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Abstract 

 

For the past decades, culture has been given a role as a factor for local and regional 

development. But what is meant by development and in what ways culture can be of 

importance in this aspect can be unclear. This thesis examines the perception of the role for 

local and regional development of one specific cultural place and network – the cultural 

cooperative Not Quite in Fengersfors, Sweden. I study the way the role as developer is 

expressed and interpreted in the discourse of the cultural workers who are members of the 

network and in the discourse of public cultural policy in the region Västra Götaland and in 

Åmål municipality. The study shows that there are both similarities and differences between 

the discourses concerning how the role as developer is expressed. What differs is the focus on 

economic growth, which is expressed to be of great importance in the public cultural policy 

discourse. The cultural workers within Not Quite express a lack of interest in economic 

growth, or even a negative attitude towards it. They instead express a ”discourse of meaning”. 

For them, the main purpose of their artistic work is to create meaning and value for other 

people rather than economic growth. However, the practical effects of the differences seem 

quite small. There seem to be a balance between the different kinds of development Not Quite 

is expected to contribute to, and the cultural workers express a relaxed attitude to goals and 

expectations from the Västra Götaland region and Åmål municipality. 
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1. Inledning 

En varm dag sommaren 2014 besökte jag under en rundresa i Dalsland kulturkooperativet Not 

Quite i den lilla orten Fengersfors utanför Åmål. I de ruffiga lokalerna i ett nedlagt 

pappersbruk finns bland annat ateljéer, verkstäder, galleri, konsthall, butik och café. Det 

verkade bubbla av liv och kreativitet i en tillsynes avlägsen liten by i Dalslands skogar. Not 

Quite slog mig som ett intressant exempel på den betydelse kultur och konst kan ha för 

platsers och regioners utveckling. Jag beslöt mig för att göra verksamhetens roll i detta 

avseende till mitt uppsatsämne. 

 

1.1 Problemformulering och avgränsningar 

De senaste decennierna har kultur i allt större utsträckning kommit att ses som ett medel för 

att uppnå lokal och regional utveckling.1 Kultursektorn tillskrivs allt större betydelse när det 

kommer till bland annat livsmiljö, marknadsföring, främjande av kreativitet, platsprofilering- 

och konkurrens. Intresset för att beskriva och mäta värdet av kultur i termer av utveckling har 

ökat, vilket enligt vissa hänger samman med den övergripande ekonomiseringen av kulturen 

och det alltmer tillämpade instrumentella, marknadsorienterade sättet att se på kultur.2 Ett 

ökat behov av kunskap kring kulturens roll för lokal och regional utveckling och förhållandet 

mellan kultur och strävan efter tillväxt har till följd av detta vuxit fram.3 En intressant aspekt 

är relationen mellan den offentliga kulturpolitiska diskursen hos kommun och region som 

fastställer uppdrag kopplade till ekonomiska stöd som vissa kulturverksamheter åtnjuter 

(exempelvis så kallade kulturstrategiska uppdrag) och diskursen hos de kulturarbetare som 

utgör den kreativa kärnan i kulturverksamheten – samt om synen på kulturverksamhetens roll 

för lokal och regional utveckling och dess konsekvenser skiljer sig åt mellan dessa olika 

aktörer. Det är detta jag vill undersöka i min uppsats. 

                                                           
1 Viirman, Ants och Johannisson, Jenny. ”Makten över kulturpolitiken”. I: KulturSverige 2009. Linköping: 
SweCult/Linköpings universitet och Sörlins förlag, 2008. S. 15-19. Antal sidor: 5. 
2 Lindkvist, Lars och Månsson, Erica. ”Cultural planning – om att se på en plats med nya glasögon”. I: 
KulturSverige 2009. Linköping: SweCult/Linköpings universitet och Sörlins förlag, 2008. S. 25-30. Antal sidor: 6. 
3 Kulturutredningen (SOU 2009:16). 



2 
 

       Mitt problemområde utgörs därför av det eventuella spänningsförhållandet mellan 

diskurser om en kulturverksamhets roll för lokal och regional utveckling. 

Jag avgränsar studien till att handla om synen på kulturens roll för lokal och regional 

utveckling kopplat till en specifik kulturverksamhet som exempel – kulturkooperativet Not 

Quite i Fengersfors, Åmåls kommun i Västra Götalandsregionen. Jag kommer inte att mäta 

denna verksamhets konkreta roll, betydelse och effekter för lokal och regional utveckling 

genom att redovisa besökssiffror eller andra mätvärden. Detta dels för att vilka nyckeltal som 

skulle kunna användas för att mäta kulturens roll ännu är oklart, och dels för att fokus i den 

här studien ligger på sätt att se på och tala om kulturens roll för lokal och regional utveckling. 

Det är alltså diskursen kring detta som står i centrum i den här studien. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Jag vill i min uppsats analysera diskurser kring kulturens roll för lokal och regional utveckling 

och rollens upplevda påverkan på den specifika kulturverksamheten Not Quite – dels den 

offentliga kulturpolitiska diskursen hos Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun, och 

dels diskursen hos kulturarbetare som är medlemmar i Not Quite, för att sedan jämföra dessa 

med varandra och belysa likheter och skillnader. 

Uppsatsens syfte är alltså att utföra en jämförande analys av diskurserna kring Not Quite’s 

roll för lokal och regional utveckling hos Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun å 

ena sidan och hos verksamma kulturarbetare inom Not Quite å den andra.  

För att uppnå syftet med undersökningen har jag identifierat följande frågeställningar som jag 

i min studie kommer att utgå från: 

1. Vilken roll tilldelas Not Quite som lokal och regional utvecklingsfaktor av Västra 

Götalandsregionen och Åmåls kommun och vad förväntas verksamheten bidra med och 

åstadkomma? 

2. Hur ser kulturarbetare inom Not Quite på sin utvecklingsroll och upplevs den påverka 

verksamheten – i sådana fall, hur? 

