooseum i Malmö. 
Det blev väldiga protester och livliga diskussioner om detta och många insåg att det skulle 
innebära en stor förlust för regionen. Rooseum nämns ofta i både nationella och internationel-
la sammanhang när man pratar om Malmös konstscen och även Sveriges. Det har beslutats att 
Rooseum blir filial till Moderna museet och Fredrik Roos samling av samtidskonst från Roo-
seum har sålts på auktion på Stockholms auktionsverk. Men självklart är det också problem 
och diskussioner runt detta och det är fortfarande tveksamt om Rooseum någonsin kommer att 
öppnas igen. 
 
I många fall är konstutövarna beroende av stöd från olika håll som till exempel kommunen för 
att kunna hålla på med sitt arbete. Många gånger jobbar de som håller på med konst ideellt 
och detta är något som de många gånger förväntas att göra. De känner dock ofta att det är 
problem i förhållandet mellan dem och politiken. De har inget grepp om politiken och politi-
kerna i sin tur har svårt att se konstlivet ur det konstnärliga perspektivet. Det verkar som att 
alla parter missförstår varandra och ingen verkar riktigt veta vad som gäller. Det har, inte 
minst mot bakgrund av nerläggningen av Rooseum, varit och är fortfarande en infekterad si-
tuation i Malmös konstliv.  
 
Eftersom kulturpolitik är ett så komplext ämne så är det intressanta i den här problematiken 
om det är möjligt att styra kulturpolitik. Min huvudfråga kommer därför att bli, är det möjligt 
att politiskt styra kulturutövning? Syftet med uppsatsen är att belysa och problematisera styr-
ningsfrågor gällande kultur som politikområde. Jag vill försöka bringa klarhet i vad det finns 
för mål och bestämmelser och föra fram problematiken som finns i förhållandet mellan 
konstutövare i Malmö och Malmö stad.  
 
 

                                                 
1 SOU 2003: 21 
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1.2 Frågeställningar 
 
I alla frågor kommer jag att titta på det specifika fallet konst. Jag kommer alltså inte att under-
söka hela området kulturpolitik utan bara området konst inom kulturpolitiken. 
 
Uppsatsens frågeställningar är: 

- Vilka är riksdagens kulturpolitiska mål gällande bildkonsten och konstnärers villkor 
och vilka kulturpolitiska styrinstrument finns för den nationella konstpolitiken? 

- Vilka är Malmö stads kulturpolitiska mål gällande bildkonsten och konstnärers villkor 
och vilka styrinstrument nyttjas i Malmös konstpolitik? 

- Vilka relationer finns mellan nationell politik och politiken i Malmö stad beträffande 
konstpolitik? 

- Vilka slutsatser kan dras beträffande kulturpolitikens mål och styrinstrument utifrån 
hur man i Malmö stad hanterat den kulturpolitiska ambitionen i förhållande till 
konstutövare i allmänhet och i hanteringen av konstinstitutionen Rooseum i synner-
het? 

 
 
1.3 Metod 
 
Jag har valt att göra en empirisk undersökning på hur förhållandet ser ut mellan konstutövare 
och Malmö stad och hur Malmö stad förhåller sig till de mål och bestämmelser som finns för 
kulturpolitiken i stort när det gäller konst. 
 
Valet av metod avgörs av det problem man vill undersöka och utformningen av problemet.2 
Kvalitativ metod innebär att man är ute efter de kvaliteter eller egenskaper något har och man 
arbetar ofta med ett textmaterial.3 Jag är ute efter att tolka och förstå mina respondenters åsik-
ter och upplevelser om hur det ser ut i Malmös konstliv.4  
 
En fallstudie är en undersökning på en mindre avgränsad grupp eller område. Man utgår från 
ett helhetsperspektiv och försöker få ut så mycket information som möjligt i fallet. Metoden 
fallstudie används ofta vid studier av processer och förändringar.5 Jag kommer att göra en 
fallstudie där jag tittar på Malmös konstliv. Det är en kvalitativ analys i en samhällskontext 
där jag vill belysa olika problem som finns i samband med att styra kulturpolitik. 
 
 
1.3.1 Intervjuform 
 
Jag kommer att göra öppna intervjuer. Jag vill med mina öppna intervjuer lyfta fram hur mina 
respondenter uppfattar hur det ser ut i Malmös konstliv idag. Respondenterna skall fritt få 
beskriva hur de ser på problemet och hur det fungerar. Jag vill se hur verkligheten ser ut från 
deras perspektiv. Jag är ute efter att förstå respondenternas sätt att tänka. Jag kommer därför 
att förse mina respondenter med information på ett sådant sätt så att det sedan är upp till dem 

                                                 
2 Patel och Davidson 2003: 14 
3 Bjereld, Demker, Hinnfors 2002: 114 och Patel och Davidson 2003: 118f 
4 Patel och Davidson 2003: 14 
5 Patel och Davidson 2003: 54 
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att placera informationen i den kontext de anser lämpligt. Genom öppna intervjuer kan jag 
fånga respondentens uppfattning och upplevelser av ett specifikt fenomen.6 
 
I alla val av metoder så som kvalitativ analys, öppen intervju och strategiskt urval väljer jag 
dessa för att kunna gå på djupet med problemet.7 Jag kommer att göra fem intervjuer. Tre 
personer från Malmö stad och två stycken som är aktiva i Malmös konstscen. Intervjuerna 
genomförs genom att jag åker ner till Malmö för att träffa dem och intervjuerna görs på deras 
respektive arbetsplatser. Efter att stött på vissa problem med intervjuerna genomfördes tillslut 
två av intervjuerna med politiker via telefon. För mer information om intervjuerna, se avsnitt 
1.5. 
 
 
1.3.2  Material och tidigare forskning 
 
Materialet utgörs av dokument och intervjuer. Utgångspunkt är de regeringspropositioner som 
finns om kulturpolitik, framför allt det senaste beslutet som kom 1996/97. Det är den jag 
framför allt kommer att använda mig av när jag tittar på vilka mål och bestämmelser det finns 
för kulturpolitiken. I fallet Malmö kommer jag att utgå från handlingsplanen för bildkonst i 
Skåne som framställdes 2006. Jag kommer även att titta på den verksamhetsidé som finns för 
kulturen i Malmö samt de reglementen som finns för att se vad de säger om konstlivet och för 
att se var ansvaret ligger för detta. 
 
I förförståelsen av problemet kommer jag också att använda en del annan litteratur också som 
behandlar ämnet konst och kulturpolitik. Bland annat SOU utredningar som till exempel SOU 
2003:21 Konstnärerna och trygghetssystemen och avhandlingar som till exempel Rolf Hugo-
sons, Vad är kulturpolitik?, Det ostyrbara pastoratet av Anna-Maria Blomgren och Roger 
Blomgren och Sven Nilssons, Vägen till kulturpolitiken. I teorin används Lundquists bok För-
valtning, stat och samhälle samt Sven Nilssons, Kulturens nya vägar. 
 
Materialet har jag tagit fram genom att leta på biblioteket och Internet och också genom att 
läsa i den litteratur jag har hittat och tittat på vilka referenser som har funnits i denna.  
 
 
  

1.3.3 Urval och avgränsningar 
 
Malmö kulturförvaltning arbetar med många områden inom kulturen som litteratur, teater, 
dans, musik, film, bild- och formkonst. Jag har valt att avgränsa mig till konsten i kulturbe-
greppet och tittar på konsten inom Malmö kultur.  
 
Jag har också valt att avgränsa mig till Malmö stad. Jag har alltså inte valt att titta på Region 
Skåne som också arbetar med kulturpolitiken i Skåne men skillnaden är att de arbetar regi-
onalt. Fokus ligger på Malmö stad för att regionen arbetar annorlunda och deras arbete rör 
hela Skåne. Jag har också valt Malmö stad för att det verkar som det är främst där problemet 
ligger och så har jag valt att avgränsa mig för att minska ner forskningsuppgiften.  
 

                                                 
6 Lantz 1993:18f 
7 Lundquist 1993: 104 
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När det gäller intervjurespondenter har jag valt att göra ett strategiskt urval8 där jag intervjuar 
människor som är engagerade och insatta i den problematik jag behandlar i min uppsats. Jag 
kommer att intervjua två personer från Malmös konstscen som är konstvetare och konstför-
medlare. Jag kommer också att intervjua tre personer som representerar Malmö stads kultur-
politik och deras kulturförvaltning som arbetar med de områden som behandlas i uppsatsen. 
De personer jag intervjuat är; Emma Reichert. Hon är curator och driver galleri Signal i 
Malmö. Hon är också ordförande i IKK (Institutet för konstnärer och konstförmedlare). Den 
andra personen som representerar Malmös kulturutövare i uppsatsen är Ola Gustavsson. Han 
är gallerist och driver galleri Elastic i Malmö. Han är också vice ordförande i IKK samt har 
varit med och tagit fram handlingsplanen för bildkonsten för Region Skåne och Malmö stad. 
De personer som intervjuats från Malmö kulturnämnd är; Stefan Lindhe som är moderat poli-
tiker och vice ordförande i kulturnämnden. Jag har också intervjuat Pelle Svensson som är 
socialdemokratisk politiker. Pelle är ordförande i kulturnämnden i Malmö fram till årsskiftet 
06/07. Han är också tidigare ordförande för Rooseums stiftelse samt ledamot i Region Skånes 
kulturnämnd. Den tredje personen arbetar på kulturförvaltningen och heter Märta Lünnér. 
Hon är kultursekreterare och arbetar med kulturstöd i Malmö stad. 
 
Det kan vara svårt att generalisera när man gjort ett strategiskt urval.9 Men jag förlitar mig på 
att jag kan ta stöd av min teori för att kunna utläsa hur det ser ut i Malmös konstvärld. En god 
teori skall kunna hjälpa till att förutsäga och urskilja möjligheter, men även hjälpa till i tolk-
ningen av resultatet.10 
 
 
1.3.4  Validitet och Reliabilitet 
 
Problem som kan uppstå med att undersöka det jag avsett att undersöka11 är att jag under ar-
betets gång stött på problemet att det är så mycket som är intressant så jag ibland faller bort 
från ämnet och gärna skulle vilja ta med andra saker än det jag har för avsikt att undersöka. 
Då tänker jag främst på konstnärernas villkor i det svenska systemet och trygghetssystemet 
och problematiken runt detta. Jag måste hålla mig till ämnet och begränsa mig till hur förhål-
landet ser ut mellan konstutövare i Malmö och Malmö stad.  
 
Man kan också ställa sig frågan om konstutövarna är ett bra exempel för att svara på mitt syfte 
då de egentligen inte har något med politiken att göra och inte heller är med och fattar beslut 
för kulturen, vilket i sin tur betyder att de därmed heller inte kan svara på något om politisk 
styrning. Däremot står konstutövarna för den andra delen i mitt syfte som handlar om förhål-
landet mellan Malmö stad och konstutövarna. Vad jag menar är att konstutövarna kan ge sin 
version av hur Malmös kulturpolitik sköts. Om jag bara hade tittat på hur Malmös kulturpoli-
tik sköts utifrån hur de som jobbar med det ser det hade det bara kommit fram en bild av hur 
det ser ut. På det här sättet får man fram båda parters åsikter.  
 
När det kommer till tillförlitligheten av undersökningen kan det vara ett problem när det 
kommer till de svar som kommer från respondenterna vid intervjuerna.12 Jag är ute efter hur 
respondenterna ser på problemet. Genom att göra flera intervjuer och jämföra svaren kan man 

                                                 
8 Esaiasson, 2004: 176f 
9 Esaiasson 2004: 178 
10 Bjereld, Demker, Hinnfors 2002: 74 
11 Bjereld, Demker, Hinnfors 2002: 108 
12 Lundquist 1993: 99 
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utläsa om det skiljer i uppfattningar. Ett problem kan ligga i att till exempel politiker kan ha 
intresse i att svara på intervjufrågorna på ett sätt som rättfärdigar deras arbete. 
 
Situationen i förhållandet mellan Malmös konstutövare och Malmö stad är ett kontroversiellt 
och komplext ämne där det kan vara svårt att tolka respondenternas uppfattningar om hur det 
verkligen ligger till. Alla har intresse av att framföra sin syn på saken på ett sätt som gynnar 
och rättfärdigar deras handlande. Det kan i en sådan situation vara svårt att utläsa hur det 
verkligen ligger till. Jag valde att göra mina intervjuer så öppna som möjligt och ställde frågor 
som var ganska allmänna av den anledningen att jag ville få fram respondenternas uppfatt-
ningar i ämnet. Det visade sig också att respondenterna från de två olika ”sidorna” hade så 
pass olika åsikter till den grad att jag började fundera på hur det verkligen låg till, kunde detta 
verkligen vara deras uppfattning eller framställde de förhållandet på ett sådant sätt så att det 
skulle rättfärdiga deras handlande? När respondenterna har så pass olika åsikter är det svårt att 
veta hur det verkligen ligger till och utan att ha en viss förförståelse är det svårt att få fram ett 
resultat.  
 
I de tryckta källorna är reliabiliteten säkrare då jag tittar på vad de mål och bestämmelser som 
finns säger om kulturpolitiken. 
 
 
1.4 Begrepp 
 
Här kommer jag att gå igenom några begrepp som jag använder mig utav i uppsatsen. De be-
grepp jag använder mig av som kultur och kulturpolitik är begrepp som kan användas på flera 
olika sätt och därför kan behöva en definition på vilket sätt de används i denna uppsats.  
 
 
1.4.1 Kultur 
 
Kultur är inte ett lätt begrepp att förklara då det innefattar så mycket och ses väldigt olika av 
olika personer och inriktningar. Det finns dels det kulturbegrepp som härstammar från antro-
pologin som menar att kultur är alla värderingar, idéer och normer som finns i samhället. Ci-
cero såg kultur som själsodling, något för att öka och stimulera intellektet. Kant såg kultur 
som något över det som naturen kan skapa.13 I min uppsats används kulturbegreppet som det 
område som arbetar med konstnärliga uttrycksformer som till exempel konstnärer och konst-
förmedlare.  
 
 
1.4.2 Kulturpolitik 
 
Kulturpolitik är enkelt uttryckt politik om kulturella frågor. Som jag nämnt tidigare rör kul-
turpolitik väldigt många områden inom kulturen som litteratur, teater, dans, musik, film, bild- 
och formkonst, massmedier, radio och tv med mera. Man kan också se kulturpolitik som den 
debatt som handlar om beslutsprocessen om kultur och beslutsprocessen om offentliga insat-
ser för att främja ett rikt kulturliv och arbetet med att bevara och utveckla kulturen i samhäl-
let14. Sven Nilsson menar att kulturpolitik som begrepp skall enbart betyda arbetet med att 
formulera mål och policy samt att ta fram ramar och riktlinjer för det offentliga arbetet med 
                                                 
13 Kultur, Nationalencyklopedin på Internet, 2006-12-28. <www.ne.se> 
14 Kulturpolitik, Nationalencyklopedin på Internet, 2006-12-28. <www.ne.se> 
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kulturen.15 I denna uppsats kommer endast form- och bildkonsten samt konstnärernas villkor 
inom kulturpolitiken att behandlas. Då jag skriver kulturpolitik, är det detta jag menar. Det här 
begreppet kommer jag återkomma till senare i uppsatsen.  
 
 
1.4.3 Konstnärer och konstförmedlare  
 
Konstnärer är i min uppsats sådana personer som håller på med bild- och formkonst. De som 
framställer konst. Konstförmedlare är de som arbetar med de saker runt omkring konsten som 
att ställa ut konsten som till exempel gallerister.  
 
 
1.4.4 Konstutövare 
 
Konstutövare är det namn jag använder som det samlade namnet för de som håller på med 
konsten i Malmö. Alltså står det för både konstnärerna och konstförmedlare i den bemärkelse 
som presenterats ovan. 
 
 
1.5 Disposition 
 
I kapitel 2 kommer jag att behandla min teori, där jag tittar på politisk styrning och policypro-
cessen. I kapitel 3 kommer jag att presentera hur Sveriges kulturpolitik har växt fram och 
även presentera de kulturpolitiska målen ur ett bildkonstperspektiv. I kapitel 4 tittar jag på 
Malmö stads kulturpolitik. I kapitel 5 presenterar jag min empiriska undersökning där jag går 
igenom svaren från intervjuerna. I kapitel 6 görs en analys där jag gör en teorianknytning och 
en sammanfattning av samtliga frågeställningar. I kapitel 7 kommer jag att presentera mina 
slutsatser och knyta ihop hela arbetet.  

                                                 
15 Nilsson 2003: 486 
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2 Teori 
 
 

 
 
Som jag tar upp i det inledande kapitlet är syftet att belysa och problematisera styrningsfrågor 
gällande kultur ur politisk synvinkel. Den teoretiska delen handlar därför om politisk styrning. 
Som Lundquist skriver så har den statsvetenskapliga analysen av förvaltning dominerats av 
implementeringsstadiet. Problemet med detta är att man inte får med hela förvaltningens verk-
samhet i undersökningen och därför har jag valt att titta på hela policyprocessen.16 I uppsatsen 
genomförs ingen renodlad policyanalys eftersom jag inte följer ett specifikt besluts väg ge-
nom denna process. Istället ges en mer allmän orientering om den svenska kulturpolitikens 
mål och styrinstrument med konkret nerslag i politikarbetet på lokal nivå i Malmö stad. 
 
