
Maktförskjutningen	  inom	  den	  regionala	  kulturpolitiken.	  	  
Medverkande:	  Helena	  Wessman,	  vd	  Göteborgs	  Symfoniker,	  Björn	  Jansson,	  
ordförande,	  Gotlandsmusiken	  och	  regionfullmäktige	  på	  Gotland,	  Gösta	  
Bergenheim,	  regionstyrelsens	  ordförande	  Region	  Halland,	  Philip	  Johnsson,	  
ordförande,	  Värmlands	  museum	  och	  Wermland	  Opera,	  Anki	  Dahlin,	  
museichef,	  Kulturen	  i	  Lund	  och	  Johan	  Bengt-‐Påhlsson,	  kulturaktivist	  och	  
debattör.	  	  
Samtalsledare:	  Thord	  Eriksson.	  
	  
Samverkansmodellen	  innebär	  bland	  annat	  att	  regionala	  politiker	  får	  
möjlighet	  att	  fatta	  beslut	  om	  hur	  statliga	  kulturanslag	  ska	  användas.	  Vad	  
tycker	  panelens	  två	  regionala	  politiker	  –	  Björn	  Jansson	  (S),	  
regionfullmäktiges	  ordförande	  på	  Gotland,	  och	  Gösta	  Bergenheim	  (M),	  
ordförande	  i	  Hallands	  regionstyrelse	  –	  att	  det	  har	  inneburit?	  
Modellen	  har	  inte	  påverkat	  så	  mycket,	  enligt	  Björn	  Jansson.	  
”Vi	  har	  i	  princip	  lagt	  karbonpapper	  på	  det	  som	  fanns	  tidigare.”	  
Den	  möjliga	  större	  förändringen,	  som	  kan	  innebär	  en	  rejäl	  omritning	  av	  den	  
gotländska	  kulturkartan,	  kommer	  under	  nästa	  år.	  Framför	  allt	  hoppas	  Björn	  
Jansson	  på	  en	  tydligare	  frihet	  i	  relation	  till	  Statens	  Kulturråd.	  
”Staten	  har	  en	  förmåga	  att	  peta	  och	  dirigera	  och	  ge	  tillfälliga	  pengar	  till	  
utpekades	  satsningar.”	  
Gösta	  Bergenheim	  delade	  bilden	  av	  att	  klivet	  in	  i	  samverkansmodellen	  ännu	  
inte	  haft	  särskilt	  stark	  konkret	  betydelse.	  Relationen	  till	  staten	  och	  den	  
frihet	  som	  regionerna	  kommer	  att	  få	  i	  förhållande	  till	  Kulturrådet	  kommer,	  
enligt	  Gösta	  Bergenheim,	  att	  bero	  på	  hur	  mycket	  pengar	  regioner	  och	  
kommuner	  själva	  satsar	  på	  kultur.	  
För	  panelens	  två	  institutionschefer	  –	  Anki	  Dahlin	  från	  Kulturen	  i	  Lund	  och	  
Helena	  Wessman	  från	  Göteborgssymfonikerna	  –	  är	  den	  brutna	  kontakten	  
med	  Statens	  Kulturråd	  den	  hittills	  tydligaste	  konkreta	  konsekvensen	  av	  
samverkansmodellen.	  
”Men	  samarbetet	  mellan	  oss	  tre	  regionala	  museer	  (förutom	  Kulturen	  även	  
regionmuseet	  i	  Kristianstad	  och	  Malmö	  museer)	  har	  blivit	  starkare”,	  sade	  
Anki	  Dahlin.	  
”Vi	  kan	  diskutera	  utvecklingsbidrag	  med	  Kulturrådet,	  men	  vi	  har	  inte	  längre	  
den	  löpande	  dialogen”,	  sade	  Helena	  Wessman,	  som	  menade	  att	  skillnaden	  
ligger	  i	  perspektiven:	  
”Kulturrådets	  utblick	  är	  nationell	  och	  internationell,	  medan	  regionen	  har	  
det	  regionala	  perspektivet.”	  
	  