3. Vilka likheter och skillnader finns mellan synen på verksamhetens roll för lokal och 

regional utveckling från kommunen och regionen å ena sidan och från Not Quite å den andra? 
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1.3 Tidigare forskning 

Frenander gör en övergripande analys av den svenska debatten om den nationella 

kulturpolitiken och kulturens roll i samhället. Hans studie består av en diskursanalys av hur 

diskussionerna förts på olika plan och han relaterar detta till omgivande sociala, politiska och 

ekonomiska förändringar och skeenden under 1900-talet (och en bit in på 2000-talet) såsom 

ekonomiska kriser, Kalla krigets slut, sovjetkommunismens fall och nyliberala politiska 

vindar. Frenander undersöker hur idén om folkhemmet och välfärdssamhället har lagt grunden 

till, och influerat, debatten om kulturpolitiken samt övergripande hur denna debatt har sett ut 

fram till 2010. Ett centralt problem här är vilka olika innebörder som har lagts i begreppet 

kultur. Frenander beskriver, med hänvisning till övergripande samhällsförändringar både i 

Sverige och internationellt, hur diskursen om kultur och kulturpolitik under de senaste 

decennierna alltmer kommit att influeras av nyliberala, marknadsvänliga vindar som lett till 

att kulturen tillskrivits en mer instrumentell roll som medel för att uppnå mål inom andra 

områden, exempelvis platskonkurrens, profilering och ekonomisk vinst.4 

Den danska kulturforskaren Dorte Skot-Hansen publicerade 1999 artikeln ”Kultur til tiden – 

strategier i den lokale kulturpolitik”. I artikeln presenteras en modell över tre olika sätt varpå 

lokala kulturpolitiska insatser motiverats under efterkrigstiden och framåt i Norden och 

Europa – den humanistiskt, den sociologiskt och den instrumentellt motiverade 

kulturpolitiken. I artikeln beskriver Skot-Hansen hur motiveringarna av kulturpolitiska 

insatser har rört sig över dessa tre rationaliteter, där fokus ligger på den instrumentellt 

motiverade kulturpolitiken med inslag av bland annat ekonomisering, platsprofilering, 

regionutveckling och kultur som upplevelse. Hon diskuterar de dilemman som uppstår inom 

kulturpolitiken till följd av att dessa rationaliteter överlappar varandra och de utmaningar som 

ligger framför oss.5 Hennes modell över den kulturpolitiska utvecklingen kommer att 

användas som teoretisk utgångspunkt i denna uppsats (se avsnitt 1.5). 

I Jenny Johannissons studie Förändringar i kulturpolitikens geografi. Kulturpolitisk forskning 

#1 undersöks den ökade kulturpolitiska regionaliseringen som successivt skett i Sverige sedan 

1990-talet. Fokus ligger på det regionala kulturpolitiska identitetsskapandet och att genom 

diskursbegreppet synliggöra hur kulturpolitisk identitet framställs av olika aktörer samt hur 

                                                           
4 Frenander, Anders, 2014, Kulturen som kulturpolitikens stora problem – diskussionen om svensk kulturpolitik 
fram till 2010. Hedemora: Gidlunds. Stycket är delvis hämtat från Bertilsson, Sofi, hemtentamen i kursen 
Kulturpolitiska teorier, 7,5 hp, vt 2015. 
5 Skot-Hansen, Dorte. ”Kultur til tiden – strategier i den lokala kulturpolitik”. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift. 
1999/1. S. 7-27. Antal sidor: 21. 
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relationen ser ut mellan de olika förvaltningsnivåerna; stat, region och kommun. Johannisson 

belyser problemet genom att använda sig av exemplen Västra Götalandsregionen och 

Melleruds kommun samt Region Skåne och Vellinge kommun, med ett kulturprojekt från 

båda kommunerna som exempel. Johannisson diskuterar bland annat aktörernas syn på 

konstens och kulturens instrumentalisering i förhållande till deras egenvärde, och det 

spänningsfält, eller motsättning, som kan finnas däremellan. Hon konstaterar att debatten om 

egenvärde kontra instrumentalisering inte anses vara relevant på kommunal nivå och att det 

där ses som självklart att egenvärdet kan bibehållas även när konsten och kulturen används 

som ett redskap för att uppnå utveckling.6  

Kulturens betydelse för lokal och regional utveckling har betonats allt starkare inom 

kulturpolitiken de senaste decennierna. Forskning på detta ämne finns det därför ganska 

mycket av, ofta i form av fallstudier där enskilda projekt eller verksamheter fungerar som 

exempel på fenomenet. Här finns inte utrymme för en redovisning av alla dessa fallstudier. 

Jag väljer att nämna den överskådliga boken Kulturens kraft för regional utveckling, som är 

en samlad analys av en rad exempel på hur kultur använts i olika projekt och verksamheter för 

att uppnå lokal och regional utveckling i Sverige och Europa. En av bokens sammanfattande 

slutsatser är att kulturen är av oöverskattligt värde när det kommer till platsers och regioners 

utveckling. I boken analyseras också vilka nackdelar detta kan ha och vilka svårigheter som 

kan uppstå, samt fördelarna och möjligheterna med ett dylikt arbete. Bland annat lyfts de 

svårigheter som uppstår när effekterna av kultursatsningar ska mätas, då effekterna är både 

kvantitativa (materiella) och kvalitativa (immateriella), samt att det ofta saknas metoder för att 

mäta de långsiktiga verkningar kulturen kan få för det övriga samhället.7  

Zambrell presenterar en studie av kulturarbetares syn på kultursektorns utveckling, mot 

bakgrund av bland annat den betydelse kulturen kommit att tillskrivas för regional utveckling, 

samt hur detta påverkar kulturarbetarens självbild och syn på sin yrkesroll. Hon menar att 

kulturen fått en allt större roll i samhällsdiskursen, ”en samhällsdiskurs med kulturen i fokus”, 

som bland annat präglas av kulturens relation till samhällsnytta.8 Hon utgår från antagandet 

                                                           
6 Johannisson, Jenny, 2010, Förändringar i kulturpolitikens geografi. Kulturpolitisk forskning #1. Stockholm: 
Statens kulturråd. Stycket är delvis hämtat från Bertilsson, Sofi, hemtentamen i kursen Kulturpolitiska teorier, 
7,5 hp, vt 2015. 
7 Lindeborg, Lisbeth och Lindkvist, Lars (red.) Kulturens kraft för regional utveckling. Lund: Studentlitteratur, 
2013.  
8 Zambrell, Katarina. ”Kulturarbetaren i en tillväxtfokuserad samhällsdiskurs”. I: Kulturell ekonomi. Skapandet 
av värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället. Lund: Studentlitteratur, 2007. S. 227-256. Antal sidor: 
30. S. 232. 
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att rådande samhällsdiskurser påverkar allas våra uppfattningar och föreställningar. Zambrell 

visar att de diskurser som i högst utsträckning präglar kulturarbetarnas relation till sin 

yrkesroll är det hon (med inspiration av Karlsson och Lekvall, 2002) kallar 

”levebrödsdiskursen”, att kunna leva på sitt skapande, samt ”meningsdiskursen”, att genom 

konst och kultur skapa mening, värde och innebörd för andra människor hellre än ekonomisk 

vinst.9 

 

1.4 Tillvägagångssätt och metod 

Ämnet för uppsatsen och dess specifika syfte och frågeställningar valdes efter personligt 

intresse och i samråd med handledare. Arbetet tog sin början med en ämnesöversikt och med 

att sätta mig in i problemområdet. 