 
2.1 Politisk styrning 
 
I förvaltningsprocessen kan man lätt se att förvaltningen ges ganska stor autonomi för att på-
verka hur samhället skall skötas. Däremot kan man se att den yttersta makten ligger hos de 
folkvalda politikerna, då det är de som formulerar målen och drar fram riktlinjerna som för-
valtningen har att gå efter.17 
 
Enligt Sven Nilsson bygger styrformen inom kulturområdet på en form av etablerad praxis 
och informella överenskommelser. Yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen och 
upphovsrättslagen är de lagar som har störst förankring hos bildkonsten annars finns det ett 
antal statliga förordningar och bestämmelser för kulturpolitiken. Kulturpolitiken bygger 
främst på mjuka styrformer, där det då också kan finnas problem i form av att man inte vet 
vad som gäller för styrandet.18 
 
De olika kulturområdena har styrts av flera olika spår. Det kan handla om marknadsrelationer 
som film, musik och litteratur utgår från. Orkestrar och teatrar styrs oftast av offentliga poli-
tiska organ. Bildkonsten har en blandning av dessa olika former. Det kan vara både offentliga 
beställningar och privata gallerier. Det har under århundraden funnits en distinktion mellan 
elit och massa som fortfarande ligger till grund för den svenska kulturpolitiken. Det förs stän-
digt en diskussion om att göra kulturen mer tillgänglig för alla och att försöka locka besökare 
till kulturen. Det finns också en distinktion mellan offentligt och privatfinansierat. I Sverige 
utgör den största finansieringen av kulturen, framför allt bildkonsten fortfarande genom of-
fentliga medel.19 
 
 

                                                 
16 Lundquist 1992: 99 
17 Lundquist 1992: 101 
18 Nilsson 2003: 462f 
19 Nilsson 2003: 484ff 
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2.1.1 Armlängdsprincipen 
 
Armlängdsprincipen handlar om hur makten är fördelad20 och innebär att samma villkor skall 
gälla för två av varandra oberoende verksamheter.21 Per Mangset menar att detta är något som 
har fått en allt mindre legitimitet bland konstutövarna och deras organisationer. Fall förväntas 
allt mer få individuella bedömningar istället för kollektiva enligt Mangset.22 Kort kan man 
beskriva att armlängdsprincipen handlar om ett maktförhållande mellan parter som är beroen-
de av varandra men som inte direkt ska ha eller har inblandning i den andres verksamhet.23 I 
fallet konst kan armlängdsprincipen ses på två sätt. Det kan ses som ett redskap för regeringen 
eller kulturpolitikerna där de använder sin makt för att främja sin kulturpolitik genom att styra 
fördelningen av kulturstöd. Det handlar om formella och informella sätt att påverka, där de 
formella kan vara inblandningen i fördelningen av kulturstöd. De informella formerna avser 
fördelningen av makten, till exempel de politiska urvalsprocesserna och urvalskriterierna för 
styrelsemedlemmar i olika styrelser, alltså vilka personer som hamnar på de olika posterna i 
styrelserna. Det kan också ses som ett skydd för att organ/institutioner skall kunna driva sin 
verksamhet utan politisk inblandning och på detta sätt kan konsten verka som en oberoende 
kraft i samhället.24 
 
 
2.1.2 Förvaltningsstyrning och implementeringsstyrning 
 
Förvaltningsstyrning används när politikerna vill få förvaltningen att fungera på ett visst sätt. 
Det finns alltid ett styrande objekt. Det utgörs alltid av styrningsförsök där politikerna försö-
ker få förvaltningen att arbeta på det sätt de önskar.25 Politikernas största inflytande på för-
valtningen kommer från deras beslut, då be fattar beslut om hur förvaltningen skall arbeta. 
Det finns flera olika former av förvaltningsstyrning. Det är direkt eller indirekt styrning där 
antingen styrningen sker genom direkta direktiv för verksamheten eller andra sätt samt gene-
rell eller specifik styrning där det sker antingen genom tydliga ramar eller mer allmänna di-
rektiv.26 Det finns sedan flera olika former av förvaltningsstyrning där det kan handla om 
regelverk eller anslag till förvaltningen med mera. 27 

                                                

 
En förvaltning har fyra olika nivåer av aktörer. Det är politikerna, förvaltningsverksamma där 
huvudgruppen är tjänstemän. De andra grupperna är intressenter samt samhällsmedlemmar. 
Implementeringsstyrning utgörs av tre länkar. Det är förvaltningsstyrning där statsmakterna 
styr förvaltningen, organisationsstyrning är förvaltningens interna styrkedja och samhällsstyr-
ning innebär att förvaltningen styr medborgarna genom fattade beslut eller liknande. Det är 
svårt att säga var makten verkligen ligger, det styrs från flera olika håll. Dels har politikerna 
den auktoritativa positionen men så har även förvaltningen en maktposition där de har möjlig-
het att ha inflytande på politikernas beslut i beredningsfasen. Samhällsmedlemmar har också 

 
20 Doracic och Edlund 2005: 30 
21 http://epubl.luth.se/1404-5508/2002/051/index-en.html 
22 Nilsson 2003: 446f 
23 Doracic och Edlund 2005: 29 
24 Doracic och Edlund 2005: 31 
25 Lundquist 1992: 69 
26 Lundquist 1992: 78 
27 Lundquist 1992: 79f 
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en form av maktposition i den bemärkelsen att de är väljare, där de väljer vilka de vill ska 
styra.28  
 
Hur styrningen lyckas avgörs av flera olika komponenter som handlar om ifall den som styr 
har kunskapen som krävs, dels handlar det om prioriteringar. Det beror också på om den styr-
da förstår, kan eller vill. Det har att göra med kopplingar mellan flera olika steg i styrnings-
kedjan. Förstår aktören vad som krävs av honom och förstår han den skrivna lagtexten som 
han ska gå efter? Det andra handlar om han kan verkställa styrningen, då rör det sig om kun-
skap, inflytande och handlingsförmåga att genomföra. Det tredje handlar om aktören vill 
verkställa styrningen. Han kan av flera olika skäl motsätta sig styrningen och därför inte vill 
genomföra det.29 
 
 
2.2 Policyprocessen 
 
Här kommer jag att gå igenom de olika stadierna i policyprocessen. Det är initiering, bered-
ning, beslut, implementering och efterkontroll.  
 
 
2.2.1 Initiering 
 
Det är upp till förvaltningen inom olika politiska områden att ta initiativ till förändringar av 
deras respektive verksamhetsområde. Förvaltningsorganen har en skyldighet till att ta initiativ 
ifall de upplever att det är något som inte fungerar. Tidigare kom initiativ ofta utifrån ansök-
ningar eller liknande. Det är naturligt att det är förvaltningen som tar initiativ eftersom de 
sitter på den ledande expertisen. I Sverige sker den mesta initieringen från central nivå, detta 
trots att kommunerna är de med störst insyn i området och det stora lokala självstyret. Dessa 
tendenser kan bero på att staten i viss mån inte har så mycket implementeringsuppgifter så de 
har istället möjlighet att syssla med annat arbete. Vem som utför initieringen har stor betydel-
se eftersom den också har stort inflytande över inriktningen på det fortsatta arbetet. Det är ofta 
politikerna som kommer med initiering om förändringar av stora frågor, därför är det också 
det som oftast uppmärksammas men däremot har förvaltningen stor inverkan på det vardagli-
ga arbetet. 30 
 
 
2.2.2 Beredning 
 
Beredningsarbetet ligger oftast hos förvaltningen. I kommunerna är det tjänstemän som 
genomför utredningar inför beslut. Kommunerna kommer med uppdrag till tjänstemännen 
specifikt uttryckt vad det är de vill ha utrett. Direktiven för beredning varierar, det kan vara 
generellt eller specifikt. Statligt finns det inga bestämmelser för hur mycket regeringen kan 
lägga sig i beredningsarbetet. Utredningar kan också vara sammansatta av representanter från 
olika samhällssektorer som politiker och organisationsrepresentanter. Utredningsarbete har 
kommit att få en större roll hos centrala ämbetsverk. Det är den som har störst expertis inom 
området hos förvaltningen som styr utredningen, på detta sätt har också tjänstemannen stort 

                                                 
28 Lundquist 1992: 70ff 
29 Lundquist 1992: 76, Hall och Löfgren 2006: 137 
30 Lundquist 1992: 95ff 
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inflytande på politikernas beslutsfattande eftersom de väljer vad som kommer med i utred-
ningen som politikerna baserar sitt beslut på. I regeringsformen fastslås det att i beredningsar-
betet skall behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter.31 
 
 
2.2.3 Beslut 
 
Beslutfattandet avser en aktörs val av åtgärd. Beslutsfattandet är ett centralt moment i politis-
ka processer. Enligt Lundquist innehåller beslutsprocessen två viktiga moment, dessa är pro-
blemlösning och konfliktlösning. Problemlösning är en process om den optimala lösningen på 
ett problem och konfliktlösning är en process som syftar till att finna en lösning som alla par-
ter är överens om. Lundquist lägger också fram olika dimensioner av beslutsfattandet. Den 
ena dimensionen tar upp typen av aktör, det kan vara antingen en individ eller ett kollektiv. 
Den andra dimensionen handlar om att aktören kan vara antingen medveten eller omedveten 
om motivet till sitt beslut. Ett beslut växer fram i maktrelationen mellan individer eller grup-
per och dessa olika aktörer kan ha olika verklighetsuppfattningar.32 En viktig del i beslutsfat-
tandet är förhandlingar, där flera olika aktörer är inblandade. Det är ovanligt att förhandlingar 
sker direkt mellan det offentliga och samhällsmedlemmar, det är mer vanligt att förhandlingar 
sker mellan det offentliga och intresseorganisationer. Förhandlingar funderar som ett sätt att 
komma fram till beslut eller i alla fall ett sätt att komma fram till olika alternativ för beslut 
genom överenskommelser och kompromisser.33  
 
 
2.2.4  Implementering 
 
Som många konstaterar och som jag tidigare varit inne på avgörs det vid implementering av 
huruvida de som ska genomföra det politiska beslutet förstår, kan och vill genomföra det.34 
Implementeringsfasen har stor betydelse på det faktiska genomförandet. Inte minst när det 
handlar om tolkning av ramar. Tjänstemännen ges autonomi vid genomförandet men det får 
heller inte glömmas att denne faktiskt också har indirekta styrningsformer att rätta sig efter. 
Det är först i beaktande av dessa styrningsformer som han ges handlingsfrihet. Den indirekta 
styrningen kommer främst från politikerna. Dock kan aldrig politikerna styra förvaltningen på 
grund av att det helt enkelt är för många och för komplexa ärenden. Det ger tjänstemännen 
stor möjlighet att påverka den förda politiken. I implementeringsfasen är det till stor del högre 
förvaltningsorgan som kommer med styrinstrument för de lägre förvaltningsnivåerna.35 
 
 
2.2.5 Efterkontroll 
 
Efterkontroll har stor betydelse för hur politiken och förvaltningen fungerar. Det är också det 
som sammanlänkar implementering med initiering, beredning och beslutsfattande. Utvärde-
ringar görs av flera olika anledningar. Att värdera den förda politiken, att politikerna och för-
valtningen vill föra fram sin handlingskraft, att de vill legitimera sitt arbete samt att de genom 
utvärderingar kan undvika känslig kritik. Efterkontroll är en stor möjlighet till att förbättra.36 I 
                                                 
31 Lundquist 1992: 97f 
32 Lundquist 1992: 164ff 
33 Lundquist 1992: 176f 
34 Lundquist 1992: 75, Blomgren 2002: 23, Hall och Löfgren 2006: 137 
35 Lundquist 1992: 99 
36 Lundquist 1992: 100 
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kommunen genomförs utredningar årligen under budgetarbetet. Då man ser över vad som 
skall ske nästkommande år.37 
 
 
2.3 Summering 
 
I det här kapitlet har olika former av politisk styrning berörts som sedan kommer att knytas 
samman med empirin. Jag kommer att jämföra den teorin som tagits fram med den politiska 
styrningen i Malmö. Politisk styrning används i uppsatsen för att tolka och jämföra hur Len-
nart Lundquist och Sven Nilsson ser på politisk styrning och hur den politiska styrningen ser 
ut i Malmö. Policyprocessen används som teori för att jämföra med hur en policyprocess bru-
kar se ut och hur det ser ut i Malmö. Som tidigare nämnts följer jag inte ett specifikt besluts 
väg genom policyprocessen utan tittar mer allmänt hur det brukar se ut bland annat var initia-
tiv kommer från och hur underlag till beslut arbetas fram. 

 

                                                 
37 Intervju Pelle Svensson, Intervju Stefan Lindhe 
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3 Kulturpolitiken 

 
 

 
 
I det här kapitlet kommer det redovisas hur svensk kulturpolitik har växt fram och hur den ser 
ut idag. Det görs även en presentation av de kulturpolitiska målen ur ett bildkonstperspektiv 
samt konstpolitikens styrinstrument. 
 
 
3.1 Kulturpolitikens framväxt 
 
Statens engagemang i konst och kultur är sammankopplat med landets politiska system och 
traditioner.38 Det finns flera historiska orsaker till att den svenska kulturpolitiken ser ut som 
den gör, till exempel att Sverige undvikit inblandning i stora politiska omvälvningar och hän-
delser som båda världskrigen och revolutioner. Men också att Sverige är ett land med relativt 
liten bourgeoisie.39 Fram till 1800-talet var det ett fåtal mäktiga och rika institutioner i sam-
hället som styrde det konstnärliga skapandet. En liten väldigt rik borgarklass och adel hade 
också stort inflytande. Mecenater bestämde mycket av vad det var för konst som skulle ska-
pas, de gjorde beställningar av konst vilka konstnärerna var i stor mån beroende av för sin 
finansiering.40 Även kyrkan har påverkat hur Sveriges kulturpolitik ser ut där kyrkan under-
tryckt populärkulturella traditioner och såg till att använda sin makt över politiken till att legi-
timera sig själv. Konstföreningar hade under en tid en position där de var enda stället för 
konstnärer att presentera sig själva för en offentlig publik, men även här var det de rika i sam-
hället som hade tillgång, då det togs inträde och också av den anledningen att det var de rika 
som hade råd att köpa konstföremålen.41 
 
Den svenska kulturpolitiken är en blandning mellan kapital och social demokrati som ser till 
ekonomisk framgång, social jämställdhet och representativ politisk demokrati. Ett problem 
har varit att trots att policyn säger att den svenska kulturpolitiken skall främja konstnärlig 
frihet och oberoende kulturstöd har den svenska kulturpolitiken under väldigt lång tid favori-
serat viss konst över annan. Det är först nu under senare år som detta har förändrats. Detta 
kommer främst av regionaliseringen som har skett i Sverige på 1990 talet.42   
 
Det finns många olika uppfattningar om när kulturpolitiken etablerades i Sverige. Vissa säger 
att det började på 1600-talet, då Riksarkivet startades. Dock startades inte Riksarkivet för att 
utgöra en kulturinstitution utan för att det behövdes en plats att arkivera protokoll och hand-
lingar från den statliga förvaltningen, men riksarkivet har kommit att bli en viktig förvaltare 
av kulturarvet. På 1630-talet inrättade också kungen en kunglig orkester med avlönade musi-
ker. Andra ser 1700-talet som en naturlig startpunkt för kulturpolitiken. Under Gustav den 
                                                 
38 Duelund 2003: 22 
39 Duelund 2003: 181f 
40 Frenander 2005: 76f 
41 Nilsson 2003: 146 
42 Duelund 2003: 181f 
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III:s regenttid inrättades såväl Svenska Akademin, Dramaten och Operan. Kungliga ritareaka-
demin kom även till på 1700-talet, från början för att få fram svenska arkitekter och konstnä-
rer till nybyggnationen av Kungliga Slottet. Det bytte senare namn till Konstakademin och 
blev en mer konstnärlig utbildning. Andra menar att början av 1900-talet var en brytpunkt, då 
inrättandet av folkbiblioteken kom till 1905.43 
 
Kulturpolitiken som ett eget politiskt ämnesområde har bara existerat sedan 1974 i Sverige. 
Det startade med en öppen diskussion där staten uppförde en dialog med företrädare från olika 
kulturinstitutioner, kulturföreningar, folkbildningsorganisationer med flera. Det skedde ge-
nom konferenser, seminarier, politiska möten och överläggningar. På detta sätt arbetar man 
även i dagens kulturpolitik.44 Från början var det staten som styrde kulturen utifrån Sverige 
och utan att betrakta omvärlden. Detta har fått förändras genom globalisering och den natio-
nella kulturpolitiken har en liten roll i utvecklingen av kulturen, det är snarare staten som får 
följa kulturens egen utveckling. På 1990-talet skedde stora tekniska, ekonomiska och politiska 
förändringar som kom att styra den kulturella utvecklingen. Det går mot att det blir allt fler 
aktörer som medverkar i utvecklingen och allt fler dimensioner av styrning. Det är inte heller 
lika lätt att förutse åt vilket håll utvecklingen går och det gör att det blir svårt att förbereda för 
kommande händelser.45 
 
I den statliga kulturpolitiken har det skett mycket lite förändringar sedan det blev ett eget äm-
nesområde. Kulturdepartementet blev först ett eget departement 1991, kulturen hade tidigare 
legat under utbildningsdepartementet. Kulturrådet har däremot ändrat inriktning från att vara 
en företrädare för kulturvärlden till att bli en allt mer myndighetsorienterad verksamhet.46 
Deras uppgift är att sköta det ekonomiska stödet till litteratur, bibliotek, konst, museer, ut-
ställningar samt teater, dans och musik.47 
 