	  
	  
	  



Har	  samverkansmodellen	  flyttat	  de	  regionala	  politikerna	  närmare	  
verksamheten	  vid	  institutioner	  som	  Kulturen	  och	  
Göteborgssymfonikerna?	  	  
Helena	  Wessman	  sade	  sig	  inte	  se	  så	  stora	  skillnader	  –	  kontakten	  med	  den	  
politiska	  nivån	  var	  stark	  redan	  tidigare.	  Anki	  Dahlin	  pekade	  däremot	  på	  en	  
större	  närhet	  –	  Region	  Skånes	  kulturnämnds	  sista	  möte	  före	  
Almedalsveckan	  hölls	  till	  och	  med	  i	  Kulturens	  lokaler	  i	  Lund.	  Hon	  beskrev	  
det	  som	  ett	  slags	  utbildning	  för	  de	  regionala	  politikerna.	  
_	  Det	  är	  en	  blandad	  kunskapsnivå	  och	  vi	  måste	  hjälpa	  till	  och	  utbilda	  dem.	  
Rädslan	  för	  att	  förmodat	  okunniga	  kommunala	  och	  regionala	  politiker	  ska	  
få	  inflytande	  över	  de	  statliga	  anslagen	  till	  kultur	  –	  och	  därmed	  makt	  över	  
den	  nationella	  kulturpolitiken	  –	  har	  varit	  ett	  bärande	  inslag	  i	  motståndet	  
mot	  samverkansmodellen.	  Philip	  Johnsson	  konstaterade	  att	  detta	  inte	  minst	  
har	  tonat	  fram	  i	  Svensk	  Scenkonsts	  styrelse,	  där	  han	  är	  ledamot.	  
”Men	  rädslan	  från	  kultureliten	  tycker	  jag	  inte	  har	  varit	  befogad”,	  sade	  han	  
och	  konstaterade	  att	  det	  visst	  finns	  okunskap	  bland	  landets	  kommunala	  och	  
regionala	  politiker,	  men	  att	  alla	  är	  bildbara.	  
Däremot	  förklarade	  han	  sig	  ha	  en	  större	  farhåga	  för	  det	  inflytande	  som	  
kulturens	  offentliga	  tjänstemän	  får	  tack	  vare	  samverkansmodellen.	  I	  
Värmland,	  som	  går	  in	  i	  modellen	  2013,	  finns	  redan	  exempel	  på	  hur	  
tjänstemännen	  ansett	  sig	  ha	  starkt	  mandat	  att	  ifrågasätta	  
Värmlandsoperans	  konstnärliga	  val,	  enligt	  Philip	  Johnsson.	  
”Här	  finns	  det	  en	  bildningsresa	  att	  göra.”	  
Samtidigt	  har	  intresset	  för	  de	  statliga	  kulturmiljoner	  som	  når	  länet	  ökat.	  
Värmlandskommunernas	  politiker	  är	  förstås	  väl	  medvetna	  om	  att	  en	  
institution	  som	  operan	  slukar	  cirka	  70	  procent	  av	  de	  statliga	  medlen.	  
kommunala	  politikerna	  
”I	  regionstyrelsen	  sitter	  många	  kommunalråd.	  Ett	  av	  dem	  säger:	  ”lägg	  ned	  
skiten,	  det	  är	  bara	  ett	  överklassnöje,	  vi	  kan	  använda	  pengarna	  till	  annat.”	  
Han	  är	  i	  minoritet,	  men	  här	  finns	  en	  kamp	  att	  ta”,	  sade	  Philip	  Johnsson.	  
Helene	  Wessman	  fyllde	  i	  och	  konstaterade	  också	  att	  de	  regionala	  
institutionerna	  är	  dyra.	  
”Om	  jag	  var	  representant	  för	  det	  fria	  kulturlivet	  skulle	  jag	  också	  säga:	  ’men	  
ta	  fem	  miljoner	  från	  symfonikerna,	  vi	  kan	  göra	  hur	  mycket	  som	  helst	  för	  de	  
pengarna.’”	  
Urholkad	  budget	  skulle	  försätta	  en	  institution	  om	  Göteborgssymfonikerna	  i	  
en	  situation	  som	  innebär	  sämre	  dirigenter,	  färre	  konserter,	  lägre	  kvalitet	  på	  
produktionerna.	  Och,	  menade	  Helena	  Wessman,	  ingen	  skulle	  tjäna	  på	  detta,	  
inte	  ens	  det	  fria	  kulturlivet.	  Tvärtom,	  eftersom	  det	  är	  i	  dynamiken	  mellan	  
starka	  institutioner	  och	  det	  fria	  kulturlivet	  som	  ett	  spännande	  kulturliv	  
föds.	  