Jag utförde tillsammans med en universitetsbibliotekarie inom kulturstudier en 

informationssökning för att orientera mig i mitt ämnesområde. Sökningarna genererade en 

stor mängd material, varför en gallring var nödvändig. Jag sorterade bort dagstidningsartiklar 

och studentuppsatser. Jag läste abstracts, sammanfattningar och nyckelord för att gallra bland 

träffarna och valde ut det som var relevant för min undersökning. Det utvalda materialet 

användes för att orientera mig i tidigare forskning kring ämnet och som underlag i 

bakgrundskapitlet, tillsammans med annat material. 

Studiens empiriska material utgörs av intervjuer med personer från Västra Götalandsregionen, 

Åmåls kommun och Not Quite, samt textdokument från dessa verksamheter. Det empiriska 

materialet valdes med utgångspunkt i uppsatsens syfte och frågeställningar. Då 

undersökningsämnet är personers subjektiva uppfattning kring ett specifikt fenomen är 

kvalitativa intervjuer en lämplig metod.10 I textdokument från de inkluderade parterna 

uttrycks exempelvis målbeskrivningar, uppdrag etcetera, vilket gör även detta material 

lämpligt för att uppfylla studiens syfte.11 Dokumenten samlades in via berörda aktörers 

webbplatser, via mailkorrespondens samt i fysiska versioner vid intervjuerna. 

Intervjurespondenterna är Ylva Gustafsson och Lars Lundgren, regionutvecklare på Västra 

Götalandsregionen, Stefan Jacobson, kulturchef i Åmåls kommun, Karl Hallberg, konstnär, 

Mie Felth, konstnär, Jonatan Malm, slöjdare, musiker och skribent, samt Annie Lindgren, 

                                                           
9 Zambrell, 2007. 
10 Kvale, Steinar och Brinkmann, Sven. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 2014. 
11 Ahrne, Göran och Svensson, Peter. Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber, 2011. 
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keramiker. De intervjuade från regionen och Åmåls kommun valdes ut mot bakgrund av deras 

yrkesroll och kompetens inom området. De övriga valdes ut i deras egenskap av 

kulturarbetare och medlemmar i Not Quite och även med ambitionen att få en variation bland 

de representerade konstgenrerna. Intervjuerna utfördes i Göteborg, Åmål, Fengersfors och 

Årjäng. Halvstrukturerade intervjuguider (se bilaga 1) skrevs med utgångspunkt i studiens 

syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. Innan intervjuerna övade jag min 

intervjuteknik på en utomstående person. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan 

ordagrant. Citaten som presenteras i uppsatsen har dock anpassats något till skriftspråk. 

Materialet analyserades med hjälp av metoden diskursanalys (se avsnitt 1.5). Skrivprocessen 

har pågått parallellt med läsning, insamlande av material och analys. Handledning har skett 

löpande under processens gång via mail och telefon. 

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter och analysmetod 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgörs av diskursteori och dess analysmetod av 

diskursanalys. Jag kommer att analysera vilken eller vilka diskurser som råder och som 

kämpar mot varandra om sättet varpå man talar om kulturens roll för lokal och regional 

utveckling och hur detta tolkas hos de olika aktörerna. Diskursteori som teoretisk 

utgångspunkt och diskursanalys som analysmetod är hämtad från Winther Jörgensen och 

Phillips bok Diskursanalys som teori och metod.12 En diskurs definieras i min uppsats som 

språkliga praktiker och regeluppsättningar som styr hur vi talar och skriver om ett visst tema i 

ett visst sammanhang. Diskurser antas ha effekter för människors sociala livsvärld, deras 

möjligheter, förutsättningar och begränsningar. Därför kan antas att den diskurs som råder 

kring Not Quite’s roll för lokal och regional utveckling får konsekvenser för verksamheten. 

Enligt diskursteori pågår ständigt en kamp mellan diskurser, kallad antagonism, där olika 

diskurser kämpar om hegemoni; att vinna platsen som den dominerande diskursen. Denna 

kamp om hegemoni utgör ett viktigt analysobjekt inom diskursanalys. I min studie ingår som 

nämnt ett jämförande moment mellan offentlig kulturpolitisk diskurs och den diskurs som 

råder hos kulturarbetare inom Not Quite. 

Jag har i min analys utgått från den steg-för-steg-modell som finns beskriven i boken 

Handbok i kvalitativa metoder med formulering av forskningsfrågor, avgränsning av 

                                                           
12 Winther Jorgensen, Marianne och Phillips, Louise. Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur, 2000. 
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diskursbegreppet, urval av material, analys, samt besvarande av forskningsfrågorna.13 Jag 

läste materialet ett antal gånger, tills mönster i utsagorna började synas. Dessa fick utgöra 

kategorier eller teman som jag sedan utgick från när jag vidare granskade materialet. Dessa 

lyfter jag i analysen och tillämpar i mitt besvarande av frågeställningarna. 

Studien har också en teoretisk utgångspunkt med kulturpolitisk koppling – Dorte Skot-

Hansens modell över den humanistiskt, sociologiskt och instrumentellt motiverade 

kulturpolitiken såsom Sven Nilsson beskriver den i boken Kulturens nya vägar, där han har 

anpassat den till svenska förhållanden.14 

Kulturpolitikens utveckling 

 

Figur hämtad från Nilsson, Sven. Kulturens nya vägar. Malmö: Polyvalent, 2003. S. 448  

Skot Hansens modell är en beskrivning av hur motiveringarna för kulturpolitiska insatser 

ändras över tid. De ändras dock inte på det sättet att de övertar varandra eller att en gammal 

modell försvinner när en ny tillkommer. De läggs snarare ovanpå varandra och gör 

kulturpolitiken allt mer sammansatt och komplicerad vilket leder till att den kan fyllas av 

motsägande principer. Modellen visar att kulturpolitiken har rört sig från en humanistisk 

förankring, via en sociologisk, till en instrumentell. 