Kulturen har liten prioritet i den offentliga verksamheten. På 1970-talet fick kulturen i många 
kommuner egna nämnder. Idag är det vanligt att kulturen tillhör nämnder där flera olika om-
råden ingår, som utbildning, turism samt regional utveckling med mera.48  I Malmö kom kul-
turnämnden till som den ser ut idag 1996.49  
 
Många studier visar att ekonomiskt stöd från olika håll är den viktigaste inkomsten för kultur-
utövare. Många gånger överskrider det deras inkomst från deras konstnärliga arbete. För 
många är det deras enda möjlighet till att kunna arbeta med sin konst som ett heltidsjobb.50 
Det svenska systemet av ekonomisk hjälp till konstnärer är till stor del baserat på upphovs-
rättsligt relaterade frågor, som är helt i linje med policyn om att konstnärer skall kunna till 
större delen försörja sig på den inkomst de får av deras konstnärliga arbete.51 Ekonomiskt 
stöd till alla former av kulturutövare har sedan 1974 fram till år 2000 bestått av runt 3-4 % av 
kulturbudgeten.52 Av alla kulturyrken kommer konsten längst ner på listan över inkomst år
1995 i Sverige. Konstnärer är den grupp som tjänar minst av samtliga kulturyrken med 49 % 

et 

                                                 
43 Frenander 2005: 76 
44 Nilsson 2003: 463 
45 Nilsson 2003: 460ff   
46 Nilsson 2003: 256f 
47 Nilsson 2003: 268 
48 Nilsson 2003: 256f 
49 http://www.malmo.se 
50 Heikkinen  2003: 146 
51 Heikkinen 2003: 118 
52 Heikkinen 2000: 120 
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av vad musikerna tjänar som är de som tjänar mest, på andra plats kommer sångare som tjänar 
98 % av vad musikerna tjänar.53 
 
I den kulturpolitiska propositionen från 1975/76 anges det att man skall öka arbetstillfällena 
för konstnärer. Det står också att de skall i största möjliga utsträckning leva på ersättning för 
deras arbete och att man skall stödja och stimulera konstnärlig verksamhet. Detta är fortfaran-
de gällande.54  
 
2006 utgjorde kulturen bara 0,77 procent av statsbudgeten. I pengar blir det 6 miljarder. Detta 
trots att kulturens resurser har ökat med över en halv miljard de senaste fyra åren.55  
 
Kulturens andel av statsbudgeten 
2002: 0,67 procent 
2003: 0,70 procent 
2004: 0,70 procent 
2005: 0,73 procent 
2006: 0,77 procent 56 
 
 
3.2 Kulturpolitiska målen 
 
 
 
Här kommer jag att titta på de kulturpolitiska målen som finns för den nationella svenska kul-
turpolitiken ur ett bildkonst perspektiv. De kulturpolitiska målen uppkom med 1974 års reger-
ingsproposition och sedan modifierades 1996. De är till för att ligga som riktlinje för den 
svenska kulturpolitiken oavsett samhällssektor. Det regeringen lägger fram som målen med 
kulturpolitiken är att ”värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att an-
vända den, verka för allas möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande, motverka kom-
mersialismens negativa verkningar och främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse, och 
kvalitet, bevara och bruka kulturarvet och att främja internationellt kulturutbyte och möten 
mellan olika kulturer inom landet”.57  Det finns sju kulturpolitiska mål som jag här i detta 
kapitel kommer att redogöra för från ett bildkonstperspektiv, där jag har lyft ut de delar av de 
kulturpolitiska målen som jag anser berör uppsatsen ämne, det vill säga bildkonsten och 
konstutövares villkor. De kulturpolitiska målen i sin helhet hittas i bilaga 3.58  
 

                                                 
53 Heikkinen 2003: 145 
54 Prop 1975/76: 135 
55 http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_12768607.asp 
56 Ibid 
57 Prop. 1996/97:3: 27 
58 http://www.kulturradet.se/index.php?pid=2056 
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3.2.1 Målen  
 
I yttrandefrihetsmålet står det att yttrandefrihet är viktigt för ett rikt kulturliv. Kulturpolitiken 
lägger stor vikt vid att inte styra det konstnärliga innehållet utan arbetar för den konstnärliga 
friheten.59  
 
I Jämlikhetsmålet står det att det är av stor vikt att lyfta fram eget skapande och att få männi-
skor att ta del av kulturlivet. Kulturpolitiken skall se till att det finns ett rikt kulturutbud och 
främja kulturutbyte mellan regioner.60 
 
Mångfaldsmålet är till för att föra fram kulturell mångfald, förnyelse och kvalitet inom kons-
ten för att kunna motverka det negativa kommersialismen för med sig som likriktning, förytli-
gande, centralisering och klyftor mellan olika människor och grupper. Man skall underlätta 
för skapandet och stödja kulturutövare. Arbetsvillkoren för yrkesverksamma konstnärer är 
viktigt för vitaliteten och mångfalden. Kulturpolitiken har till uppgift att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för konstnärernas arbete. Mångfaldsmålet för fram vikten av experimentell och 
nytänkande konst och därför skall kulturpolitiken stödja mindre etablerade kulturutövare och 
nya kulturella utryck. Nyskapande är ett nyckelord för kulturen.61 För att det kulturpolitiska 
målet om mångfald skall kunna genomföras är det viktigt att se till att de yrkesverksamma 
konstnärernas ekonomiska villkor förbättras. Det är av ytterst vikt att konstnärer har möjlighet 
att försörja sig på sin konst och att de kan arbeta fritt och självständigt.62 
 
I självständighetsmålet står det att man skall, ”Ge kulturen förutsättningar att vara en dyna-
misk, utmanande och obunden kraft i samhället”. Oberoende utforskning av konstens ut-
trycksmöjligheter skall möjliggöras av den förda kulturpolitiken. Kulturskapandet skapar en 
kritisk funktion. Det öppnar upp för nya tankesätt och för samman kunskaper från skilda fält 
på ett nytt sätt. Konstnärer bidrar med ett ifrågasättande av värderingar, företeelser och ten-
denser i samhället. Det är viktigt för utvecklingen att människor med talang och idéer får ut-
rymme att utforska och arbeta. Kulturen bör få en tydligare plats i samhället. Att stimulera 
dynamisk utveckling görs på ett bra sätt genom att ge stöd till oberoende konstnärer och fria 
konstnärsgruppers verksamhet. Kulturutövare bör få en tydligare plats i alla samhällsnivåers 
utvecklingsarbete och kulturen bör få en naturlig plats i alla samhällssektorer.63  
 
Kulturarvsmålet handlar om att bevara och föra fram vårt kulturarv. Kulturarvet handlar dels 
om den fysiska kulturmiljön och de konstnärliga uttrycksformerna men också om språket. Det 
är statens, kommuner, kulturinstitutioner, folkbildning, föreningsliv och enskildas uppgift att 
se till att kulturarvet förs fram och bevaras.64 
 
I bildningsmålet står det att kulturpolitiken skall hjälpa och lyfta fram alla de forum som 
främjar bildning och lyfter fram engagerade människor. Detta handlar om föreningar, folkrö-
relser, studieförbund, folkhögskolor och uppmuntra människor att hjälpa till att föra fram 
människors engagemang och intresse för olika frågor.65  

                                                 
59 Prop. 1996/97: 3: 28 
60 Prop. 1996/97: 3: 28f 
61 Prop. 1996/97: 3: 29 
62 Prop. 1996/97: 3: 31 
63 http://www.kulturradet.se/index.php?pid=2051 
64 Prop. 1996/97: 3: 29f 
65 http://www.kulturradet.se/index.php?pid=2050 
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Internationaliseringsmålet säger att för att göra det möjligt för kulturell förnyelse krävs inten-
sivare kulturutbyte. Det är också av stor vikt att göra det lättare för kulturkontakter över alla 
gränser66  
 
 
3.3 Summering 
 
I detta kapitel har en sammanställning över svensk kulturpolitik gjorts. Hur den har växt fram 
från 1600-talet och framåt, hur den kom till 1974 som ett eget politikområde samt hur den ser 
ut idag. En redovisning av de kulturpolitiska målen har också gjorts utifrån ett bildkonstper-
spektiv där de bitar som berör bildkonsten och konstnärers villkor tagits fram. Dessa är det 
övergripande styrinstrumentet för svensk kulturpolitik och som ligger till grund för alla sam-
hällsnivåerna stat, region och kommun.  
 
 
 

                                                 
66 Prop. 1996/97: 3: 30 
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4 Malmö stads Kulturpolitik 
 
 
 
 
  
 
I detta kapitel kommer det redovisas om Malmö stads kulturpolitik. Dels hur den ser ut och 
fungerar och dels kommer det redogöras för Malmö stads styrinstrument när det kommer till 
kulturen och i synnerhet bildkonsten som också är uppsatsens andra frågeställning. 
 
 
4.1 Malmö stads kulturförvaltning 
 
Malmö stads kulturförvaltning består av åtta institutioner och leds av kulturdirektör Bengt 
Hall sedan 1 april, 2004. Kulturnämnden är den delen av Malmös kulturverksamhet som har 
det yttersta ansvaret för kulturen. Kulturnämnden har funnits som den ser ut idag sedan 1996. 
De skall främja samordning och utveckling, också att bidra till kulturutbyte och samverkan på 
regional nivå. Kulturnämnden har hand om kulturens budget. De är ansvariga för konsthallen. 
Kulturnämnden ansvarar också för Malmö museers samlingar, de bevakar arkeologiska och 
byggnaders historiska angelägenheter. De är ansvariga för de kommunala biblioteken. De har 
hand om utvärderingar inom områden som symfoniorkestern, drama, musikteater och dans 
och ser till att målen för dessa områden efterlevs. De tar hand om och förvaltar donationer 
som kommer till den kommunala kulturen och förvaltar kulturstipendium och bidrag till ut-
bildning inom kultur. De beslutar om konstnärlig utsmyckning av offentliga platser. De arbe-
tar med samordning av kommunala kulturaktiviteter. De skall också tillsammans med stads-
fullmäktige stödja kulturella verksamheter som sker i lokalområdet.67 
 
Malmö kulturstöd är sedan 2004 en egen avdelning som har hand om som namnet säger kul-
turstöd till verksamheter som är verksamma i Malmö men inte tillhör de kommunala institu-
tionerna, det så kallade ”fria kulturlivet”. De beslutar om bidrag till studieförbund i Malmö 
och kulturstipendium som delas ut av Malmö stad. De är också ansvariga för sommarverk-
samhet samt Victoriateatern och kulturcentralen.68  
 
 
4.2 Bildkonst 
 
Region Skåne och Malmö stad inser problemet för konstutövare i dagens samhälle. De skriver 
i sin handlingsplan för bildkonsten att det är vissa tvetydiga budskap från beslutfattarnas sida 
då det ofta påpekas att kulturen är mycket betydelsefull när det gäller ekonomisk tillväxt och 
hållbar utveckling men samtidigt kommer kulturen också ofta långt ner på prioriteringslistan. 
De bejakar också att även om utvecklingen för bildkonsten i Skåne kan ses som positiv när 
allt fler människor kommer i kontakt med konsten och det blir också allt fler verksamma 
konstnärer i regionen så upplevs det och är ett faktum att konstnärer och konstutövare kom-

                                                 
67 http://www.malmo.se 
68 http://www.malmo.se 
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mer i kläm i systemet. Det upplevs att förståelsen för och kunskapen om konstnärernas situa-
tion är bristfällig.69 
 
Malmö stad har flera olika styrinstrument för kulturen. Den som kulturförvaltningen arbetar 
mest med är den som heter verksamhetsidé för kulturen i Malmö. Verksamhetsidén togs fram 
hösten 2004 av kulturförvaltningens ledning och i samarbete med kulturkoncernens VD och 
cheferna för kulturbolagen; Malmö opera, Malmö Symfoniorkester, Skånes dansteater och 
Malmö dramatiska teater. Målen i verksamhetsidén är generella och långsiktiga.70 Visionen 
med Malmös kultur är att väcka nyfikenhet, glädje och engagemang samt få fram nya upple-
velser och oväntade möten, man vill föra fram bildning och uppmuntra till eget skapande. 
Man ska också arbeta för samverkan och utbyten och skapa förståelse. Dessa visioner skall 
genomföras genom ett kvalitativt, brett och rikt kulturutbud som alla människor skall ha möj-
lighet att ta del av. Huvudmålen för Malmös kultur är att föra fram kulturen till fler människor 
med olika förutsättningar genom ett brett och djupt kulturutbud. De har tagit fram ledstjärnor 
för arbetet med visionen och huvudmålet, dessa är kraftsamlig, professionalitet och samver-
kan och dialog för att arbeta med konsten, bildningen, skapandet och bevarandet. Verksam-
hetsidén går ut på att skapa förutsättningar för kulturen genom konsten, bildning, skapandet 
och bevarandet. Kulturen i Malmö arbetar för människorna som bor i Malmö och i regionen. 
De vill att kulturen skall få bli en lokaliseringsfaktor för Malmö och ser sin mångfald, nyska-
pande, barn- och ungdomsarbete i sitt malmöitiska, regionala och internationella sammanhang 
som en bra utgångspunkt.71 
 
Som jag tidigare har tagit upp i detta kapitel har det nyligen också tagits fram en regional 
handlingsplan för bildkonsten som Malmö stad också varit involverad i att ta fram. Arbetet 
med denna har inte kommit så långt ännu men är under arbete. Hur resultatet blir av arbetet 
med handlingsplanen återstår att se. 
 
Malmö stad och region Skåne har tillsammans i handlingsplanen tagit fram fyra utvecklings-
mål, dessa är attraktionskraft, tillväxt, bärkraft och balans. Med tillväxt menar de att de skall 
stärka den kreativa basen och utveckla bredden, mångfalden och kvaliteten i kulturlivet. De 
skall också få in kulturen som ett naturligt inslag i samhället och näringslivet. Med attrak-
tionskraft menas att de skall se till så att Skåne blir attraktivt i form av att människor skall 
vilja besöka Skåne, bo där, verka där och återvända dit, detta genom att framhäva kulturen 
och kulturarvet. Bärkraften skall öka genom att framhäva kvalitet och långa tidsperspektiv i 
samhälsarbetet. De skall ta fram arbetsformer som är flexibla och hållbara för kulturen. De 
skall förbättra balansen i Skåne genom att stödja kultur- och kunskapsbaserad utveckling 
bland annat för att göra kulturen tillgänglig för fler människor.72 
 
I Handlingsplanen för bildkonsten i Skåne har Region Skåne och Malmö stad tagit fram tio 
strategiska mål för att förbättra och utveckla bildkonsten. Handlingsplanen skall användas 
som plattform att gå efter. Det första steget är att stärka de regionala resurserna för kunskaps-
byggnad, dialog, samverkan och dokumentation inom bildkonsten. I detta steg har en regional 
bildkonstkonsulent tillsats. Huvuduppgifterna för konsulenten är att bredda intresset för kons-
ten och stärka konstens ställning, främja samarbetet mellan institutioner och utövare, informa-
tionsspridning och nätverk, föra in barn och unga som en målgrupp, stödja konstpedagogik, 
anordna kunskapsseminarier, debatter och dialoger, göra en omvärldsanalys och rapporter, 
                                                 
69 Regional handlingsplan för bildkonst i Skåne 2006: 4ff 
70 Verksamhetsidé kulturen i Malmö 2004: 3 
71 Verksamhetsidé kulturen i Malmö 2004: 4ff 
72 Regional handlingsplan för bildkonst i Skåne 2006: 7 
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fungera som rådgivare till kommuner. Hon ska också samverka med andra kulturkonsulenter i 
regionen samt samverka med andra regioner. Det skall också inrättas ett konstkollegium be-
stående av tio personer från olika områden inom bildkonsten som konstförmedlare, konstnärer 
och kultursekreterare etcetera. Konstkollegiet skall agera som referensgrupp för regionens 
utveckling av bildkonsten. Regionens roll skall också definieras.73 Det andra strategiska målet 
är att stimulera och öka det offentliga inköpet och beställningar av konst och konstnärlig ut-
smyckning. Viktiga komponenter i detta är 1 % målet för konstnärlig gestaltning och att till-
dela resurser för vård och skötsel av den regionala konstsamlingen. Det tredje målet är att 
identifiera, utveckla och bearbeta nya områden för konstnärlig kompetens som innebär att 
man skall arbeta med projekt som breddar konstnärernas arbetsmarknad och arbeta med pro-
jekt för barn och ungas kontakt med bildkonst.74 Det fjärde strategiska målet är att förbättra 
basen för konstnärligt arbete som innebär bland annat att man skall verka för att regionala 
arrangörer betalar utställningsersättning. Det femte målet är att öronmärka medel till bild-
konsten. Det sjätte målet är ett regionalt samarbete för bildkonsten.75 Det sjunde målet är att 
arbeta med mångfalden inom bildkonsten. Åttonde målet innebär att regionen skall stödja 
nationellt och internationellt utbyte och kontakter och stödja projekt inom detta, speciellt ut-
byte med Tyskland och Danmark.76 Det nionde målet är att marknadsföra bildkonsten och 
uppmärksamma turister på regionens bildkonst. Tionde målet är att utveckla näringslivets 
engagemang och kontakt med bildkonst.77 
 
Malmö konstmuseum innehar Sveriges största samling av nordisk samtidskonst. Den visas 
inte för närvarande utan ligger magasinerad. Diskussioner har förts om att konstmuseet skulle 
ta över Rooseums lokaler. Det negativa med denna lösning är att den motverkar Rooseums 
syfte. Rooseum är inget museum utan en plats att ta till vara på den nya konsten och föra fram 
nya konstnärer i stället för att bara belysa gammal konst. Som tidigare nämnts i uppsatsens 
inledning är Rooseum som det var, nu nerlagt och det är under arbete om vad som skall hända 
med Rooseums lokaler. Det förs just nu diskussioner om att Rooseum skall bli en filial till 
Moderna museet i Stockholm. Detta är den lösning som förmodligen kommer att inträffa. Ef-
tersom det fortfarande är under diskussion och utredning är det för tidigt att säga hur det 
kommer att bli men efter intervjuerna med politikerna till uppsatsen så är det denna lösning de 
ser positivast på.  I Malmö finns det en konstskatt som inte kommer till sin rätt utan ligger i 
magasin för att konstmuseet inte har någonstans att ställa ut den. I Malmö stads verksamhets-
beskrivning står att de skall ta till vara på den kultur som finns i staden och regionen. Det är 
inte en helt lätt fråga att lösa. Det behövs alltid pengar till att genomföra och pengarna räcker 
oftast inte till. 
 