”Vi	  måste	  prata	  om	  institutionernas	  villkor	  utan	  att	  det	  blir	  en	  motsättning	  
mot	  det	  fria	  kulturlivet.	  Jag	  sätter	  en	  ära	  i	  att	  som	  institutionsföreträdare	  
tala	  för	  det	  fria	  kulturlivet”,	  sade	  Helena	  Wessman.	  
Johan	  Bengt-‐Påhlsson	  framhöll	  också	  betydelsen	  av	  att	  institutionerna	  får	  
behålla	  sin	  spetskvalitet	  och	  gav	  en	  eloge	  till	  Kulturrådet	  hanterat	  de	  första	  
kulturplanerna	  på	  ett	  sätt	  som	  innebär	  att	  man	  fortfarande	  har	  ett	  
avgörande	  beslut	  om	  användningen	  av	  de	  statliga	  kulturpengarna.	  
”Frågan	  är	  var	  detta	  slutar;	  staten	  kan	  använda	  planerna	  för	  att	  pilla	  väldigt	  
mycket	  mer	  i	  detalj	  än	  man	  hittills	  gjort,	  och	  det	  kan	  gå	  åt	  andra	  hållet,	  det	  
får	  vi	  se.”	  
Staten	  har	  former	  för	  hur	  armlängdsprincipen	  ska	  upprätthållas	  i	  
kulturpolitiken:	  departementen	  sätter	  ramarna,	  riksdagen	  beslutar,	  
självständiga	  myndigheter	  verkställer.	  Finns	  det	  skäl	  till	  oro	  när	  kommuner	  
och	  regioner,	  som	  inte	  har	  samma	  tradition	  och	  beslutsstruktur,	  stärker	  
inflytandet	  över	  kulturen?	  
Nej,	  tycker	  Johan	  Bengt-‐Påhlsson	  och	  framhöll	  en	  bolagsmodell,	  där	  
styrelsen	  företräder	  ägaren,	  det	  vill	  säga	  den	  politiska	  nivån,	  som	  
välfungerande.	  
”Det	  finns	  några	  fall	  där	  styrelsen	  gått	  in	  och	  pillat	  på	  verksamheten,	  men	  
på	  det	  stora	  hela	  fungerar	  det.	  I	  stort	  sett	  tycks	  man	  respektera	  integriteten,	  
samtidigt	  som	  institutionsledningarna	  har	  direktaccess	  till	  politikerna.”	  
”Jag	  gör	  samma	  analys”,	  sade	  Filip	  Johnsson.	  ”Det	  finns	  en	  annan	  tradition	  i	  
kommunerna	  och	  det	  är	  klart	  att	  det	  finns	  oro	  att	  man	  ska	  lägga	  sig	  i.	  Jag	  ser	  
det	  ju	  från	  tjänstemännen,	  märkligt	  nog,	  som	  vill	  skriva	  avtal	  med	  
Värmlandsoperan	  om	  vad	  vi	  ska	  göra.	  Värmlandsoperans	  styrelse	  har	  hela	  
tiden	  följt	  en	  tradition	  som	  handlar	  om	  att	  vi	  ska	  se	  till	  att	  det	  finns	  pengar	  
och	  att	  det	  som	  presenteras	  för	  oss	  ska	  kunna	  genomföras.	  Man	  kan	  fråga	  
sig	  om	  vi	  var	  kloka	  när	  vi	  sa	  ja	  till	  (Wagners)	  ”Ringen”.	  En	  styrelseledamot	  
ringde	  mig	  när	  han	  såg	  vad	  vi	  skulle	  göra,	  och	  frågade:	  ’har	  vi	  verkligen	  
bestämt	  detta?’	  ’Nej’,	  sa	  jag,	  ’men	  vi	  ska	  göra	  det	  i	  alla	  fall	  för	  det	  finns	  en	  
kalkyl	  på	  att	  man	  kan	  klara	  det.’	  Det	  här	  tror	  jag	  är	  rätt	  okomplicerat	  på	  de	  
stora	  institutionerna.”	  
I	  utredningen	  om	  samverkansmodellen	  står	  det:	  ”I	  dialogen	  med	  den	  
kommunala	  nivån	  bör	  Statens	  kulturråd	  också	  hävda	  principen	  om	  
armlängdsavstånd	  som	  utgångspunkt	  för	  bidragsfördelningen.	  Detta	  
innebär	  att	  konstnärliga	  beslut	  inte	  bör	  fattas	  på	  politisk	  nivå	  utan	  
överlåtas	  till	  ämnesexperter.”	  	  
	  