                                                           
13 Ahrne och Svensson, 2011. 
14 Nilsson, Sven. Kulturens nya vägar. Malmö: Polyvalent, 2003. S. 447ff. 
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Inom den humanistiskt motiverade kulturpolitiken är det bildning som är målet, vilket skall 

förmedlas demokratiskt till hela befolkningen genom principen om god konst till alla. Det är 

staten som står för denna distribution som bygger på tanken om demokratiseringen av 

kulturen – det som förut varit ett privilegium för övre samhällsskikt skulle nu demokratiseras, 

det vill säga föras ut till hela befolkningen. Konsten förklaras och förmedlas via exempelvis 

bibliotekarier och pedagoger. 

Inom den sociologiskt motiverade kulturpolitiken är frigörelse målet, och kulturen utövas 

aktivt av civilsamhället (individer och föreningar). Varje kulturyttring är lika mycket värd och 

alla människor ska få uttrycka sig oavsett social grupptillhörighet – den kulturella demokratin 

ska genomföras. Kulturen anses inte längre vara en enhetlig produkt som ska konsumeras 

genom att staten distribuerar den till folket, utan en process där människorna själva skapar och 

deltar aktivt. 

Den instrumentellt motiverade kulturpolitiken börjar enligt Skot-Hansen att växa fram under 

1980-talet. Nu är det marknaden som tar över alltmer, målet med kulturen är synliggörande 

och den ska bidra till utvecklingen av och konkurrenskraften hos regioner och platser, inte 

minst den ekonomiska. Underhållning och upplevelse blir kulturens funktion, och kulturen 

blir ett tecken på kreativitet i den ökade konkurrensen mellan regioner i en globaliserad värld. 

I denna instrumentellt motiverade kulturpolitik finns varken tanken om demokratiseringen av 

kulturen eller kulturell demokrati längre med. 

Skot-Hansens modell förenklar komponenter som i verkligheten är komplexa och 

sammansatta. Hon och Nilsson menar att kulturpolitiska riktlinjer och beslut i praktiken kan 

förankra sina argument från olika håll i modellen samtidigt, och de olika varianterna 

överlagrar som nämnt varandra.15  Med detta i åtanke är den intressant som analytiskt redskap 

i denna uppsats då den ökande betydelse som kulturen tillskrivs angående regional och lokal 

utveckling är något som utvecklats under de senaste decennierna. Jag kommer att använda 

modellen som lins för att se var den utvecklingsroll som tillskrivs Not Quite faller in, och från 

vilken eller vilka delar i modellen som de kulturpolitiska argumenten hämtas. 

 

 

                                                           
15 Nilsson, 2003 och Skot-Hansen, 1999. 
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1.6 Begreppsdefinition 

När kultur som faktor för lokal och regional utveckling diskuteras är det svårt att veta vilka 

konkreta roller kulturen kan förväntas axla i detta avseende och på vilka sätt kulturen kan vara 

betydelsefull – alternativen och möjligheterna verkar oändliga. Att definiera vad som konkret 

avses är alltså ingen lätt uppgift. För studiens syfte är det dock nödvändigt att ha en 

begreppsmässig ram att utgå från när det gäller kulturens roll för lokal och regional 

utveckling. Denna kommer att beskrivas i det följande. 

Ett prioriterat område i kulturpropositionen Tid för kultur är kulturens roll för andra 

samhällsområden, vilket finns med redan i målformuleringarna.16 Detta betonas i form av dess 

betydelse för näringsliv, regionala tillväxtfrågor, hälsa, miljö, och internationellt utbyte, och 

man vill stärka samspelet mellan kulturen och dessa områden. Kulturens bibehållna egenvärde 

anses dock vara en förutsättning för att vara betydelsefull för andra områden, och detta 

samspel ska enligt propositionen inte inskränka kulturens oberoende: ”Ett sådant samarbete är 

till värde för alla parter och ska inte heller stå i motsättning till värnandet av kulturens frihet 

och oberoende”.17 

I denna uppsats är det kulturens betydelse för lokal och regional utveckling som står i fokus. I 

Tid för kultur används begreppet regional tillväxt i rubriksammanhang, även om det i 

brödtexten talas även om regional utveckling. Här betonas kulturens roll i regional utveckling 

i hög utsträckning tillsammans med betydelsen av kulturella och kreativa näringar. Kulturella 

och kreativa näringar, utan att definieras närmare, anses kunna bidra till både kulturskapares 

försörjningsmöjligheter (genom att främja entreprenörskap) och till att bredda 

arbetsmarknaden. De kulturella och kreativa näringarna tillskrivs också betydelse för 

”regionernas tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft och därmed till det svenska 

välståndet”.18 

I Tid för kultur konstaterar den dåvarande regeringen att kulturen har stor betydelse för den 

regionala utvecklingen och tillväxten i landet, och att de kulturella och kreativa näringarna 

utgör en grundläggande förutsättning för detta. Faktorer som nämns som exempel på 

kulturens stärkande kraft för regionerna är attraktivitet, konkurrenskraft, entreprenörskap, 

sysselsättning och besöksnäring.19 

                                                           
16 Prop. 2009/10:3 
17 Prop. 2009/10:3, s. 18 
18 Prop. 2009/10:3, s. 72 
19 Prop. 2009/10:3, s. 72f. 
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Även i Kulturutredningen som föregick propositionen Tid för kultur, nämns ett antal faktorer 

när det kommer till kulturens betydelse för andra samhällsområden, där regional tillväxt är en 

faktor.20 Kulturföretagande och entreprenörskap ses även här vara viktiga faktorer för regional 

tillväxt, där regional tillväxtpolitik nämns tillsammans med näringslivspolitik, 

arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik. I det avsnitt där regional tillväxt behandlas 

särskilt (avsnitt 10.4), talas det om att regional tillväxt ska vara hållbar i en rad olika aspekter; 

socialt, miljömässigt och ekonomiskt – kultur tillskrivs här en betydande roll för att skapa 