 
4.3 Summering 
 
I det här kapitlet har det gjorts en redovisning över vad Malmö stads kulturnämnd, Malmö 
kulturstöd och kulturförvaltningen arbetar med. Det har också gjorts en redogörelse över de 
styrinstrument som finns för bildkonsten i Malmö och målen med dessa.  

                                                 
73 Regional handlingsplan för bildkonst i Skåne 2006: 32f 
74 Regional handlingsplan för bildkonst i Skåne 2006: 34 
75 Regional handlingsplan för bildkonst i Skåne 2006: 35 
76 Regional handlingsplan för bildkonst i Skåne 2006: 36 
77 Regional handlingsplan för bildkonst i Skåne 2006: 37 
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5 Resultat 

 
 
 
 
Nu har vi tittat på hur kulturpolitiken växt fram och vad styrinstrumenten säger för hur kultur-
politiken ska se ut. Nu ska vi titta på hur det ser ut i Malmö i förhållande till de styrinstrument 
som finns och i förhållande till konstutövarna och med behandlingen av fallet Rooseum som 
exempel. I detta kapitel kommer frågeställning tre och fyra besvaras. I resultatdelen görs en 
redovisning av resultatet från intervjuerna.  
 
 

5.1 Den nationella kulturpolitiken och Malmö stads kultur- 

      politik 
 
Relationen mellan den nationella kulturpolitiken och Malmö stads kulturpolitik är ganska li-
ten. Pelle Svensson, ordförande i kulturnämnden, ordförande i Rooseums stiftelse och styrel-
seledamot i Region Skånes kulturnämnd tycker att den nationella kulturpolitiken är suddig. 
Enligt Svensson har kulturpolitiken gått från fokus på yttrandefrihet som normen va på 1960-
talet till ett allt mer fokus på kommersialism. Han tycker även att debatten blivit allt mer 
kommersiell. Man tittar mycket på sponsringsmöjligheter. Allt mer går det från statligt, skat-
tesanktionerat till privatfinansierad kultur. Som Pelle Svensson ser det är skillnaden mellan 
Malmö stads kulturpolitik och den statliga kulturpolitiken att i Malmö har man fokuserat på 
speciellt två områden, det är musik och bildkonst medan man på den statliga sidan har mer 
generellt satsat på allt och att man kanske i stor utsträckning på den statliga kulturpolitiken 
satsat på museer i större utsträckning än vad man gör kommunalt.78  
 
Stefan Lindhe, vice ordförande i kulturnämnden tycker att kulturpolitiken i stort är bra som 
den är, han ser inte att det behövs några förändringar. Lindhe tycker att debatten kring kultu-
ren har blivit mer balanserad än vad den var under 1970-talet. Han tycker också att det är stor 
skillnad mellan den statliga kulturpolitiken och Malmö stads kulturpolitik. Det finns stora 
statliga mål och statliga institutioner. I Malmö arbetar man med helt andra mål.79  
 
Märta Lünnér, kultursekreterare tycker att den svenska kulturpolitiken är på väg mot att upp-
levelseindustrin får ett allt större utrymme, så på det sättet har kulturen och media en stor roll 
i människors liv. Enligt Lünnér har det skett stora förändringar de senare decennierna, i den 
västerländska kultursfären färdas tendenser väldigt fort. I Sverige har det man kallar samtids-
konst färdats fort. Det har gjort stort avtryck på konsthallar och konstinstitutioner. Det är en 

                                                 
78 Intervju Pelle Svensson(s), ordförande kulturnämnden, ordförande Rooseums stiftelse och ledamot i Region 
Skånes kulturnämnd 
79 Intervju Stefan Lindhe(m), Vice Ordförande kulturnämnden 
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brytning mellan generationer där den nya konsten har upptagit den gamla konstens strukturer. 
Lünnér menar också att utbildningsinstitutionerna har stor betydelse, vilken inriktning de har 
får stort inflytande på konsten, vad som visas och diskuteras. Konsten och konstnärerna är 
väldigt koncentrerade till storstäderna. I listor över konstnärsstipendier är det tydligt flest i 
Stockholm sen Göteborg sen Malmö och lite utspritt över resten av landet. Lünnér slår också 
fast att det inte finns någon rättvisa inom kulturpolitiken. Det går inte att jämföra de olika 
konstformerna. Inom musikområdet finns det en stor privat sektor och teatern har en stor för-
ankring hos kulturpolitiken och långa traditioner. Det är ett problem med hur man ska mäta 
framgången för de olika områdena. ”Ska man mäta med antalet besökare eller kan man mäta 
på andra sätt? Det är svårt när områdena har olika attraktionskraft”.80  
 
Lünnér ser att debatten kring kulturen har förändrats på ”det sättet att det alltid har funnits 
det som anses etablerat och det som ansett sig själva att komma underifrån och utifrån sen 
flyttas det, en del flyttar över i det här etablerad och så är det någon annan som tar den där 
rollen som revoltör. Kulturdebatten på 1970-talet var mer politisk”. Även Märta Lünnér ser 
att debatten och kulturen i sig har blivit mer kommersiell, hon vet dock inte hur det kommer 
avspegla sig på bildkonsten. Om den kommer närma sig det här populärkulturella eller om det 
istället blir än mer explosivt. Malmös kulturpolitik enligt Lünnér utgörs av fritidspolitiker, 
professionella politiker på kommunalrådsnivå sen är det förvaltningsledningen och gräsrots-
nivån. Hon tycker inte att Malmös kulturpolitik bara sköts på ett sätt. Skillnaden mellan den 
statliga och kommunala nivån är att det på den lokala nivån sköts av fritidspolitiker, det är 
andra förutsättningar än på statlig nivå. Lünnér gör en skillnad mellan politik och professiona-
litet.81 
 
Ola Gustavsson, gallerist, galleri Elastic och vice ordförande i IKK ser problem med den 
svenska kulturpolitiken. Den är alltför fast i gamla idéer om centrum och periferi. Kulturpoli-
tiken har inte följt med i utvecklingen, konsten är idag global men det är inte politiken. Gus-
tavsson ser också att det finns en ovilja att se till kulturutövarnas kompetens i många sam-
manhang. Han ser att politiker måste se horisontellt på kulturen inte vertikalt inom varje kul-
turuttrycks fack. Kulturpolitiken är ju också regional utveckling, export, handels och arbets-
marknadspolitik. Gustavsson anser att politiken bör finns på nära men behörigt avstånd från 
kulturen. Detaljstyrning och stora programår är inte bra för att långsiktigt skapa en varaktig 
kultur. Enstaka stora evenemang kan göra mer skada för det lokala kulturklimatet än nytta. 
Det lokala stöttas bäst på de platser de redan finns. Det växer på egen hand då.82  
 
Skillnaden mellan den statliga och Malmö stads kulturpolitik är enligt Gustavsson att Malmös 
politiker inte har förstått fullt ut vilken potential det lokala kulturlivet besitter. Med konstom-
rådet är detta tydligast vid nerläggningen av Rooseum. Lika lång tid som Rooseum har fun-
nits, lika lång tid kommer det ta att reparera. Kulturen har förändrats enlig Gustavsson på det 
sättet att konstutövarna har blivit bättre organiserade än tidigare. Man försöker nu organisera 
sig på ett sätt som möter deras behov. Man försöker idag ta mer helhetsgrepp exempelvis i 
IKK där både konstnärerna och konstförmedlarna är medlemmar och detta tycker han är vik-
tigt. Definitionen av kultur har enligt Gustavsson förändrats i Malmö och Skåne på det sättet 
att det nu finns mer kulturbakgrund. Kultur definieras idag också som regional utveckling och 
kunskapsskapare/bärare. Utövare har enligt Gustavsson tidigare varit dåliga på att tala om 
vilka effekter det de gör får, detta behövs göras mer till exempel i de lokala ekonomier de 
                                                 
80 Intervju Märta Lünnér, kultursekreterare 
81 Ibid 
82 Intervju Ola Gustavsson, gallerist, galleri Elastic och Vice Ordförande IKK (Institutet för konstnärer och 
konstförmedlare) 
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verkar i med olika leverantörer och annat. Han tycker också att effekterna av kulturturism har 
tidigare underskattats.83 
 
Emma Reichert, Curator på galleri Signal och ordförande i IKK tycker att politiker på natio-
nell nivå har en svag röst. Det är svårt som kulturutövare att veta var man skall vända sig. Det 
borde vara mer diskussion och mer utbyte på alla nivåer. Det utrycks en förvåning när man 
kommer och är intresserad. De förväntar sig inte att man ska vara intresserad av den biten av 
det området man arbetar inom. De borde ta kontakt med utövare på ett tidigare stadie. Politi-
kens roll i kulturlivet är bristfällig enligt Reichert, man förväntar sig något stöd. Hon säger att 
det är bådas ansvar. I den nationella kulturpolitiken har Reichert mest haft kontakt med sta-
tens kulturråd men det märks direkt på personen man har kontakt med vilken inställning de 
har. Reichert tror det handlar om okunnighet.84 
 
 
5.2.1 Summering 
 
I det här avsnittet har respondenternas åsikter om den nationella kulturpolitiken och Malmö 
stads kulturpolitik redovisats. Bland annat om hur den fungerar och skillnader mellan de olika 
nivåerna. Enligt respondenterna uppfattas kulturpolitiken på nationell och lokal nivå olika och 
relationen mellan de olika nivåerna är ganska liten. I Malmö har man valt att lägga fokus på 
speciellt två områden inom kulturen, dessa är bildkonsten och musik. Nationellt ligger mer 
fokus på museer och kanske också naturligt på alla kulturområden. Det arbetas också med helt 
olika styrinstrument på de olika nivåerna. De kulturpolitiska målen är alltid det som ligger till 
grund och vad man försöker utgå från men lokalt i Malmö finns även andra styrinstrument 
som verksamhetsplanen för bildkonst och nu också den nyligen framtagna handlingsplanen 
för bildkonsten som inte bara är lokal för Malmö utan också regional för hela Region Skåne, 
detta återkommer jag till i det kommande avsnittet. Det uppfattas som det finns okunnighet 
och ovilja från politikernas sida bland annat i att möta kulturutövarna och att inse vilken po-
tential det finns i det lokala konstlivet i Malmö. Politikerna på nationell nivå har en svag röst 
och det är svårt att veta vart man skall vända sig.  
 
 

5.3 Styrinstrumenten 
 
Man arbetar inte så mycket med de nationella kulturpolitiska målen. Man har lokala styrin-
strument. Enligt Märta Lünnér så är den här typen av kulturpolitiska mål både nationellt och 
lokalt inget man sitter med som en handbok utan det är ju mer till som en sorts verklighets- 
beskrivning, hur det är och var eventuella problem finns och vart man är på väg. Ibland är 
målen så allmänt hållna så man struntar i dem. ”Man ska främja det ena och värna om det 
andra och motverka det tredje men det blir intressant först när man kritiserar.” Då är verk-
samhetsidén för kulturen bättre tycker Lünnér. Innan verksamhetsidén kom hade man inga 
sådana styrinstrument, det var tidigare ostrukturerat. Man har satt i gång en process och vision 
och man skall varje år sätta upp mål. Verksamhetsidén är bra i det syftet att om man tappar 
fokus från vad det är man skall göra som kommunal kulturverksamhet så är det bra att ta fram 
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och titta på. Lünnér poängterar att de inte är till för att serva konstnärerna utan för att serva 
Malmöborna med ett bra kulturutbud men det behöver inte vara någon motsättning i detta. 
”Ibland känns det som att konstnärer och kulturorganisationer har någon förväntan att de 
skall vara deras företrädare på något sätt, i väldigt lång utsträckning. Ibland funderar vi som 
det men det är inte vårt främsta syfte”.85 
 
Förändringar Märta Lünnér skulle vilja se är att man såg över de nationella kulturpolitiska 
målen och fick en struktur på det, en allmän kulturpolitisk debatt. Hon tycker att målen är ett 
ideal, man borde se över var man befinner sig, man har inte nått dit som det står där på de 30 
åren målen har funnits. Hon undrar också om allt som står i målen är relevant. Men samtidigt 
är det mycket som är klokt. Det hon tycker borde förändras också är att det möjligen borde bli 
fler aktörer som har pengar att dela ut. Att det finns en bredd, både på flera olika ställen, of-
fentliga och privata dit olika aktörer kan vänta sig så det inte blir likriktat. Det är besvärligt 
när det kommer många ansökningar, om inte de ger stöd så finns det ingen annanstans att 
vända sig. Privata finansiärer är något som kan funka men det beror på hur det är organise-
rat.86 
 
Även Pelle Svensson anser att de kulturpolitiska målen är visioner. Det kan därför vara svårt 
att konkretisera. Men de försöker arbeta med dem. De förändringar han skulle vilja se är de 
som nu också genomförs, att bildkonsten ska få mer resurser. Det medför att de nu då också 
har möjlighet att ekonomiskt genomföra förändringar.87 De förändringar Stefan Lindhe skulle 
vilja se är ”att man börjar undvika att vara så politiskt korrekt hela tiden, politiskt korrekt 
just vid en speciell händelse. Som vid mångkulturårat eller satsningar med kultur för barn”.88  
 
 
5.3.1 Summering 
 
I det här avsnittet har representanterna från Malmö stads kulturpolitik fått svara på frågor rö-
rande styrinstrumenten, framför allt de nationella kulturpolitiska målen. Hur de fungerar och 
om de skulle vilja se några förändringar. Det verkas som att det har funnits en ganska lös 
hållning till styrinstrument i den lokala kulturpolitiken i Malmö. Det har fått en bättre struktur 
med verksamhetsidén som kom 2004 och även bättre kartläggning över läget i inte bara 
Malmö stad utan också regionalt med framtagandet av handlingsplanen. De kulturpolitiska 
målen anses vara visioner som är svåra att konkretisera men är ändå något som de även lokalt 
försöker arbeta med och utgå från.  
 
 
5.4 Fallet Malmö 
 
Emma Reichert upplever en okunskap hos dem som arbetar med kulturpolitiken i Malmö. 
Arbetet går långsamt och det sägs saker som inte följs upp. Hon tror att det kan handla om 
naivitet och ointresse. Reichert tycker att det va bra att Malmö stad följde på arbetet med 
handlingsplanen. Mycket är bra i handlingsplanen men hon tycker att vissa saker har glömts 
bort som till exempel konstförmedlarens roll. Det är bra att konstkonsulenten har börjat sitt 
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arbete. Men hon tror att om konstnärerna hade fått betalt för utfört arbete redan från början 
hade saker sätt annorlunda ut. Det är en brist på koppling. Reichert upplever att politikerna 
tycker att konstutövarna är besvärliga när de kommer och vill delta eller vill veta vad som 
händer eller vill erbjuda hjälp och kunskap. I fallet Rooseum tycker hon inte att politikerna 
har lyssnat på konstutövarna. ”Det är onödigt dålig kommunikation. Feedback hade varit bra. 
De som styr ser det som jobbigt, främst från tjänstemannanivå. Politikerna vet inte ens vad 
som finns”. Enligt Reichert har Rooseum betytt mycket för Malmös konstliv. ”Det är ett stort 
gap efter Rooseum. Det är Rooseum som har synts utåt. Man måste ha en grund och sen 
komma med extra satsningar. Det är en internationell verksamhet. Man har tagit bort en vik-
tig komponent och det har inte funnits någon information alls”. I relationen mellan kommu-
nen och konstutövarna tar politikerna ingen kontakt, det är konstutövarna som tar initiativen. 
Konstutövarna har erbjudit sina tjänster för kunskap och att göra en utredning om hur det ser 
ut i Malmö. De fick ingen respons eller medel, de erbjöds att använda kopieringsmaskinen. 
Om Rooseums framtid tror Reichert att om det inte blir Moderna museet som tar över verk-
samheten så blir det nog ingenting. Hon frågar, ”hur motiveras prioriteringen? Hur tar man 
hand om det som finns? Behövs det två konstmuseer? Konsthallen har en annan profil”. Hon 
tycker det är ologiskt.89 
 
Reichert är en av fyra personer som driver galleri Signal i Malmö, deras verksamhet finansie-
ras av stöd från Malmö kulturstöd och dels av stöd från statens kulturråd. Det är också framti-
dens kultur som gör så att de kan jobba med lön. ”Det är en ständig kamp och det handlar om 
vilka som håller ut längst.” Hon upplever en oförmåga att förstå att det finns olika sätt att 
jobba. Malmö stad ger kulturstöd till Signal men de har inte så stort inflytande på deras arbe-
te. De ges stor frihet. De skriver i ansökan vad det är tänkt att pengarna skall gå till. Det är på 
den nivån Malmö kulturstöd bestämmer över deras verksamhet. Sen väljer Malmö kulturstöd 
efter ansökningar vilka som skall få stöd. Reichert tror att Malmö kulturstöd tar in den infor-
mationen i beräkningarna när de behandlar ansökningarna, om verksamheten gör det de vill 
satsa på. Hon tror också att Signal kanske har det i bakhuvudet när de skriver sin ansökan, vad 
Malmö kulturstöd vill att de ska göra.90 
 