Har	  Region	  Halland	  och	  Region	  Gotland	  ämnesexperter?	  
”Jag	  utgår	  från	  att	  till	  exempel	  teaterchefen	  som	  sitter	  här	  i	  salongen,	  är	  
duktig	  på	  teater”,	  svarade	  Gösta	  Bergenheim	  och	  slog	  fast	  att	  
armlängdsprincipen	  är	  självklar.	  



”Det	  måste	  finnas	  frihet	  att	  jobba	  utifrån	  de	  regelverk	  som	  är	  framtagna.”	  
”Jag	  tycker	  att	  det	  fungerar	  väl	  på	  Gotland”,	  sade	  Björn	  Jansson.	  ”Politiken	  
ska	  sätta	  ramarna	  och	  målen,	  sedan	  ska	  verksamheten	  jobba	  utifrån	  det.”	  
Johan	  Bengt-‐Påhlsson	  pekade	  på	  det	  faktum	  att	  få	  regioner	  i	  landet	  har	  
tillräckligt	  många	  personer	  som	  är	  kunniga	  och	  står	  fria,	  de	  flesta	  är	  själva	  
beroende	  av	  anslag	  därifrån.	  
”Klart	  att	  det	  finns	  risker,	  speciellt	  i	  början	  när	  det	  här	  är	  nytt	  och	  det	  finns	  
många	  fler	  som	  vill	  ta	  del	  av	  det	  här	  och	  ser	  en	  möjlighet	  när	  det	  fattas	  
beslut	  på	  regional	  nivå”,	  sade	  Anki	  Dahlin	  som	  hävdade	  att	  insikten	  om	  
detta	  finns	  hos	  tjänstemännen,	  men	  inte	  hos	  alla	  politiker.	  
Helena	  Wessman	  höll	  med,	  men	  konstaterade	  att	  större	  delen	  av	  
kulturanslagen	  kommer	  från	  kommuner	  och	  regioner.	  
”Fördelningen	  har	  gjorts	  innan	  samverkansmodellen.	  I	  vårt	  anslag	  lägger	  
regionen	  tre	  gånger	  så	  mycket	  pengar	  som	  staten,	  så	  avvägningen	  har	  gjorts	  
tidigare.”	  
Gösta	  Bergenheim	  fyllde	  i:	  
”På	  lekmannavis,	  men	  med	  fördjupad	  insikt	  om	  att	  detta	  är	  viktigt	  och	  
värdefullt,	  kan	  man	  fatta	  ganska	  kloka	  beslut.”	  
För	  ett	  och	  ett	  halvt	  år	  sedan	  gjorde	  SVT:s	  ”Kulturnyheterna”	  en	  
enkätundersökning	  bland	  politiker	  i	  samverkansmodellens	  fem	  
pilotregioner.	  Politikerna	  på	  Gotland	  visade	  sig	  vara	  mest	  benägna	  att	  lägga	  
sig	  i	  kulturellt	  innehåll,	  där	  svarade	  5	  av	  13	  att	  de	  ansåg	  sig	  ha	  möjlighet	  till	  
det.	  Björn	  Jansson	  sade	  sig	  inte	  känna	  igen	  bilden	  idag.	  
”Men	  det	  är	  klart	  att	  man	  kan	  hamna	  i	  ett	  sådant	  läge.	  Om	  kulturen	  till	  
exempel	  främjade	  främlingsfientlighet,	  men	  jag	  har	  svårt	  att	  tänka	  mig	  att	  
man	  ska	  kunna	  gå	  in	  och	  peta.”	  
Som	  avslutning	  fick	  panelen	  svara	  på	  frågan	  om	  hur	  deras	  berättelse	  om	  
institutionerna	  och	  samverkansmodellen	  kommer	  att	  låta	  om	  fem	  år:	  
Anki	  Dahlin:	  ”Jag	  hoppas	  kunna	  berätta	  att	  farhågorna	  kom	  på	  skam,	  att	  
museerna	  kunde	  utvecklas,	  att	  samverkansmodellen	  fungerar	  som	  
drivmotor	  och	  att	  museerna	  utvecklas	  till	  arenor	  för	  det	  fria	  kulturlivet,	  och	  
att	  vi	  jobbar	  mer	  med	  delaktighet	  och	  tillgänglighet	  än	  idag.”	  
Björn	  Jansson:	  ”Jag	  tror	  på	  mer	  samarbete	  med	  olika	  aktörer.	  Att	  samla	  
scenkonsten	  i	  ett	  scenkonstens	  hus,	  jag	  tror	  att	  vi	  har	  en	  ny	  organisation	  för	  
det	  framöver.”	  
Gösta	  Bergenheim:	  ”Jag	  tror	  att	  samverkan	  kommer	  att	  vara	  bättre	  mellan	  
kommunerna,	  regionen	  och	  institutionerna.	  Tydliga	  effekter	  är	  att	  
kulturhistoriska	  museet	  i	  Varberg	  har	  rimliga	  lokaler	  och	  att	  Halmstads	  
museum	  har	  genomfört	  förbättringsåtgärder.	  Kulturen	  kommer	  att	  
generera	  större	  genomslag	  än	  hittills.”	  
Helens	  Wessman:	  ”Jag	  tror	  at	  kulturen	  fortfarande	  kommer	  att	  vara	  en	  het	  
fråga	  om	  fem	  år.	  Nationellt	  sett	  kommer	  det	  att	  finnas	  färre	  institutioner,	  