”innovativa och attraktiva miljöer”.21 

Jag kan alltså konstatera att i Kulturutredningen och Tid för kultur åsyftas en rad olika 

aspekter när det handlar om kulturens roll för regional utveckling. För de aspekter som 

kulturen förväntas ha betydelse kan sammanfattningsvis nämnas ekonomisk tillväxt, 

sysselsättning, entreprenörskap, konkurrenskraft, attraktivitet, och besöksnäring. Det här är 

enligt min tolkning de faktorer som åsyftas när man i Kulturutredningen och Tid för kultur 

ska beskriva vad kulturen kan bidra till för landets regioner, och det är denna definitionsram 

jag kommer att utgå från i min studie. Faktorerna ska inte ses som av varandra oberoende 

storheter, utan som sammanlänkade och överlappande. Valet är baserat på det faktum att 

Kulturutredningen ligger till grund för propositionen Tid för kultur, som i sin tur är nationellt 

vägledande för landets kulturpolitik på samtliga förvaltningsnivåer. Därför är de faktorer som 

nämns i dessa texter de mest relevanta i sammanhanget. 

Sammanfattningsvis kommer min definition av den typ av utveckling som kulturen kan 

förväntas bidra till bestå av faktorerna ekonomisk tillväxt, sysselsättning, entreprenörskap, 

konkurrenskraft, attraktivitet, och besöksnäring. 

 

1.7 Källmaterial 

Det empiriska källmaterial som ligger till grund för analysen består av dokument från Västra 

Götalandsregionen, Åmåls kommun och Not Quite – ansökan till kulturstrategiskt uppdrag, 

kulturstrategiskt uppdrag och återrapportering av kulturstrategiskt uppdrag, samt av intervjuer 

med sju representanter från regionen, kommunen och Not Quite. 

 

                                                           
20 Kulturutredningen, SOU 2009:16 
21 Kulturutredningen del 2. Förnyelseprogram, SOU 2009:16, s. 187 
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1.8 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 tecknas en övergripande bakgrund över kommunal och regional kulturpolitik, 

kulturens betydelse för lokal och regional utveckling, kulturpolitik i Västra Götalandsregionen 

och Åmåls kommun samt en presentation av Not Quite. I kapitel 3 presenteras studiens analys 

av den offentliga kulturpolitiska diskursen hos Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun 

och diskursen hos kulturarbetare inom Not Quite, samt en jämförelse mellan diskurserna. I 

kapitel 4 sammanfattar jag studiens resultat genom att besvara mina frågeställningar en efter 

en, diskuterar resultatet och studien i sin helhet, samt ger förslag på vidare forskning. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel målas, med breda penseldrag, en översiktlig bild av den kommunala och 

regionala kulturpolitiken, utvecklingen av den betydelse för lokal och regional utveckling som 

kommit att tillskrivas kultur, en beskrivning av Västra Götalandsregionens och Åmåls 

kommuns kulturpolitik samt en presentation av Not Quite’s verksamhet. Detta syftar till att 

utgöra en bakgrund inför den analys som presenteras i nästkommande kapitel. 

 

2.1 Kommunal och regional kulturpolitik 

Viirman och Johannisson beskriver i sin artikel ”Makten över kulturpolitiken” hur den 

kommunala kulturpolitiken växte fram i Sverige under efterkrigstiden. Det var under denna 

period civilsamhället med dess föreningsliv som utgjorde den mest betydande aktören inom 

kulturens område – runt om i landet fanns studiecirklar, amatörteater- och körer, 

hembygdsgårdar och annat, förankrade i folkligt ideellt engagemang. Samhällsorganisationen 

på den lokala nivån var fortfarande outvecklad. Kommunerna var många, små och med 

avgränsade uppgifter. Efterkrigstidens stora utbyggnad av den offentliga sektorn och av 

välfärdssamhället i stort innebar dock att den lokala kulturpolitiken succesivt började växa 

fram som en del i den övergripande välfärdsstrategin.22 

Kulturpolitiken utformades som ett eget politikområde på statlig nivå genom riksdagens 

behandling av den kulturpolitiska propositionen 1974:28 (vilken föregicks av utredningen 

Kulturrådet) som antogs 1974. Därmed fastställdes mål och ansvarsfördelning på det 

kulturpolitiska området. Även om staten utgjorde den naturliga förvaltningsnivån att stå för 

politisk utformning och agenda, fanns mål om decentralisering med från början i form av 

stora satsningar på regionala musik- och teaterinstitutioner. Man eftersträvade en stark 

struktur av regionala institutioner inom kulturområdet i ett led att uppnå decentraliserad 

kulturpolitik med geografisk spridning över landet.23 Frenander beskriver att arbetet med att 

bygga upp den kulturpolitiska organisationen, vars mål, form och innehåll hade fastslagits i 

                                                           
22 Viirman och Johannisson, 2008. 
23 Kulturutredningen del 1, Grundanalys. SOU 2009:16. 
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och med propositionen 1974, direkt tog vid och bedrevs någorlunda lyckat.24 Målet om 

decentralisering kom att bli ett prioriterat mål.25 Under 1970- och tidigt 1980-tal utvecklades 

och genomfördes så den beslutade kulturpolitiken, där bland annat utbyggnad av de regionala 

kulturinstitutionerna ingick. Viirman och Johannisson skriver att de mål som formulerats 

1974 angående kulturlivets organisation i stort sett ansågs uppfyllda i slutet av 1980-talet, och 

att statens aktivitet och synlighet på området minskade ur ett regionalt och lokalt perspektiv. 

Kulturen var numera etablerad som ett kommunalt och regionalt ansvar, och den politiska 

aktiviteten inom området ökade hos kommuner och regioner.26 

Johannisson skriver att kulturpolitiken som sakområde i stort sett förblivit detsamma sedan 

dess tillblivelse på 1970-talet, men att förändringar vad gäller ansvarsfördelningen mellan de 

olika politiska förvaltningsnivåerna kommun, region, och stat skett under de senaste 

decennierna. Regionaliseringen av politiken (och därmed också av kulturpolitiken) inleddes 

under 1990-talet. Bildandet av Region Skåne och Västra Götalandsregionen är de två 

tydligaste exemplen på den omformade regionala nivån, då dessa två utgjorde försökslän. 