Ola Gustavsson tror att debatten kring kulturpolitiken hade kunnat vara mycket mer intressant 
om det fanns fler och bättre forum för att föra en debatt. Han säger att debatten i Malmö 
hämmas av en monopolsituation vad gäller media, ”Sydsvenskan främjar inte en debatt kring 
exempelvis konst”. Han upplever att politiker och tjänstemän i Malmö inte är villiga att visa 
fulltförtroende för utövarna i vissa lägen, ”de vill visa att de kommit med idéerna och uppsla-
gen. Som till exempel handlingsplanen för bildkonst verkar visa politiker tro att de kommit 
på”. Det var en idé från utövarorganisationerna och de uppvaktade kulturchefen i Malmö. 
Sedan kommer politikerna in i diskussionerna. De lokala kulturpolitikerna är alltför ofta lite 
fega i att gå ut och höra vad utövarna kan och vill och de vill gärna få det till att man kommit 
på saker politiskt/själva istället för att se till de behov som finns. Han tycker att Rooseum och 
utställningsrummet ZAPP är klara tecken på detta. Handlingsplanen för bildkonst är ett steg 
på vägen men det var alltför kort i Gustavssons tycke. Man borde kunna komma mycket läng-
re vilket han hoppas på med efterarbetet med planen.91 
 
Förändringar som handlingsplanen kan generera tror Gustavsson är som redan genomförts, att 
bildkonsten skall få mer pengar till sitt förfogande. En annan förändring är att regionen fått en 
konstkonsulent. Gustavsson hoppas på att arbetet sker på längre sikt och att konstkonsulenten 
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skall få lite egna muskler i form av en del projektmedel. Samtalen mellan Malmö stad och 
konstutövarna anser han skulle kunna vara mer intensiva. Han föreslår frukost möte med olika 
teman 3-4 ggr per år. Där politiker, konstnärer och andra deltar.92 
 
I fallet Rooseum så anser Gustavsson att det alltid varit flaggskeppet, det som människor över 
hela världen känner till. ”Rooseum har haft en stor publik alltid och inte minst en stor publik 
som inte går genom dörrarna men håller sig uppdaterade på vad som sker.” I debatten kring 
Rooseum så fick konstutövarna delta fram till att de hade presenterat sina idéer och lösningar 
sen sjösatte man idén med Moderna museet, vilket man inte vågade diskutera med någon i 
stan, ingen av de andra institutionscheferna visste om detta innan man släppte idén. Han tyck-
er der var mycket märkligt då detta ju pågick under hela handlingsplanens arbete. Gustavsson 
anser att glappet mellan Malmö stad och konstutövarna bestod i som sagt ovan att politiker 
och tjänstemän ”ville glänsa med att de själva kommit med lösningen”. Han tycke att detta är 
något man nu i efterhand kan ifrågasätta starkt då ”deras idé inte är eller var förankrad alls i 
konsten i Malmö. Detta innebär inte att Moderna idén är rakt igenom dålig men den bör för-
ankras bland utövarna för att kunna funka, nu har man endast samtalat med Moderna”. I 
fallet Rooseums framtid ser han att Rooseum som namn finns inte mer, det tycker  
Gustavsson att Malmö stad och dess politiker tillsammans med Rooseums stiftelses styrelse 
spelat bort. Han ser ändå att möjligheterna för Malmö att ha en så viktig institution som Roo-
seum var men då måste politikerna lyssna till de idéer som finns kring detta. ”Då kan man 
kanske rädda namnet och dess rykte.” Gustavsson det är viktigt att klargöra att konstlivet i 
Malmö mår bra och att det finns alla de förutsättningar som behövs för att stadens utövare, 
institutioner och gallerier skall få än mer uppmärksamhet. ”Detta skulle kunna stärkas ytter-
liggare om Malmö stad bjöd till än mer och verkligen satsade på konstlivet i Malmö”.93 
 
Pelle Svensson tycker att kulturpolitiken i den politiska sfären fungerar bra, mellan de olika 
politiska partierna. Men han tror också att det finns en distans mellan den politiska nivån och 
konstutövarnivån. Utredningsarbetet inför beslut görs av tjänstemän och i deras uppdrag ingår 
också att prata med både konstnärerna och publiken. Det finns också två chefer vad gäller 
bildkonsten på konstmuseet och på konsthallen som är sakkunniga på utredningsarbete.94 
 
På relationen mellan Malmö stad och konstutövarna ser Svensson att de har försökt att forma-
lisera det. Malmö stad försöker prata med organisationer till exempel KRO95, KKV96. Man 
undviker att prata med konstnärer som privatperson. De man pratar med har någon form av 
förankring och uppdrag av en uppdragsgivare alltså ett antal konstnärer, samorganisation, 
arbetsorganisation som är deras talesman. Detta tycker han fungerar bra.97 
 
I fallet Rooseum anser Svensson att Rooseum har betytt mycket för Malmös kulturliv under 
de åren som det har varit. ”Det har berikat staden.” Han tror också att det betydde något när 
de fick en konsthögskola, att man gjorde ett forum till konsthögskolan. Svensson säger att 
kommunen har haft mycket samtal med konstutövarna om fallet Rooseum. Det har bland an-
nat anordnats hearings vid ett par tillfällen och han har själv varit ute och diskuterat ämnet i 
debatter. Han säger att han har försökt att lyssna. Han upplever att det är lika många som är 
för att det ska finnas kvar som det är för att man ska lägga ner det. Glappet i debatten runt 
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Rooseum förklarar Svensson med att man måste komma ihåg att Rooseum är en stiftelse där 
det finns tre stiftare. Bland annat en familj som heter Roos, familjen tillsatte ett antal konst-
verk kring vilket man byggde en stiftelse och det gör det till ett speciellt fall för hur det skall 
skötas, hur det skall hanteras framför allt ekonomiskt. Svensson har suttit ordförande i Roose-
ums stiftelse och det innebär att han har ett personligt ansvar, ett ekonomiskt personligt ansvar 
och i det läget har han också styrinstrument. Sen tycker Svensson när det gäller just en stiftel-
se är det svårt att föra den debatten man hade kunnat göra kring till exempel en konsthall, en 
öppen debatt som man kan göra kring skattefinansierad konsthall. Där det är ett direkt poli-
tiskt beslut hur man styr och där medborgarna har en roll. Men i en stiftelse så är det väldigt 
svårt att ha en öppen dialog med medborgarna, eftersom det styrs av andra lagar än kommu-
nala lagar. På Rooseums framtid ser Svensson att det inte finns någon framtid, som det är nu 
så ska det läggas ner och familjen Roos har tagit tillbaka sina konstverk och sålt eller auktio-
nerat ut dem. Den enda framtid som finns för själva huset är det som diskuteras mellan Mo-
derna Museet och Malmö. Att det skall bli en filial till Moderna Museet nere i Malmö, vilket 
han hoppas på att det blir.98 
 
När det gäller handlingsplanen så säger Svensson att det var han som tog initiativ till denna. 
Han kontaktade framtidens kultur och fick pengar av dem. Eftersom han satt i både regionens 
kulturnämnd och som ordförande i Malmö stads kulturnämnd hade han pengar från båda hål-
len och framtidens kultur att lägga på en handlingsplan för bildkonsten. Den togs fram genom 
att en arbetsgrupp bestående av politiker, kulturarbetare och konstnärer, men det var konstnä-
rerna som gjorde arbetet och sen förankrades det i den politiska processen. I arbetet med 
handlingsplanen fanns det förväntningar från konstnärerna om politiken likaväl som det fanns 
förväntningar från politiken på konstnärer. I samband som den togs fram hade de en diskus-
sion kring de här förväntningarna och det uppfattades ganska snabbt att de var överens över 
hur de skulle hantera den. Sen tycker han att debatten runt omkring handlingsplanen som har 
förekommit har varit en positiv debatt. Svensson har uppfattat att folk har gillat den, att man 
har uppskattat att man har tagit fram den och man ställer sig bakom de tio strategiska målen. 
Planerna för att infria handlingsplanen är att det nu har tillsatts en bildkonstkonsulent i regio-
nen som ska förverkliga den. Hon har dels ett 3-årigt uppdrag plus en del annat. Hon kommer 
utifrån handlingsplanen göra en arbetsplan över hur hon ska arbeta dessa tre åren också med 
den ekonomi hon har och hur hon ska kunna förverkliga idéerna. Regionalt har man lagt till 
pengar samt en tjänst. Det finns också en grupp med sakkunniga. Ambitionerna är att det ska 
vara en regional plan, att hela regionen ska vara del av den. Det finns också förväntningar att 
utöver Malmö som varit med och tagit fram den att de andra kommunerna i regionen kommer 
in och ger pengar och förverkligar den här planen.99 
 
Man utvärderar kulturpolitiken genom något man kallar önskekvisten som är danskt där man 
sätter upp vissa kriterier. ”Det är en form av revision man gör. Utifrån vad man har satt in 
vad har man fått ut. Det kan vara hur många som har kommit på föreställningar, hur många 
som har sätt en utställning. Det handlar om besökare, försäljning av konstverk, det finns så-
dana planer. Det kallas önskekvisten för att utvärdera”.  Det sker just nu satsningar på bild-
konsten i Malmö. Pengarna kommer från skatteintäkter. Kulturförvaltningen har fått mer 
pengar i budgeten från kommunstyrelsen. Det är ytterligare 1,2 miljoner som tillkommer till 
den kommande budgeten där man ökar till bildkonsten. Dels ska det vara till ateljéstöd, dels 
överhuvudtaget stöd till konstnärer och så ska det också vara utställningsbidrag. När konstnä-
rer ställer ut på ett galleri ska de få ersättning, det finns en statlig norm hur det ska vara. Det 
är det de nu också kommer att göra från Malmö kommun, att konstnärer får betalt när de stäl-
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ler ut på lokala konstinstitutioner. De pratar hela tiden om skattemedel och att avstå från deras 
intjänade pengar. De nya anslagen är en ramhöjning som kommer att ligga i budget till det 
som heter kulturstödsutskottet, ytterligare 1, 250 000 kronor som är öronmärkta till bildkonst, 
”det kan man inte ha till musik, teater eller annat, det ska vara till ateljéstöd, galleristöd och 
även annat stöd för bildkonstnärer utöver dom som låg där innan, innan fanns det cirka 1,5 
eller 2 miljon”.100  
 
Stefan Lindhe anser även han att kulturnämndens arbete fungerar bra. Det han saknar är att 
kulturen inte är invävd i Malmö stads verksamhet. Innan handlingsplanen kom som styrin-
strument för konsten så beslutades varje år i budgeten om vad som skall ske det kommande 
året. Policyprocessen fungerar på det sättet att tjänstemän bereder och sen går ärendet till kul-
turnämnden och sen fattas det beslut. Lindhe uppfattar att det är en bra dialog mellan Malmö 
stad och konstutövarna men att det inte finns några fasta former för det.101 
 
Lindhe ser att Rooseum betydde mycket för att befästa kulturen i Malmö på 80- och 90- talet 
och för att föra fram Malmö som kulturstad utåt. På senare år tycker Lindhe att det har varit 
en ”tynande tillvaro”. Han säger även han att det har funnits många samtal med kulturutövar-
na om fallet Rooseum. Men så förs det också en diskussion med staten och med Moderna Mu-
seet som han deltar i. Han uppfattar inget glapp mellan Malmö stad och kulturutövarna. I mars 
kom beslutet om att lägga ner Rooseum, ”det var inte kommunen som tog det beslutet, det var 
Rooseums stiftelse”. Han kunde inte svara på hur han ser på Rooseums framtid mer än att det 
förs diskussioner med Moderna Museet och staten.102 
 
Initiativet för handlingsplanen togs enligt Lindhe av konstnärsorganen och så va regionen och 
Malmö stad inblandade. Den togs fram genom en arbetsgrupp och sen fattades beslut i styrel-
sen. Han upplever inte att det fanns någon konflikt i debatten runt handlingsplanen, det var en 
bred enhet kring detta. De försöker följa handlingsplanen i den mån de har möjlighet till det. 
Ett steg är det beslut som nu tagits runt budgeten, att ge mer resurser till bildkonsten. Utvärde-
rar gör man årligen, genom en årlig genomgång vad som har hänt det gångna året. Pengarna 
till de nya satsningarna tas enligt Lindhe från ett centralt kapital med reserver och kultur-
nämnden har fått mer resurser. De tar ett år i taget men det är tänkt att det skall vara ett lång-
siktigt arbete. Han poängterar vikten av att det nya konstmuseet blir av. Det är något han arbe-
tar mycket med. Han vill se Malmö som nordisk konsthuvudstad.103 
 
Märta Lünnér upplever inte att kulturpolitiken har en central plats i den övergripande kom-
munala politiken. Verksamhetsidén är tillexempel inte fastställda av fullmäktige. Om man 
tittar på vad de går ut med i budget för nästa år och även tidigare år så har kulturen en undan-
skymd roll och även i större satsningar. ”Det känns lite som ibland att det finns där med har 
ingen riktig tyngd. Inte så tydligt vad man förväntar sig och vilken utveckling och så lägger 
man på litegrann och lite barnkultur och så som alla tycker är bra. Eller så lägger man fram 
det när man diskuterar besöksnäring och turism, då är det viktigt, instrumentellt”. Hon ser 
inte handlingsplanen som ett styrinstrument, för henne är det en utredning som framför allt 
Region Skåne står för. Sen har både Region Skåne och region nämnden haft den som ut-
gångspunkt att ta tag i vissa frågor. Det som står i den är en kartläggning. Slutsatserna i den är 
inget nytt för dem som arbetat inom området länge. Så det har inte gett så stor skillnad. Men 
det finns ett värde i att det lyfter fram hur det ser ut och problem och så kan man ha det i ryg-
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gen när man ska göra olika saker. Det finns ingen plan för olika områden. Malmö kulturstöd 
har sina bidragsbestämmelser, det är deras viktigaste styrinstrument. Var och en har fått defi-
niera sina egna metoder.104 
 
Utredningar inför beslut menar Lünnér ser väldigt olika ut beroende på vad det är för beslut. 
Om det gäller ett litet projektbeslut eller det handlar om någon större långsiktig fråga. Man 
tittar först och främst vad som står i ansökan och tycker man att nått fattas där pratar man med 
dom som sökt, de gör man ofta ändå för att få en bredare bild. Sen om det gäller vilken som 
skulle få utställningslokalen i kulturhuset Mazetti, tidigare kallat ZAPP, ”det va en mycket 
omfattande utredning och de skulle söka underlag och så skrevs och analyserades detta i för-
hållande till de mål som de i det fallet hade fått och skrev en lång utredning till nämnden som 
sen fattade beslut. Där var det mer formaliserat. Utredningsarbete som dominerar är antal 
fall så det varierar”.105 
 
Lünnér tycker att dialogen mellan Malmö stad och konstutövarna verkar ha fungerat bra när 
det gäller utförandet av handlingsplanen, där man hade referensgrupper med olika organisa-
tioner och en ganska tät dialog. Hon ifrågasätter dock att hon själv inte var med i arbetet runt 
handlingsplanen. Hennes dagliga arbete som ofta går ut på samtal med olika aktörer, där tyck-
er hon dialogen fungerar bra. Sen kan politikerna ha egna kontakter där inte tjänstemännen är 
med. Hon upplever att ibland säger politikerna en sak och tjänstemännen en annan. Det finns 
inget fastställt schema för det. Det beror också på hur konstlivet hur man är organiserat inom 
olika områden. ”Till exempel inom teaterområdet där en del av de fria grupperna är med i 
teatercentrum och dom kan representera och föra en dialog och även danscentrum finns. Mu-
sikområdet där finns det inget som samlar alla och konsten har varit och är splittrad och mer 
individuellt”. Hon tycker att man tar hjälp av konstutövarna när man fattar beslut. Men man 
kan inte säga att de bara har en åsikt. ”Ibland är det de som har initiativkraft att yttra sig i 
media, det är inte så alla konstnärer tänker, så enkelt är det inte. En del tar på sig att nu re-
presenterar vi alla och så enkelt är det inte”.106 
 
Lünnér anser att Rooseum har gått igenom ett antal faser. Särskilt i början så var det många 
som lyfte fram Malmö som konststad. Den senare fasen har haft betydelse men hon har svårt 
att definiera. Hon tror att kanske kommer man se det om några år bättre, det är ibland lättare. 
Om och hur det har påverkat andra konstinstitutioner, det säger hon att det borde det ha gjort. 
Också för konsthögskolans roll tror hon det har haft rätt stor betydelse. Undre den senare fa-
sen har det funnits stor samstämmighet mellan Rooseum och konsthögskolan och dess inrikt-
ning. ”De har haft ett samarbete, Tjänstemännen har inte alls den inside informationen om 
hur det har fungerat utan utifrån sätt.” Sen upplever hon att det har det varit väldigt tyst kring 
det här beslutet om att lägga ner Rooseum. Hon hade önskat att det hade varit en mer öppen 
och tydlig debatt om det och skälen för det. ”De som stod Rooseum nära protesterade och 
tyckte det va fel. Det va inte så tydligt vilka alternativen det va eller hur man utvärderade det 
från Malmö stads sida. Det var väldigt otydligt. Det var ingen som tog på sig det eller våga-
de, vare sig politiker eller de andra”. Hon tycker det är märkligt eftersom det är en stor verk-
samhet. Det kändes som det va väldigt stängda dörrar om det. Hur man kom fram till förslaget 
och det som fortfarande diskuteras om Moderna Museet. Som sagt redovisades det inte om det 
fanns några andra alternativ och i så fall hur det kunde se ut då. Hon tycker att media har en 
viktig roll i sådana lägen, att ställa dom viktiga frågorna om inte någon annan gör det. Lünnér 
har inte varit med på insidan i debatten runt Rooseum men det hon har läst i media och hon 
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har uppfattat det som att enskilda politiker har pratat med enskilda aktörer och hon tycker det 
verkar planlöst. Hon förstår andra aktörer när det inte händer någonting och ingen säger nå-
gonting, att man då blir frustrerad. I botten handlar det också om hur man gör för att säkra den 
statliga finansieringen. Det är där arbetet befinner sig just nu, att prata med den nya regering-
en. Det har heller inte varit så tydligt vad Rooseum ska göra i förhållande till det som finns 
idag. Inte innan inte efter, det förvånar henne. Hon kan inte svara på hur hon ser på Rooseums 
framtid då hon inte vet något om planerna för Rooseum.107 
 
De nya satsningarna på bildkonsten beskriver Lünnér som att det är 800 000 kronor som skall 
gå till ateljéstöd, projekt och verksamhetsstöd utan att det finns någon uppdelning på det i 
beslutet. Sen att det är 850 000 som de ska ha att jobba med för utställningsersättningar. De 
uppgifter som finns om att det bara gavs ateljéstöd åt de konstnärer som verkade i Addo me-
nar Lünnér att det inte stämmer. Det finns inga förslag på ändringar kring detta, det är pro-
blematiskt som det är. ”Det är dom flesta överens om.” Frågan är om man ska på sikt satsa på 
andra former av stöd. Det här beslutet ger Malmö kulturstöd ett uppdrag att ta upp frågan och 
hitta förslag och lösningar, det har de varit medvetna om länge. Pengarna kommer att tas från 
kulturnämndens budgetram och det är tänkt att det skall vara 1,2 miljoner mer varje år. Sen 
ser hon det problematiskt att det här hamnade mitt i debatten kring ersättningsstöd som pågår 
just nu i Sverige. 
 