men	  de	  som	  finns	  kvar	  kommer	  att	  ha	  en	  stark	  position	  grundad	  i	  en	  djup	  
dialog,	  för	  jag	  ser	  att	  samverkansmodellen	  har	  både	  ambition	  och	  möjlighet	  
till	  att	  vi	  inom	  kulturlivet	  verkligen	  pratar	  med	  varandra.”	  
	  
Johan	  Bengt-‐Påhlsson:	  ”Jag	  har	  varit	  skeptisk	  utifrån	  att	  staten	  ska	  ha	  en	  
kulturpolitik	  och	  ansvarar	  för	  sina	  pengar,	  att	  kommuner	  och	  regioner	  
också	  gör	  det	  och	  att	  inget	  har	  hindrat	  dem	  från	  att	  satsa	  mer.	  Men	  jag	  har	  
blivit	  mer	  positiv.	  Kompetensen	  höjs,	  kulturen	  får	  större	  politisk	  tyngd,	  lyfts	  
till	  en	  högre	  politisk	  nivå,	  man	  känner	  större	  ansvar.	  Jag	  tror	  att	  
institutionerna	  kommer	  att	  klara	  sig,	  och	  jag	  tror	  att	  man	  kommer	  att	  lära	  
sig	  mer	  om	  det	  fria	  kulturlivet.”	  
Filip	  Johnsson:	  ”Staten	  inser	  att	  man	  behöver	  ge	  mer	  pengar	  till	  
infrastrukturen	  och	  att	  det	  är	  stor	  skillnad	  mellan	  regioner,	  som	  fått	  
utvecklas	  på	  sina	  villkor	  och	  att	  man	  tar	  till	  vara	  på	  kulturarven.”	  
	  
Text	  Thord	  Eriksson	  