1998 slogs Skaraborgs län, Älvsborgs län, Göteborgs län och Bohus län samman och bildade 

Västra Götalands län. Sedan dess har regionaliseringen fortsatt. Johannisson menar att det 

ökade regionala beslutsfattandet har bidragit till att både regioner och kommuner uttrycker 

egna, självständiga kulturpolitiska profileringar, och att kulturen tillskrivs stor betydelse för 

lokal och regional utveckling i kommunala och regionala strategier.27 

Som ett senare exempel på ökat regionalt ansvar kan nämnas genomförandet av den så kallade 

samverkansmodellen. Jag ska inte gå in närmare på denna reform här, utan endast mycket kort 

sammanfatta dess innebörd och motiv. Samverkansmodellen infördes 2011 och innebär ett 

ökat regionalt inflytande över hur de statliga bidragen till regional kulturverksamhet används 

och att regionerna gör treåriga kulturplaner i dialog med kommuner och olika aktörer inom 

kulturlivet.28 Motiven bakom samverkansmodellen anges i Tid för kultur som ökad 

decentralisering och en ambition om att nå ut med kulturen till medborgarna, öka deras 

engagemang och ”vitalisera kulturpolitiken”.29 

                                                           
24 Frenander, Anders. ”Kulturpolitikens ’långa väg’”. I: KulturSverige 2009. Linköping: SweCult/Linköpings 
universitet och Sörlins förlag, 2008. S. 43-48. Antal sidor: 6. 
25 Kulturutredningen del 1, Grundanalys. SOU 2009:16, s. 154f. 
26 Viirman och Johannisson, 2008.  
27 Johannisson, 2010. 
28 Prop. 2009/10:3. 
29 Prop. 2009/10:3, s. 35. 
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2.2 Kulturens betydelse för lokal och regional utveckling 

Under mitten av 1990-talet börjar kulturen att betraktas som viktig utvecklings- och 

tillväxtfaktor hos enskilda regioner. Under denna tid kom detta att bli en prioritering även från 

statligt håll. 1998 inrättades de regionala tillväxtavtalen, som gav landstingen och 

kommunerna högre självbestämmande i arbete med regional och lokal utveckling. Man ville 

uppnå ökad sysselsättning och tillväxt genom att ta tillvara på regionala och lokala 

förhållanden. I kulturutredningen anges Sveriges medlemskap i EU som möjlig orsaksfaktor 

för detta, eftersom just regioner tillskrivs stor vikt inom unionen. År 2002 beslutades det i 

riksdagen om ett nytt politikområde i Sverige – regional utvecklingspolitik. I propositionen 

En politik för tillväxt och livskraft i hela landet, prop. 2001/02:4, konstaterade regeringen att 

kulturen hade en roll i regionernas tillväxt- och utvecklingsarbete, där kulturpolitiken 

specifikt pekas ut som betydelsefullt område för att uppnå målen med denna nya politik. Den 

regionala kulturpolitiken skulle göras verklig genom regionala tillväxtprogram (RTP) och 

regionala utvecklingsprogram (RUP). Tillväxtprogrammen utgjorde verktyget för att uppnå 

hållbar tillväxt med ett näringslivsperspektiv, och utvecklingsprogrammen skulle vara mer 

gräns- och sektoröverskridande och utgöra övergripande ramverk för mer specifika program 

(exempelvis eventuella kulturprogram). Också i regeringens skrivelse Nationell strategi för 

hållbar utveckling, som även den antogs år 2002 av riksdagen, ingår kulturen som en del. Den 

hållbara utvecklingen (som ska fungera som ett övergripande mål för den regionala 

utvecklingspolitiken) presenteras i tre dimensioner; ekonomisk, social och miljömässig. 

Kulturen placeras in som en del av den sociala dimensionen av hållbar utveckling.30  

Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet utförde 

under våren 2004 en studie som granskade kulturens roll i de regionala tillväxtprogrammen. I 

studien, som publicerades 2005, konstaterades att de allra flesta län inkluderade kultur som en 

del i arbetet med tillväxt och hållbar utveckling, men att kulturens roll sällan konkretiserades. 

Studien sammanfattar ett antal rubriker som sägs representera de sätt på vilka kulturen 

används i tillväxtprogrammen: kultur som upplevelsenäring, livsmiljö, näring, profilering och 

marknadsföring, marknadsmässig fördel, grund för samverkan, kreativitetsfrämjare, och 

hälsofrämjare. (Flera av dessa faktorer ingår i den definition av kulturens roll för lokal och 

regional utveckling som används i denna studie, se avsnitt 1.6.) Endast ungefär hälften av 

                                                           
30 Kulturutredningen del 2. Förnyelseprogram. SOU 2009:16 och Kulturen i tillväxtprogrammen – en 
innehållsredovisning. Stockholm: Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd, Svenska Filminstitutet, 
2005. 
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länen har enligt studien tydliga mål med de kultursatsningar som görs – och utan mål, 

konstaterar studien, blir kulturens effekter svåra att mäta.31 

Ett viktigt bidrag till debatten kring ämnet om kulturens roll för lokal och regional utveckling 

anses vara statsvetaren och journalisten Lisbeth Lindeborgs rapport Kultur som 

lokaliseringsfaktor. Rapporten utgavs 1991 av Industridepartementet och sågs av många som 

kontroversiell och gav upphov till starka diskussioner. Diskussionerna handlade ofta om 

konstens egenvärde gentemot dess instrumentella tillämpning i strävan efter utveckling, 

exempelvis ekonomisk, och utgjorde en vattendelare inom svensk diskussion om sambandet 

mellan kultur och ekonomi.32 

Frenander belyser en annan spänning som uppstått till följd av den allt starkare betydelsen av 

kulturens roll för lokal och regional utveckling. Han hävdar att det kring millennieskiftet 

uppstått ett avståndstagande och en skillnad mellan vad man vill åstadkomma med 

kulturpolitik på de olika förvaltningsnivåerna. Han menar att staten fortfarande i sina 

målformuleringar för ett resonemang om konstens autonomi och egenvärde som en 

grundläggande förutsättning i kulturpolitiken, och att den i högre grad vill ”hålla på sig”.33 

Avindustrialisering, stadsomvandling och upplevelsen av en starkare global konkurrens 

mellan regioner och platser har enligt honom dock inneburit en förändrad syn på kulturen på 

regional och lokal nivå – här går man längre och betonar i större utsträckning att kulturens 

kopplingar till ekonomi måste stärkas så att konsten och kulturen kan utgöra effektivare 

instrument i denna konkurrens.34 

Johannisson konstaterar i sin studie att den kulturpolitiska regionaliseringen från kommunalt 

och regionalt håll ses som något mycket positivt som antas föra med sig en mer autonom och 

jämbördig position för alla förvaltningsnivåer. Man ser från kommunalt och regionalt håll 