 

5.4.1 Summering 
 
I det här avsnittet har det redogjorts för respondenternas uppfattning om hur det ser ut i 
Malmö. Hur konstpolitiken fungerar, relationen mellan Malmö stad och konstutövarna och 
vad de tycker om den kontroversiella frågan Rooseum. Resultatet av intervjuerna kring dessa 
frågor är det mest slående i uppsatsen. Det är väldigt olika uppfattningar om hur verkligheten 
ser ut och det är här jag tror många gånger problemen uppstår. Konstutövarna har en uppfatt-
ning om att kommunikationen mellan utövarna och beslutsfattarna är bristfällig. Initiativ till 
samarbete kommer ofta från kulturutövarna. Det uppfattas också som att politikerna i många 
fall inte är intresserade av att höra från kulturutövarna. Kommunikationen är onödigt dålig 
och utövarna får många gånger jobba i ovisshet om vad som kommer hända och det finns 
många frågetecken. I detta skapas en frustration och irritation som kanske hade kunnat undvi-
kas genom att politikerna hade varit mer öppna och förklarat sina val. Från politikernas sida 
däremot uppfattas kommunikationen vara bra mellan kulturutövarna och Malmö stad. Detta 
ter sig ganska märkligt då det inte behövs särskilt mycket för att se att kommunikationen mel-
lan parterna är bristfällig, detta är tydligt inte minst i debatten som har pågått i media om be-
slutet kring Rooseums framtid. Politikerna menar att dialogen fungerar men att det inte finns 
några fasta former för det. Man undviker också att samtala med konstnärer som privatperso-
ner utan går istället via deras intresseorganisationer. Den tillfråga tjänstemannen har inte följt 
debatten kring Rooseum från ”insidan” och utgår därför från debatten i media och hon upple-
ver det därför också som att beslut har fattats bakom stängda dörrar. Hon förstår frustrationen 
som konstutövarna känner och hon hade gärna sätt en mer öppen och tydlig debatt. I detta 
avsnitt görs en koppling till teorin om policyprocessen, genom intervjuerna har information 
hämtats om hur policyprocessen ser ut i Malmö stad. Det är delade meningar om varifrån ini-
tiativen kommer från men många gånger kommer det från konstutövarna. Beredning görs av 
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tjänstemän och sen skickas ärendet till kulturnämnden för beslut. Efterkontroll görs årligen i 
arbetet runt budgeten, då följer man upp hur det har sätt ut och hur det har fungerat under året.  
 
 
 

5.5 Konstnärers försörjning 
 
Märta Lünnér tycker att ett stort antal av de yrkesverksamma konstnärerna i Sverige skall 
kunna försörja sig på sitt arbete. Men hon tycker inte därför att alla som vill ska kunna försör-
ja sig på det. Hon säger att många kan försörja sig på sitt arbete men många kan det inte. Det 
handlar också om vilken öppenhet man har för att jobba med något annat vid sidan av det 
konstnärliga arbetet. Lünnér tycker att skattesystemet i Sverige är ett problem då det gör det 
svårt för olika institutioner och fristående aktörer att anställa och betala lön. Hon tycker att 
generella skattelättnader hade varit bra. Hon upplever också att systemet med stipendier inom 
bildkonsten är problematiskt, det är för central styrt och det är otydligt vad man förväntas 
göra med pengarna man får, ett annat problem är också att det inte är pensionsgrundande. 
Men hon tycker ändå att stipendiesystemet är nödvändigt för att konstnärer skall kunna arbe-
ta.108 Pelle Svensson tycker stipendiesystemet som finns i Sverige är bra. Han säger att ”de 
flesta konstnärer har annat, annan försörjning än konsten. Majoriteten av konstnärerna över-
tygande. Det har konstnärer i stort sätt alltid haft. Antingen är man bildlärare, arbetar på 
studieförbund eller så”.109  Stefan Lindhe anser också att konstnärer skall försörja sig på sitt 
arbete. ” För några fungerar det för andra inte”110 
 
Emma Reichert tycker att konstnärer skall få betalt för utfört arbete. Staten borde föregå med 
gott exempel. ”I en bästa av världar. Det är en ständig kamp och det handlar om dem som 
håller ut längst”. Hon hoppas på en förändring och tycker det är bra att det har kommit upp i 
debatt nu.111 Ola Gustavsson säger att konstnärer försörjer sig på olika sätt. De behöver få 
mer hjälp från en stad eller region att bredda sina möjligheter och kontakter. Om man hade 
lyft fram kulturen mer tror Gustavsson att det hade hjälp konstnärerna få mer utställningsmöj-
ligheter vilket kan leda till mer försörjning.112 

                                                

 
5.5.1 Summering 
 
Konstnärers försörjning är en stor och viktig fråga i den kulturpolitiska debatten, i detta av-
snitt har respondenterna fått svara på frågan om hur de tycker att konstnärer skall försörja sig. 
Alla respondenter anser att konstnärer skall kunna försörja sig på sitt arbete men att alla inter 
har möjlighet till detta. Att man skall kunna försörja sig på sitt arbete kan verka självklart men 
det är tyvärr väldigt svårt för konstnärer i Sverige. Det handlar om skattepolitik och arbets-
marknadspolitik 
 

 
108 Intervju Märta Lünnér 
109 Intervju Pelle Svensson(s) 
110 Intervju Stefan Lindhe(m) 
111 Intervju Emma Reichert 
112 Intervju Ola Gustavsson 
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5.6 Styrning 
 
Pelle Svensson menar att man kan styra politiken i form av pengar till en viss del. ”Där det 
finns pengar, dit kommer också kulturen.” Men det går inte att styra kulturen i form av pro-
gram. Det tycker han hade varit orimligt.113 Stefan Lindhe tycker inte att man skall styra 
konsten. Men han menar att det går att styra institutionerna.114 Märta Lünnér säger att man 
kan styra kulturen genom vilka institutioner man har, vilka uppdrag de får och hur mycket 
pengar de få. ”Att man låtsas om som man inte styr är trams.” Lünnér tycker det är viktigt a
man har armlängdsprincipen. Det är viktigt både från politiskt nivå och också tjänstemannani-
vå att man inte styr på detaljnivå. När det kommer till initiativ känner hon att tjänstemännen
och politikerna också är styrda, de kan inte påverka vad det är för initiativ som kommer 

115

tt 

 

am.  

-

 

ssa 
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Emma Reichert tror att situationen hade sätt annorlunda ut om styrningen hade varit annor
lunda. Hon skulle vilja se ett tydligare resultat och tydligare styrning. I fallet Rooseum så 
kommunicerade stiftelsen med personalen. De gick alltid via chefen. Hon tror att det kan
handla om brist på kunskap, brist på intresse och kanske också ett sug av att bestämma.  
Reichert tycker inte att det är någon som förklarar varför något händer. De behöver släppa in 
konstutövarna på ett tidigare stadie.116 Ola Gustavsson tycker att man kan politiskt styra vi
saker men att kulturen tar alltid sina egna vägar och skapar sina egna förutsättningar. Han 
valde att starta en egen ko
o
 
 
5.6.1 Summering 
Här har respondenterna fått svara på frågan om det går att politiskt styra kulturen. I detta av-
snitt sker en koppling till teorin om politisk styrning och armlängdsprincipen. Alla är överens
om att det går att styra kulturen till en viss del men att man inte skall styra innehållet i kultu-
ren. Det går att politiskt styra kulturen i form av pengar och stöd. Politikerna och tjänstemän-
nen styr genom att de bestämmer hur mycket pengar konsten skall få och även vilka som ska 
få stöden. Flera respondenter har nämnt armlängdsprincipen som något positivt. De syftar då 
på att det fungerar bra för att politikerna och tjänstemännen inte lägger sig i att styra innehål-
let i konsten. Det i sig är bra men jag ser också att tjänstemännen till en viss del styr innehålle
då de väljer vilka verksamheter som ska få kulturstöd och då möjligen också väljer verksam-
heter som sysslar med sådan konst som de vill se. Kulturstöd bestäms efter ansökningar som
Malmö kulturstöd får in. Det andra negativa som jag ser med armlängdsprincipen är att det 
kan också ge upphov till en slapp hållning från politikernas och tjänstemännens sida. Det kan 
på ett sätt rättfärdiga att de inte lägger sig i, med detta menar jag inte att de ska gå in och styra 
innehållet i kulturen utan jag syftar på vad som också kommit fram i uppsatsen att det finns en
möjlig ovilja och okunnighet från politikernas och tjänstemännens sida att engagera sig i kul

 
113 Intervju Pelle Svensson(s) 
114 Intervju Stefan Lindhe(m) 
115 Intervju Märta Lünnér 
116 Intervju Emma Reichert 
117 Intervju Ola Gustavsson 
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turen och detta på nått sätt rättfärdigas genom armlängdsprincipen då man istället för att en-
gagera sig kan åberopa på armlängdsprincipen och säga att man inte ska gå in och styra inne-
hållet. Däremot är det mycket positivt att de verksamheter som får kulturstö d efter att de be-
viljats stöd får verka fritt och själva bestämma över vilken konst de visar. 
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6 Analys 
 
 
 
 
 
I analysen görs en teorianknytning samt en sammanfattning av samtliga frågeställningar. 
 
 
6.1 Teorianknytning 
 
I Malmö tar kulturnämnden de största besluten gällande kulturen. Enligt Märta Lünnér ibland 
utan inblandning av förvaltningen, som beslutet om Rooseum är exempel på.118 Det är kom-
munstyrelsen som bestämmer anslagen119 och sen nämndens ansvar att fördela pengarna till 
de olika kulturområdena. Förvaltningen arbetar fritt inom de direktiv och anslag de får av 
nämnden. Även om det är politikerna som fattar de största besluten har förvaltningen makt i 
form av att de gör utredningar till nämnden som de grunder sina beslut på. Förvaltningen har 
också makt genom att de beslutar om vilka som skall få kulturstöd. Som jag tidigare varit inne 
på upplevs armlängdsprincipen fungera bra. Jag har några invändningar om detta, jag har tol-
kat efter intervjuerna att det respondenterna menar med att det fungerar bra är att det politi-
kerna och tjänstemännen inte går in och har synpunkter på innehållet i konsten. Detta upple-
ver även jag som mycket positivt. Däremot kan jag tycka att tjänstemännen till en viss del 
faktiskt styr innehållet i konsten genom att de beslutar vilka verksamheter som ska få kultur-
stöd och de därmed också kan välja att ge stöd åt dem som arbetar med konst som de vill se. 
Jag anser också att det finns problem med armlängdsprincipen på det sättet att den rättfärdigar 
en oengagerad hållning från politikernas och tjänstemännens sida. Detta upplever jag många 
gånger är den bakomliggande orsaken till problematiken som finns i kulturpolitiken. Istället 
för att engagera sig i kulturen kan man peka på att man inte ska styra innehållet och därmed 
inte engagerar sig alls.  
 
I många fall kommer initieringen för olika arbeten från utövarnas organisationer. Handlings-
planen för bildkonsten är ett sådant exempel. Politikerna kommer också med initiering om 
förändringar och andra genomföranden. Beredningsarbetet ligger hos förvaltningen och tjäns-
temännen. Det är förvaltningen som sköter det mesta implementeringsarbetet efter beslut av 
nämnden. Efterkontroll och utredningar görs årligen i budgetarbetet.  
 
6.2 Frågeställningar 
De statliga kulturpolitiska mål och styrinstrument är de mål som har gåtts igenom i kapitel 3. 
Där finns en sammanfattning av de sju målen från ett bildkonstperspektiv, där de bitar lyfts 
fram som berör uppsatsens ämne, det vill säga bildkonsten och konstnärers villkor. Det är sju 
mål, dessa är yttrandefrihetsmålet, jämlikhetsmålet, mångfaldsmålet, självständighetsmålet, 
kulturarvsmålet, bildningsmålet och internationaliseringsmålet.  
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De kulturpolitiska mål som främst rör bildkonsten är mångfaldsmålet och självständighetsmå-
let. Mångfaldsmålet lyfter bland annat fram vikten av att underlätta för skapandet och stödja 
kulturutövare och konstnärernas villkor. Kulturpolitiken har till uppgift att skapa bästa möjli-
ga förutsättningar för konstnärernas arbete. För att det kulturpolitiska målet om mångfald 
skall kunna genomföras är det viktigt att se till att de yrkesverksamma konstnärernas ekono-
miska villkor förbättras.120 Självständighetsmålet att man skall, ”Ge kulturen förutsättningar 
att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället”.  Att stimulera dynamisk 
utveckling görs på ett bra sätt genom att ge stöd till oberoende konstnärer och fria konstnärs-
gruppers verksamhet.121  
 
Malmö stads kulturpolitiska mål är de tio strategiska mål som Region Skåne och Malmö stad 
tagit fram i sin handlingsplan för bildkonsten i Skåne, dessa strategiska mål redogörs för i 
kapitel fyra. Region Skåne och Malmö stad har också tagit fram fyra utvecklingsmål i hand-
lingsplanen, dessa är attraktionskraft, tillväxt, bärkraft och balans. Andra kulturpolitiska mål 
för Malmös kulturpolitik är de huvudmål för Malmös kultur som presenters i verksamhetsidén 
för kulturen i Malmö, målet är att föra fram kulturen till fler människor med olika förutsätt-
ningar genom ett brett och djupt kulturutbud. De styrinstrument som nyttjas i Malmös kultur-
politik är övergripande de statliga kulturpolitiska målen. På en mer lokal nivå och de styrin-
strument som det arbetas mest med är verksamhetsidén för kulturen i Malmö och handlings-
planen för bildkonsten i Skåne som är en regional handlingsplan men som även Malmö stad 
har varit med och tagit fram och arbetar med.  
 