ökat självstyre som viktigt också för kulturpolitikens konkreta verksamhet, då statlig 

kulturpolitik ses som alltför detaljstyrd och sektorsbunden medan den regionala och 

kommunala nivån anses föra med sig något nyskapande och gränsöverskridande. Från statligt 

håll intas en mer kluven position gentemot ökad regional frigörelse.35 

                                                           
31 Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd, Svenska Filminstitutet, 2005. 
32 Karlsson, David. En kulturutredning: pengar, konst och politik. Göteborg: Glänta produktion, 2010, s. 77ff och 
Kulturutredningen del 1. Grundanalys, SOU 2009:16, s. 180f. 
33 Frenander, 2014, s. 230. 
34 Frenander, 2014. 
35 Johannisson, 2010. 
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2.3 Kulturpolitik i Västra Götalandsregionen 

Västra Götalandsregionen har en vision kallad Det goda livet, antagen av regionfullmäktige i 

april 2005. Visionen ska fungera vägledande för all verksamhet regionen ägnar sig åt. I 

visionen identifieras fem fokusområden, varav ett är kultur. 

Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen fördelar regionens pengar till olika nämnder, 

och det är nämndernas uppgift att se till att invånarna i regionen får sina behov tillfredsställda 

inom sina respektive ansvarsområden.36 I Västra Götalandsregionen är det kulturnämnden 

som ansvarar för att verkställa den kulturpolitik som regionen fastslagit. Det gör den genom 

en rad olika verksamhetsområden: strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet, 

utvecklingsstöd, internationellt kultursamarbete, konstnärlig miljögestaltning inom regionens 

egen verksamhet, samt kulturstipendier.37 

Som ett led i att förverkliga visionen Det goda livet har Västra Götaland skapat en strategi för 

tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP). I RUP:en presenteras fyra olika 

teman med tillhörande prioriterade frågor. Ett av dessa teman är ”en region som syns och 

engagerar”. I detta tema får kulturen sin tydligaste plats. Det handlar om att använda kulturen 

som motor i en bred samhällsutveckling, att satsa på kulturliv, möten, evenemang och 

nyskapande som ett led i att stärka regionens attraktivitet och profil, samt om att bredda 

deltagandet i kulturlivet och fokusera på barn och unga. En viktig kulturpolitisk uppgift anges 

i tillväxt- och utvecklingsstrategin som ”att stärka demokrati och socialt kapital genom att 

bidra till dialog och möten mellan människor i samhället”.38 Kulturlivet anses bidra till bland 

annat tillväxt, nyskapande och stärkta relationer till andra regioner.39 

Till den övergripande visionen Det goda livets fokusområde kultur har skapats kulturstrategin 

”En mötesplats i världen”. Vidare har regionfullmäktige fastställt en kulturplan. Den 

nuvarande gäller för åren 2013-2015. Det är kulturplanen, årsbudgeten och uppdragen till 

olika verksamheter som utgör de instrument med vilka kulturnämnden kan bedriva och 

utveckla kulturpolitiken i regionen. Kulturnämnden tillämpar den så kallade beställar-utförar-

modellen byggandes på principen om armlängds avstånd. Nämnden utfärdar treåriga uppdrag 

                                                           
36 http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/ hämtat 22 april 2015. 
37http://www.vgregion.se/upload/kultursekretariatet/kulturnamnden_material/Reglemente%20KN%202007%
20-%20komp%202014.pdf hämtat 22 april 2015. 
38 http://www.vgregion.se/upload/Regionutveckling/Naringsliv/Strategi2020/VG2020_ver_rf.pdf hämtat 22 
april 2015. S. 27. 
39 http://www.vgregion.se/upload/Regionutveckling/Naringsliv/Strategi2020/VG2020_ver_rf.pdf hämtat 22 
april 2015. 
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som är baserade på regionens kulturpolitiska prioriteringar, och till dessa uppdrag hör mål 

som följs upp årligen. 

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har varje år cirka 1,3 miljarder kronor att fördela, 

utöver de statliga pengar som fördelas genom samverkansmodellen. Ett av de ekonomiska 

stöden är ett så kallat kulturstrategiskt stöd som är kopplat till ett uppdrag, specifikt anpassat 

för varje organisation som tilldelas stödet. Enligt den beställar-utförar-modell som tillämpas i 

regionen agerar kulturnämnden beställare inom kulturområdet och de organisationer, 

föreningar, institutioner etc som tilldelas medel av nämnden förverkligar då sin verksamhet i 

samklang med de kulturpolitiska mål och prioriteringar som är fastslagna av regionen.40 

Västra Götalandsregionens kulturpolitik innehåller fem dimensioner: demokratisk öppenhet, 

konstnärlig kvalitet, social relevans, ekonomisk potential och regional profilering. De två 

första, demokratisk öppenhet och konstnärlig kvalitet, är primära dimensioner, och de andra 

tre är sekundära (men anses bidra till de två första). I styrdokumenten identifieras också fem 

strategiskt viktiga områden inför det som återstår av 2010-talet: att vidga deltagandet, att 

utveckla kapaciteter, att gynna nyskapande, att nyttja tekniken och att öka 

internationaliseringen.41 

I kulturstrategin anges alltså de bärande fundamenten för regionens kulturpolitik och 

kulturplanen bidrar till att verkställa denna kulturpolitik. Till detta kommer också de 

ekonomiska medel som delas ut av kulturnämnden. Ett av dessa stöd är just det 

kulturstrategiska utvecklingsstödet som enligt beställar-utförar-modellen är kopplat till ett 

uppdrag. Detta stöd är i dagsläget beviljat Not Quite, bland flera andra aktörer, under åren 

2013-2015. 

 

 

                                                           
40 http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Kultur/Utvecklingsmedel-till-kultur/ hämtat 
22 april 2015. 
41 http://www.vgregion.se/upload/RF_och_RS/Kulturstrategi.pdf hämtat 22 april 2015, och 

http://www.vgregion.se/upload/kultursekretariatet/V%C3%A4stra%20G%C3%B6talands%20kulturplan.pdf 
hämtat 22 april 2015. 