Relationen mellan den nationella kulturpolitiken och Malmö stads kulturpolitik är inte så stor. 
Vad som framgår i intervju med kultursekreterare Märta Lünnér så är inte de kulturpolitiska 
målen en handbok för det dagliga arbetet. Hon ser målen, både de nationella och lokala mer 
som en verklighetsbeskrivning för hur det ser ut, var eventuella problem finns och vart man är 
på väg. Lünnér ser en skillnad mellan att vara lokalpolitiker och politiker på statlig nivå. På 
lokal nivå leds politiken av fritidspolitiker, både fullmäktige och nämnder som kulturnämn-
den. Det är en annan förutsättning än vad det är på statlig nivå. Hon menar att politik och pro-
fessionalitet inte är samma sak. De problem hon upplever med de nationella kulturpolitiska 
målen är att de är för allmänt hållna så det inte går att arbeta efter. Men det har ett värde i att 
det finns mål över vad som är deras huvuduppdrag. Lünnér skulle vilja se att man såg över de 
kulturpolitiska målen för att få en struktur på det. Hon ser också att de nationella kulturpoli-
tiska målen är en vision och hon anser inte att man befinner sig där som målen beskriver även 
om målen funnits i 30 år.122 
 
Även ordföranden i kulturnämnden Pelle Svensson (S) anser att de kulturpolitiska målen är en 
vision som är svår att konkretisera men de försöker genomföra dem. Han ser den kulturpolitik 
som för närvarande förs av den nya regeringen som suddig. Han upplever också att man arbe-
tar på olika sätt på nationell nivå och den lokala nivån i Malmö. I Malmö har man fokuserat 
på två områden inom kulturen, det är musik och bildkonst. På den nationella nivån menar 
Svensson att man mer generellt satsar på allt och att man inom den statliga kulturpolitiken 
satsar mer på museer i större utsträckning än vad man gör på lokal nivå.123 
 
Stefan Lindhe, vice ordföranden i kulturnämnden i Malmö ser inga problem med den natio-
nella kulturpolitiken. Han upplever att den är bra som den är och inget behöver ändras. Han 
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ser skillnader mellan den nationella kulturpolitiken och den på lokal nivå i Malmö på det sätt 
att man på lokal nivå arbetar med helt andra mål. På statlig nivå är det också skillnad genom 
att det finns stora statliga institutioner, det upplever han som stor skillnad. De ändringar han 
skulle vilja se i de nationella målen och i kulturpolitiken över huvudtaget är att ”man borde 
sluta vara så politiskt korrekt, politiskt korrekt just vid en speciell händelse. Som vid mång-
kulturårat eller satsningar med kultur för barn”.124 
 
Emma Reichert, Curator galleri Signal och ordförande i IKK tycker att politiker på nationell 
nivå har en svag röst i kulturpolitiken. Det är svårt att veta vart man skall vända sig. Hon vill 
se mer diskussion och mer utbyte på alla nivåer. Inom kulturpolitiken förväntar man inte sig 
att man ska vara intresserad av den biten av det området man arbetar inom, det uttrycks en 
förvåning om man kommer och är intresserad. Som kulturutövare förväntar man sig något 
stöd men det är båda sidors ansvar. Reichert ser en okunnighet inom den svenska kulturpoliti-
ken, ”det märks direkt vilken inställning personerna har man pratar med”.125 
 
Enligt Ola Gustavsson, gallerist på galleri Elastic menar att kulturpolitikerna i Malmö inte har 
förstått vilket potential det lokala kulturlivet besitter. Ett exempel på detta är nedläggningen 
av Rooseum som han menar att det kommer ta lika lång tid som Rooseum har funnits att  
bygga upp något nytt. Nationellt menar Gustavsson att man är fast i gamla idéer med centrum 
och periferi. Att kulturen idag är global men det är inte politiken.126 
 
De slutsatser man kan dra beträffande de kulturpolitiska målen och styrinstrument utifrån hur 
man i Malmö stad hanterat den kulturpolitiska ambitionen i förhållande till konstutövare i 
allmänhet och i hantering av konstinstitutionen Rooseum i synnerhet är att det som står i  
yttrandefrihetsmålet om att inte styra det konstnärliga innehållet utan arbetar för den konstnär-
liga friheten fungerar bra i Malmö. Den politiska styrningen i Malmö fungerar på det sättet att 
de konstverksamheter som får kulturstöd har frihet i att kommunen inte lägger sig i vilka ut-
ställningar de skall ha. Detta upplever Emma Reichert som säger att de har frihet i sitt arbete. 
Där det finns en styrning är när det bedöms vilka verksamheter som skall få kulturstöd. Be-
dömning görs efter ansökningar och där kan kommunen välja vilka verksamheter som skall få 
stöd. Däremot tror Reichert att när verksamheterna skriver sin ansökan har dom i bakhuvudet 
vad det kan vara kommunen skulle vilja se att de arbetar med och försöker få med det i sin 
ansökan, på det sättet har kommunen också makt.127 
 
Arbetsvillkoren för konstnärer som tas upp i mångfaldsmålet kan diskuteras hur det fungerar. 
Som tidigare har tagits upp men som inte kan poängteras för många gånger är att det står i 
mångfaldsmålet att skapandet skall underlättas och att man skall stödja kulturutövare. Arbets-
villkoren för yrkesverksamma konstnärer är viktig för vitaliteten och mångfalden. Det är kul-
turpolitikens uppgift att skapa bästa möjliga förutsättningar för konstnärernas arbete. Det står 
också att det är av ytterst vikt att konstnärer har möjlighet att försörja sig på sin konst och att 
de kan arbeta fritt och självständigt. Konstnärers villkor och försörjning är ett av de största 
problemen för yrkesverksamma konstnärer i Sverige på grund av arbetsmarknadspolitik och 
det svenska skattesystemet.128 Samtliga respondenter svarar på frågan om hur de tänker sig att 
konstnärer skall försörja sig att konstnärer skall försörja sig på sitt arbete. Märta Lünnér me-
nar dock att det därmed inte är sagt att alla i Sverige som vill också har rätten att försörja sig 
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på det, då menar hon genom offentliga medel. Hon menar att det är ett komplicerat system i 
Sverige med skattesystem och arbetsmarknadspolitik.129 Pelle Svensson menar att stipendie-
systemet fungerar bra i Sverige och att man inte skall glömma att kulturutövare också arbetar 
inom bibliotek, museum och teater. Svensson inser också att de flesta konstnärer i Sverige 
måste ha en annan försörjning än sin konst för att klara sig.130 Emma Reichert säger att det är 
bra att frågan om utställningsersättning har kommit upp som debatt nu och hon tycker också 
att statens skall föregå med gott exempel.131 Ola Gustavsson ser att Malmö borde vara bättre 
på att se de möjligheter staden får av de konstutövare som lever och arbetar där.132  
 
Bildningsmålet som säger att kulturpolitiken skall hjälpa och lyfta fram alla de forum som 
främjar bildning och lyfter fram engagerade människor kan man sätta i relation till Rooseums 
verksamhet som länge hade att samarbete med Malmö konsthögskola och att det nu är nerlagt. 
133 Internationaliseringsmålet motsätter sig respondent Ola Gustavsson då han tycker att kul-
turpolitiken inte verkar internationellt och att det från kulturpolitiskt håll i Sverige har svårt 
att se internationellt. Detta sista kulturpolitiska mål kan också sättas i perspektiv till situatio-
nen med Rooseum i Malmö, då Rooseum hade en stor roll för Sveriges plats i den internatio-
nella konstvärlden.134 
 
Det är delade meningar om hur relationen ser ut mellan Malmö stad och konstutövarna och 
frågan kring Rooseum är kontroversiell. Politikerna tycker en sak. Kultursekreteraren tycker 
en annan och kulturutövarna har sin åsikt. Politikern Pelle Svensson upplever en distans mel-
lan konstutövarna och den politiska nivån. Samtalen mellan den politiska nivån och  
utövarnivån har man försökt formalisera. I samtal mellan nivåerna väljer man från politiskt 
håll att prata med organisationer som till exempel KRO eller KKV istället för enskilda konst-
närer. Relationen mellan konstnärernas organisationer och politikerna tycker Svensson funge-
rar bra. Den debatt som har varit i media och i konstvärlden om Rooseums nerläggning för-
klarar Svensson med att man måste förstå att Rooseum är en stiftelse med tre stiftare. Han 
tycker att det är svårt att föra samma debatt kring en stiftelse som man hade kunnat göra kring 
till exempel en konsthall. Det är andra bestämmelser och det är svårt att föra en öppen dialog 
med medborgarna på grund av att det inte är ett direkt politiskt beslut. Svensson tycker att han 
som ordförande i Rooseums stiftelse har ett personligt och ekonomiskt ansvar gentemot den-
na.135 Politikern Stefan Lindhe upplever inga problem i relationen mellan den politiska nivån 
och konstutövarna. Han tycker det fungerar bra som det är men säger att det inte finns några 
fasta former för det.136  
 
Tjänstemannen Märta Lünnér säger att det finns en dialog mellan förvaltningen och konstut-
övarna i det dagliga arbetet hon gör. Hon tror att politikerna har egna kontakter där inte för-
valtningen är med. Hon känner att ibland säger politikerna en sak och förvaltningen en annan. 
Hon säger också att det inte finns ett fastställt schema för det. Hon menar att konstutövarna är 
lite speciellt i skillnad från de andra kulturgrupperna, konstnärerna är mer individuella. Lün-
nér upplever att det har varit rätt tyst kring beslutet att lägga ner Rooseum. Hon hade önskat 
att det varit en öppnare debatt och skälen till att lägga ner. Det var inte så tydligt vilka alterna-
tiven var eller hur man utvärderade det från kommunens sida. Det var väldigt otydligt och det 
                                                 
129 Intervju Märta Lünnér 
130 Intervju Pelle Svensson(s) 
131 Intervju Emma Reichert 
132 Intervju Ola Gustavsson 
133 http://www.kulturradet.se/index.php?pid=2050 
134 Intervju Ola Gustavsson 
135 Intervju Pelle Svensson(s) 
136 Intervju Stefan Lindhe(m) 

 38



var ingen som tog på sig det arbetet eller vågade göra det tror hon, vare sig politiker eller 
andra. Hon tycker det är mycket märkligt eftersom det är en stor verksamhet. Hon upplever att 
det är väldigt stängda dörrar runt det. Lünnér menar att i den situationen har media en roll, att 
ställa de viktiga frågorna som ingen annan gör.137 
 
Konstutövaren Ola Gustavsson tycker att de lokala kulturpolitikerna är alltför fega i att gå ut 
och höra vad utövarna kan och vill. Politikerna vill gärna få det att låta som att det är de som 
kommit på saker, handlingsplanen är ett exempel på detta som var ett initiativ från utövarnas 
sida. Gustavsson säger att kommunen har svårt att se till de behov som finns, Rooseum och 
utställningsrummet ZAPP är exempel på detta. Han upplever att samtalen mellan utövarna 
och kommunen borde vara mer intensivt.138 Konstutövaren Emma Reichert tror att det finns 
okunskap, ointresse och naivitet hos den lokala kulturpolitiken i Malmö. Hon upplever att 
politikerna mest tycker att utövarna är besvärliga när de kommer och vill delta eller vill veta 
vad som händer eller vill erbjuda hjälp och kunskap. När det kommer till Rooseum så har de 
inte alls lyssnat på utövarna. Det är onödigt dålig kommunikation, feedback hade varit bra. 
Hon säger att de som styr ser det som jobbigt, främst från tjänstemannanivå och politikerna 
vet inte ens vad som finns. Reichert säger att kommunen inte tar kontakt, det är utövarna som 
tar initiativen. Konstutövarna har erbjudit sina tjänster för kunskap och att göra en utredning 
om hur det ser ut i Malmö men de fick ingen respons eller medel utan erbjöds att använda 
kopieringsmaskinen.139   
 
Det är bra att det nu tagits fram en handlingsplan för bildkonsten i Skåne där representanter 
från alla sidor varit med i arbetet, både regionalt, kommunalt och utövare. Arbetet med hand-
lingsplanen har inte kommit så långt än. Det har tillsats en bildkonstkonsulent och i Malmö 
har man nu också tillsatt mer pengar till bildkonsten. Utövarna ser det positivt att kommunen 
hängde på arbetet med handlingsplanen. De tycker dock att den är lite kort och saknar vissa 
delar, som till exempel konstförmedlarnas roll.140 
 
På uppsatsens huvudfråga om det går att politiskt styra konstutövning svarar också samtliga 
respondenter att det går till en viss del. Det går genom att styra konstinstitutionerna och ge-
nom vilka som skall få kulturstöd. Men alla respondenter är eniga om att man inte skall styra 
innehållet i konsten. Den politiska styrningen fungerar efter armlängdsprincipen där bland 
annat kulturstöd bedöms efter ansökningar.  
 
 
 

                                                 
137 Intervju Märta Lünnér 
138 Intervju Ola Gustavsson 
139 Intervju Emma Reichert 
140 Intervju Ola Gustavsson och Emma Reichert 
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7 Slutdiskussion 
 
 

 
 
Det är svårt att skriva en sådan här uppsats som berör och väcker funderingar utan att själv 
bilda sig en egen uppfattning om de problem som finns med kulturpolitiken i Malmö. Att inte 
få utlopp för sina egna åsikter i sådana här fall blir då lätt frustrerande. Det är det som är av-
sikten med det här kapitlet, att få presentera och diskutera mina tankar som väckts under upp-
satsarbetets gång.  
 
 
7.1  Slutsats 
 
Syftet med denna uppsats har varit att lyfta fram problemet som finns med att politiskt styra 
konsten och att föra fram problematiken som finns i förhållandet mellan Malmö stad och 
konstutövarna. I Malmö finns det problem med kommunikationen mellan kommunen och de 
som berörs av deras beslut, det vill säga de verksamma konstutövarna. Efter mina intervjuer 
kan jag konstatera att det finns olika uppfattningar om hur relationen mellan Malmö stad och 
konstutövarna ser ut och samtalen där emellan. Från politikernas sida så anser de att det är en 
bra diskussion mellan de båda parterna och enligt kulturutövarna så är det en näst intill obe-
fintlig diskussion och om det sker en diskussion så är det nästan alltid uteslutande från initia-
tiv från konstutövarnas sida. Det har dock under senare tid börjat se något ljusare ut. I alla fall 
för att konsten har blivit en del av den kulturpolitiska debatten på ett större sätt än tidigare. 
Som flera av mina respondenter konstaterat har konsten och kulturen haft en liten del av 
kommunens arbete och det har saknats att kulturen varit invävd i Malmö stads verksamhet.  
 
Efter initiativ från konstutövare togs en regional handlingsplan för bildkonsten i Skåne fram. 
Det är en bra bit på vägen där Malmö stad och konstutövare har samarbetat för att få fram en 
bild av läget inom bildkonsten i Skåne. Även om det är en regional handlingsplan så berör det 
även Malmö. Det är en positiv utveckling att Malmö kulturförvaltning valde att gå in i arbetet 
med handlingsplanen.  
 
Genom handlingsplanen och debatten under senare tid om Malmös konstscen ser det ut som 
det har genererat något gott. Det finns numera en bildkonstkonsulent i regionen som arbetar 
med att se över vad som behöver göras för bildkonsten i Skåne. Det har nu också kommit 
fram att det ska ske en större satsning på bildkonsten i Malmö, beslut om detta fattas just nu i 
kulturnämnden. Detta tackvare vad jag antar efter arbetet med handlingsplanen för bildkons-
ten. Satsningen ska innebära utökade stöd för konsten i Malmö i form av mer pengar och mer 
stöd i form av ateljéstöd, utställningsstöd med mera och inte minst som man har väntat på så 
länge att konstnärer som ställer ut på kommunala institutioner ska få betalt för detta. Detta 
kan ses som en självklarhet men det är det inte, som Lars Nittve, chef för Moderna Museet i 
Stockholm så fint har uttryckt det, man lägger ut för extra fin vernissagefest och middag.141 
Det är i system att inte betala konstnärer eller ge dem väldigt lite ersättning när de ställer ut 
och istället bara finansiera materialkostnader. Konstutövare verkar förväntas jobba ideellt och 

                                                 
141 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=594637 
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jag har inte träffat många konstutövare som inte jobbar betydligt mer än en ”vanlig” arbets-
vecka, det vill säga 40 timmar i veckan, det krävs för att överleva i den hårda konstvärlden. 
Något som mycket ofta kommer upp i utredningar och styrinstrument för kulturpolitiken är att 
det poängteras hur viktig kulturen är för samhället, det går inte att göra detta och sen inte ta 
sitt ansvar. Om inte statliga och kommunala institutioner hjälper konstnärer att leva på sitt 
arbete, vem ska då göra det? Staten och kommuner borde föregå med gott exempel i den här 
frågan om konstnärers ekonomiska situation ska kunna förändras. Detta är en diskussion som 
har kommit upp på senare tid och förhoppningsvis kan diskussionen leda till att det blir så 
uppmärksammat att problemet faktiskt tas i tu med.  
 
Det man kan se i Malmö är att det faktiskt börjar se något ljusare ut. Detta tror jag är tack vare 
en debatt och eldsjälar inom konsten. Hur det går med att infria handlingsplanen för bildkons-
ten återstår att se. Men att från politiskt håll lyfta fram hur verkligheten ser ut är en bit på vä-
gen.  
 
Vad som händer med Rooseum återstår även det att se. Rooseum som det en gång var, har 
ingen framtid. Det pågår en diskussion med Moderna Museet och staten om vad som kan 
komma att bli av Rooseum, då som filial till Moderna Museet. Detta verkar politikerna se 
positivt inför men det är fortfarande svårt att säga eftersom förhandlingarna ännu inte är klara. 
 
Det man oundvikligen kommer in på när man tittar på bildkonsten är konstutövarnas ekono-
miska situation och deras situation när det gäller trygghetssystemet och även bildkonstens lilla 
utrymme i kulturpolitiken. Detta är någon jag har försökt att inte lägga någon större vikt vid i 
min uppsats, av den anledningen att när man skriver en C-uppsats är man tvungen att begrän-
sa sig. Det är däremot något som man skulle kunna titta på i en annan studie.  
 
1974 kom det första riksdagsbeslutet om att det skulle finnas en uttalad kulturpolitik i Sverige. 
1996 kom riksdagen med ett nytt kulturpolitiskt beslut som utgjorde en förnyelse av kulturpo-
litiken men framförallt en fördjupning av den kulturpolitik som kom med 1974 års beslut. 
Fokus ligger på yttrandefrihet, kulturell jämlikhet och mångfald. Det finns två huvudprinciper 
för konstnärers villkor och dessa är ersättning för utfört arbete och direkta stödinsatser. I det 
kulturpolitiska mål som handlar om mångfald står det att ”den kulturpolitiska uppgiften är att 
skapa bästa möjliga förutsättningar för det yrkesmässiga konstnärliga arbetet”142. Detta kan 
ses något som en utopi som är långt från verkligheten. Jag väljer här att citera statsvetaren 
Rolf Hugoson som har skrivit en avhandling som heter Vad är kulturpolitik? Där han skriver 
”att kulturpolitik är beroende av hur olika aktörer förstår och väljer att bestämma dess möj-
ligheter”.143 Detta förklarar väldigt bra hur kulturpolitiken fungerar i Sverige idag. 
 

                                                 
142 Regeringens proposition 1996/97:3 
143 Hugoson 2000: 5 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor - Representanter för Malmö stads kulturpolitik 
 
Bakgrund 

1. Namn? 
2. Yrke? 
3. Arbetsuppgifter? 
4. Utbildning? 
5. Hur länge har du suttit på posten? 

 
Kulturbegreppet 

6. Hur definierar du kultur? 
7. Hur ser du på kulturpolitik i Sverige? 
8. Ser du att debatten kring kultur har förändrats? 
      -  Är det någon skillnad på hur man definierar kultur idag jämfört med tidigare? 
9. Har din syn förändrats under din aktiva tid?  
10. Upplever du skillnad mellan nationell kulturpolitik och Malmö stads kulturpolitik? 
11. Går det att styra kulturen? 
12. Vad är din syn på hur konstutövare skall försörja sig? 
13. Finns det några problem med de kulturpolitiska målen? 
14. Skulle du vilja se någon förändring? 

 
Kulturpolitik i Malmö 

15. Hur upplever du att kulturpolitiken fungerar i Malmö? 
16. Vilka mål/styrinstrument har ni tidigare gått efter innan handlingsplanen för bildkons-

ten kom? 
17. Hur ser utredningsarbetet ut inför beslut? 
18. Hur ser du att samtalen mellan Malmö stad och konstutövarna fungerar? 
19. Vad har Rooseum betytt för Malmös kulturliv? 
20. Med debatten kring Rooseums framtid i åtanke, Har ni några samtal med konstutövar-

na om hur man skulle kunna göra? 
21. När man följer med i debatten kring Rooseum som har pågått under våren så lägger 

man märke till att det verkar vara ett ”glapp” mellan konstutövarna och makthavarna i 
Malmö. Ni har svårt att förstå varandra. Gör ni något för att förbättra förtroendet mel-
lan Malmö stad och konstvärlden? 

22. Hur ser du på Rooseums framtid? 
 
Handlingsplanen för bildkonst 

23. Vem tog initiativ till handlingsplanen? 
24. Hur togs den fram? 
25. Har det funnit någon konflikt/debatt runt handlingsplanen? 
26. Vad är era planer för att infria handlingsplanen? 

- Vad görs nu för att infria handlingsplanen? 
27. Hur tänker man utvärdera handlingsplanen? 

- Hur utvärderar man kulturpolitiken?   
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Jag läste i sydsvenskan att det ska satsas mer på bildkonsten i Malmö. Jag har lite frågor kring 
detta. 

- Varför har ni tidigare bara gett alteljestöd åt de som verkar i Addo?  
- Vad har fått er att ändra er? 
- Varifrån tas pengarna? 
- Ska det finnas 1,2 miljoner varje år till detta eller bara i år? 
- Hur kommer det se ut i framtiden? 
 

 
Slutligen 

27. Har du något att tillägga?  
28. Är det något jag inte har tagit upp som du tycker är viktigt? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor - konstutövare 
 
 
Bakgrund  

1. Namn? 
2. Yrke? 
3. Arbetsuppgifter? 
4. Utbildning? 
5. Hur länge har du arbetat med detta? 

 
Kulturbegreppet 

6. Hur definierar du kultur? 
7. Hur ser du på kulturpolitik i Sverige? 

- Skulle du vilja se någon förändring? 
- Hur ser du på politikens roll i kulturlivet? 

8. Upplever du skillnad mellan nationell kulturpolitik och Malmö stads kulturpolitik? 
9. Ser du att debatten kring kultur har förändrats? 

– Är det någon skillnad på hur man definierar kultur idag jämfört med tidigare? 
10. Går det att styra kulturen? 
11. Vad är din syn på hur konstutövare skall försörja sig? 

 
Kulturpolitik i Malmö 

12. Hur upplever du att kulturpolitiken fungerar i Malmö? 
13. Hur tror du att arbetet med den nya handlingsplanen för bildkonsten kommer att fun-

gera? 
- Tror du det kommer det att bli någon skillnad från tidigare? 

14. Hur ser du att samtalen mellan Malmö stad och konstutövarna fungerar? 
15. Vad har Rooseum betytt för Malmös kulturliv? 
16. Med debatten kring Rooseums framtid i åtanke, Får ni delta i några samtal om hur 

man skulle kunna göra? 
17. När man följer med i debatten kring Rooseum som har pågått under våren så lägger 

man märke till att det verkar vara ett ”glapp” mellan konstutövarna och makthavarna i 
Malmö. Ni har svårt att förstå varandra. Hur ser du på detta? 

18. Hur ser du på Rooseums framtid? 
19. Hur finansieras er verksamhet? 
20. Malmö stad ger kulturstöd till er verksamhet, hur mycket inflytande har de i er verk-

samhet? 
      – Finns det någon överenskommelse mellan er och Malmö stad i hur er verksamhet 

skall skötas?                        
 
Slutligen 

21. Har du något att tillägga?  
22. Är det något jag inte har tagit upp som du tycker är viktigt? 
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Bilaga 3 
 

De kulturpolitiska målen 
 

1. Yttrandefrihetsmålet: 

– Värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den för 
en nationell kulturpolitik sätts yttrandefriheten i främsta rummet.  
En mångfald röster och en fri debatt är inte bara en förutsättning för en levande demokrati 
utan också för ett rikt kulturliv. I Sverige är yttrandefriheten grundlagsfäst. Varje medborgare 
är fri att meddela upplysningar eller uttrycka tankar, åsikter och känslor. Det är en central 
kulturpolitisk uppgift att värna denna frihet och skapa reella förutsättningar för alla att använ-
da den. Den konstnärliga friheten skall garanteras genom en kulturpolitik som stödjer utan att 
styra det konstnärliga innehållet. En reell yttrandefrihet kräver att alla har tillgång till ett 
språk, till kunskaper och information. Den kräver också att det finns en mångfald arenor som 
är lättillgängliga för människor oberoende av social tillhörighet, kön, yrke, geografisk belä-
genhet, etniskt ursprung eller funktionshinder. För att den rätt till kulturell yttrandefrihet som 
slås fast i FN:s barnkonvention skall kunna realiseras krävs att också barn och unga har till-
gång till språkliga och kulturella verktyg. 
 
Sedan 1974 har människors faktiska yttrandemöjligheter ökat genom bl.a. en höjd utbild-
ningsnivå och en snabb utveckling inom massmedieområdet. I denna utveckling finns också 
risker för att yttrandefriheten hotas genom maktkoncentration och ökat kommersiellt beroen-
de. En kulturpolitisk uppgift av betydande vikt är att på nationell och internationell nivå verka 
för att teknik- och medieutvecklingens möjligheter till kunskapsspridning, idéutbyte och 
konstnärlig utveckling tas till vara. Skadlig maktkoncentration skall motverkas och distribu-
tionskanalerna skall vara öppna. Den nya informationstekniken skall göras tillgänglig för så 
många som möjligt och säkras för fritt meningsutbyte. I ett snabbt föränderligt massmedie-
landskap är det av vitalt kulturpolitiskt intresse att det finns en stark dagspress där olika åsik-
ter är företrädda, liksom att det allmänna tar ansvar för en självständig och kvalitetsinriktad 
radio och television i allmänhetens tjänst.144 
 
2. Jämlikhetsmålet: 

– Verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser 
samt till eget skapande.  
Kulturpolitiken skall verka för alla människors möjlighet och lust att vara en del av kulturli-
vet, att uppleva kultur och ägna sig åt eget skapande. De hinder som gör att många människor 
och grupper fortfarande står främmande för kulturlivet måste brytas ned. Kulturinstitutioner-
nas arbete måste breddas och i större utsträckning utgå från ovana deltagares villkor. Samver-
kan med folkbildning, föreningsliv, amatörorganisationer, nätverk och eldsjälar måste utveck-
las. Erfarenhetsutbytet mellan professionella och amatörer bör stimuleras ytterligare. Förut-
sättningen för kulturell jämlikhet skapas hos den unga människan. Kulturpolitiken skall bidra 
till att den kulturella stimulansen i förskola och skola stärks. 
 
Kulturpolitiken skall främja ett rikt kulturutbud i hela landet och skapa möjligheter för kultur-
utbyte mellan olika regioner. Alla skall ha möjlighet att uppleva kultur och ägna sig åt eget 
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skapande oberoende av var de bor. Statliga kulturinstitutioner med nationella åtaganden måste 
bli tillgängliga för människor i hela landet. Kulturarbetare skall ha arbetsmöjligheter över hela 
landet. I uppgiften att nå många människor, individer och grupper som i dag inte har tillgång 
till ett brett kulturutbud, har radio och television i allmänhetens tjänst en viktig roll som kul-
turbärare. Den nya informationstekniken bör utnyttjas för att göra kulturen tillgänglig obero-
ende av avstånd i tid och rum.145 
 
 
3. Mångfaldsmålet: 

– Främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motver-
ka kommersialismens negativa verkningar.  
Kulturell mångfald är en förutsättning för ett rikt kulturliv. Genom att undanröja hinder för 
skapande och stödja och stimulera kulturutövare och kulturella uttryck över ett brett fält skall 
kulturpolitiken verka för mångfald. Arbetsvillkoren för yrkesverksamma konstnärer påverkar 
vitaliteten och mångfalden inom hela kulturlivet. Den kulturpolitiska uppgiften är att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för det yrkesmässiga konstnärliga arbetet. Experimentell och 
nydanande konst är, i likhet med grundforskning, avgörande för framtida expansion och kvali-
tet, men sällan kommersiellt lönsam. Därför skall även nya kulturella uttryck och mindre eta-
blerade kulturutövare stimuleras och stödjas. 
 
Sedan 1974 års kulturpolitiska mål formulerades har förutsättningarna för kommersiell kul-
turverksamhet förändrats, framför allt på grund av utvecklingen inom massmedieområdet. 
Kommersialismens negativa verkningar avspeglar sig i likriktning, förytligande och centrali-
sering, men också i växande klyftor mellan olika människor och grupper. Kulturpolitikens 
uppgift är att motverka dessa negativa verkningar på kulturens alla områden. Det är av sär-
skild vikt att barn och unga har alternativ till det kommersiella kulturutbudet. Ungdomars 
egna mötesplatser och skapande bör sättas främst. Kvalitet, särskilt konstnärlig kvalitet, är 
inget statiskt. Konstnärlig förnyelse bygger ofta på att nyskapande konstnärer bryter mot rå-
dande kvalitetsuppfattningar. I strävan efter kvalitet är gediget kunnande liksom alternativ till 
slentrianmässig och schablonartad kulturproduktion av särskild vikt.146 
 
4. Självständighetsmålet: 

– Ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i 
samhället. 
Kulturpolitiken skall möjliggöra oberoende utforskning av konstens uttrycksmöjligheter. Kul-
turen är ett omistligt medel för att levandegöra människornas mångfald och okränkbara värde. 
I samhällsutvecklingen prövas och utmanas invanda mönster. Kulturskapandet fyller därvid 
ofta en kritisk funktion. Konstnärlig verksamhet öppnar nya perspektiv och kombinerar ofta 
kunskaper från skilda fält på ett nytt sätt. En viktig uppgift för kulturpolitiken är att stimulera 
samspelet mellan konst, vetenskap och teknik och därigenom främja möten mellan konstnärer, 
forskare och tekniker. Att skapa förutsättningar för dynamik är därvid mycket betydelsefullt. 
Konstnärerna erbjuder visioner och stimulerar samhällsdebatten genom att ifrågasätta värde-
ringar, företeelser och tendenser i samhället. Konstnärligt arbete, vetenskaplig forskning och 
tekniska innovationer bygger på att människor med talang och idéer får stort svängrum. Kul-
turalster bör prägla samhällsbilden och samhällslivet på ett helt annat sätt än idag. 
 
Ett sätt att stimulera dynamisk utveckling på kulturområdet är stöd till oberoende konstnärers 
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och fria konstnärsgruppers verksamhet. Konstnärers och andra kulturarbetares möjligheter att 
delta i det samhälleliga utvecklingsarbetet på nationell, regional och lokal nivå bör stärkas. 
Kulturperspektivet bör genomsyra alla samhällssektorer.147 
 
 
5. Kulturarvsmålet: 

– Bevara och bruka kulturarvet.  
Vårt historiska arv är en del av vår samtid. Kulturarvet omfattar den fysiska kulturmiljön lik-
som de konstnärliga uttrycksformerna och språket. Staten har, tillsammans med bl.a. kommu-
ner, kulturinstitutioner, folkbildning, föreningsliv och enskilda, ett ansvar för att spåren efter 
tidigare generationer tas till vara, vårdas och visas. 
 
Historisk kontinuitet bidrar till människors identitet och trygghet. I tider av snabba samhälls-
förändringar är tillgången till kunskap om kulturarvet av särskild betydelse. Museerna skall 
inte bara bevara utan också aktivt medverka till att människor engageras att utnyttja sitt kul-
turarv. Det gäller i hög grad barn och unga vars öppenhet inför intryck från olika delar av 
världen stimuleras om de äger en egen historisk identitet. Det gäller också dem med flykting- 
och invandrarbakgrund som skall kunna bära med sig sitt kulturarv och infoga det i sina liv i 
Sverige. 
 
Kulturarvet är inte neutralt. Det är ett kulturpolitiskt ansvar att synliggöra såväl klasskillnader 
som könsskillnader och skillnader mellan stad och land. Det är också ett kulturpolitiskt ansvar 
att motverka försök att utnyttja kulturarvet i diskriminerande syften och att i internationella 
sammanhang delta i arbetet för att skydda det gemensamma kulturarvet.148 
 
 
6. Bildningsmålet: 

– Främja bildningssträvanden. 
Bildningssträvandena är en av hörnstenarna i kulturpolitiken, vid sidan av konstarterna, medi-
erna och kulturarvet. Bildning kan definieras som en uppsättning av kunskaper, värderingar, 
normer och ideal. Medan utbildningens mål ofta är en bestämd och begränsad yrkeskompe-
tens, förutsätts bildning ge orientering i tillvaron. Den kräver därför mångsidighet och all-
mänbildning, vilket ofta ses som en motsats till specialisering. Man talar också om folkbild-
ning och riktar sig då inte minst till befolkningsgrupper som inte fått ta del av den högre ut-
bildningen. Kulturpolitiken bör uppmuntra människor att skaffa sig nya kunskaper och erfa-
renheter utöver vad som krävs för deras yrkesroller. 
 
Bildningsmålet har sin bakgrund i människors personliga utveckling och identitet. Bildnings-
målet hör samman med en demokratisk grundsyn. Bildning är en kollektiv angelägenhet och 
bildningsnivån har ett kompetens- och symbolvärde för samhällsperspektivet. Kulturpolitiken 
skall därför uppmuntra människor att verka i grupper och inom föreningar som i demokratisk 
anda tillvaratar och utvecklar värderingar, idéer och ideologiska ställningstaganden. Skolan är 
både utbildnings- och bildningsorgan. Utbildningspolitik och kulturpolitik har ett gemensamt 
ansvar för bildningen. Kulturinsatser i skolan har central betydelse för bildningen samtidigt 
som de bidrar till delaktighet och eget skapande. Kulturinstitutionerna, särskilt bibliotek och 
museer, har också en central roll i uppgiften att möta och främja människors bildnings-
strävanden. 
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Engagerade människor och ett brett förankrat, vitalt föreningsliv är nödvändiga förutsättning-
ar för aktiva bildningssträvanden. Kulturpolitiken måste därför ge stöd och stimulans till ett 
idéburet arbete i folkrörelser och föreningar, särskilt arbete i studieförbund och folkhögskolor. 
Vidare skall kulturpolitiken uppmuntra enskilda eldsjälar och grupper utanför organisationer-
na för att fånga upp och kanalisera människors engagemang och intresse för olika frågor.149  
 
 
 
7. Internationaliseringsmålet: 

– Främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet. 
Internationaliseringen ställer nya krav på kulturpolitiken. Det är en självklar kulturpolitisk 
uppgift att bidra till att människor med olika etnisk och kulturell bakgrund kan mötas och ge 
impulser åt varandra. Integration skall stimuleras, främlingsfientlighet och rasism bekämpas. 
Det är också en viktig uppgift att skapa utrymme för den mångetniska och mångkulturella 
generation som inte passar in i traditionell kategorisering av kulturell och etnisk identitet. I 
blandningen av olika kulturella bakgrunder och uttrycksformer finns förutsättningar för nytt 
skapande och ny kvalitet. 
 
Sverige behöver ett intensivare kulturutbyte, då det vidgar möjligheten till kulturell förnyelse. 
Samtidigt kräver det särskilda insatser för att kulturella uttryck förankrade i svensk verklighet 
och svenska värderingar på ett effektivt sätt skall kunna konkurrera med det massiva kulturut-
budet från andra länder. Det nordiska kultursamarbetet är fortsatt av hög prioritet. Nya samar-
betsområden som Östersjöområdet, Barentsområdet m.fl. blir allt viktigare även kulturpoli-
tiskt. Den kulturpolitiska uppgiften i EU är att arbeta för det gemensamma, men också för det 
genuint svenska som språket och offentlighetsfrågorna. Unionsfördragets stadgande av att 
kulturdimensionen skall beaktas inom unionens alla verksamhetsområden är en kulturpolitisk 
uppgift att förverkliga både i Sverige och inom EU. Uppgiften på global nivå är bl.a. att hävda 
kulturens roll i världssamhället, framhäva kulturens betydelse för människors välstånd och 
frihet och underlätta kulturkontakter över alla gränser.150  
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