 

http://www.vgregion.se/upload/RF_och_RS/Kulturstrategi.pdf
http://www.vgregion.se/upload/kultursekretariatet/V%C3%A4stra%20G%C3%B6talands%20kulturplan.pdf
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2.4 Kulturpolitik i Åmåls kommun 

I Åmåls kommun bereds frågor som rör kultur, tillsammans med turismfrågor, av 

kommunstyrelsens kulturutskott som består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.42 

Åmåls vision 2020, ”Sveriges mest gästvänliga stad”, antogs av kommunfullmäktige 31 

oktober 2012 och delar den övergripande formuleringen ”det goda livet” med Västra 

Götalandsregionens vision. Visionen har tillkommit i dialog med kommuninvånare i form av 

kampanjen Tyck om Åmål som pågick under våren 2012, och bygger på samlade styrkor som 

Åmåls kommun anses ha. Visionens syfte är att vara övergripande och formulera en 

gemensam riktning för kommunens arbete. Åmåls karaktär som stad och som varumärke 

identifieras i visionen som genuin, omtänksam, aktiv, och modig. Visionen innehåller 

varumärkeslöftet ”mänskliga möten i charmig miljö”, samt fyra olika spelplaner som 

representerar det man ser som Åmåls styrkor; kultur och engagemang (här nämns Not Quite 

som en del i ett brett kulturliv), den charmiga småstaden, närhet till Vänern och friluftsliv, 

samt näringsliv och samverkan. Dessa spelplaner omgärdar visionens slagord Sveriges mest 

gästvänliga stad.43 

Kommunens kulturpolitiska program Att lyfta blicken! antogs av kommunfullmäktige 19 juni 

2013 och gäller för åren 2013-2020. Det kulturpolitiska programmet tar sin utgångspunkt i 

kommunens vision, och beskriver hur kultur ur olika perspektiv kan bidra till ett hållbart 

samhälle – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Med miljömässigt menas att kultur genom 

att få plats i den offentliga miljön kan fånga upp ”mjuka värden”, med socialt menas att kultur 

ger upphov till gränsöverskridande mötesplatser och gemenskap, och med ekonomiskt menas 

att kultur i form av kulturella och kreativa näringar samt kulturturism bidrar till 

attraktionskraft, tillväxt, arbetstillfällen och skatteintäkter. I Åmåls kommuns kulturpolitiska 

program står det att det är väglett av de nationella kulturpolitiska målen och av Västra 

Götalands kulturpolitiska mål. Man inkluderar de fem strategiska utvecklingsområden i 

Västra Götalands kulturstrategi som nämndes tidigare; vidga deltagandet, utveckla 

kapaciteter, gynna nyskapande, nyttja tekniken och öka internationaliseringen. Kommunens 

kulturpolitik formuleras i tre inriktningar; att se nya möjligheter i kulturlandskapet Åmål, att 

se kultur som en bärande och övergripande kraft, och att sträva efter det goda livet med kultur 

                                                           
42 http://www.amal.se/politik-namnder/namnder/ Fyll i sökord ”kultur”. Hämtat 22 april 2015. 
43 http://www.amal.se/media/160512/Amal_vision.pdf hämtat 22 april 2015. 

 

http://www.amal.se/politik-namnder/namnder/
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som verktyg. Kulturpolitiken ska enligt programmet verka för ”allas möjlighet att söka sitt 

uttryck och komma i kontakt med olika konstformer, att fler människor blir delaktiga, att 

skapa nya och utveckla befintliga mötesplatser, gränsöverskridande samarbeten”.44 

Samverkan anges som ett nyckelord. De fyra spelplanerna från visionen finns med även i det 

kulturpolitiska programmet, med ett tillägg – konstens eget värde anges här som en egen, 

extra spelplan. Här betonas vikten av respekt och förståelse för skapandets kraft. 

Kopplat till de olika spelplanerna finns en rad utgångspunkter för det kulturstrategiska arbetet. 

Man vill, bland mycket annat, göra kultur tillgängligt för alla, uppmuntra till samverkan 

mellan kultur- och näringsliv, använda kultur som verktyg i kommunens marknadsföring, 

främja nya konstarter, stimulera oetablerad kultur och stötta aktörer med kulturstrategiskt 

uppdrag. Åmåls kommun skriver i programmet att man kommer att stötta de verksamheter 

som har regionalt uppdrag, där Not Quite är en av två aktörer.45 I skrivande stund har 

kommunens kulturstrategiska stöd till Not Quite ännu inte officiellt klubbats igenom. 

 

2.5 Not Quite 

Not Quite är ett kulturellt centrum, en plats och ett nätverk för konstnärer och 

konsthantverkare beläget i Fengersfors, en mindre ort i Åmåls kommun.46 Verksamheten 

startades omkring 2002 av en grupp studenter från den närliggande konst- och 

konsthantverksskolan Steneby som letade efter gemensamma verkstäder och ateljéer att arbeta 

i. De kom i kontakt med ägaren av det gamla nedlagda pappersbruket i Fengersfors som 

tillsammans med dem började utveckla verksamheten.47 

Idag beskriver Not Quite sig själva som ” ett gränsöverskridande forum och nätverk för 

professionella konstnärer, konsthantverkare och formgivare”.48 I denna uppsats används 

begreppet kulturkooperativ som beteckning, och medlemmarna benämns som kulturarbetare. 

Kooperativet har i maj 2015 53 medlemmar.49 Not Quite har en ekonomisk förening och en 

ideell förening. Konstnärer eller konsthantverkare kan ansöka om delägarskap och 

                                                           
44 https://attlyftablicken.files.wordpress.com/2013/12/attlyftablicken-kulturpolitiskt-program-2013.pdf hämtat 
22 april 2015. S. 9. 
45 https://attlyftablicken.files.wordpress.com/2013/12/attlyftablicken-kulturpolitiskt-program-2013.pdf hämtat 
22 april 2015. 
46 http://www.notquite.se/hem/om-not-quite-20240515 hämtat 3 maj 2015. 
47 Mailintervju med Annie Rosenblad, ägare av Fengersfors bruk 2 maj 2015. 
48 http://aboutnotquite.blogspot.se/ hämtat 14 april 2015. 
49 http://www.notquite.se/medlemmar-20240419 hämtat 8 maj 2015. 

http://www.notquite.se/hem/om-not-quite-20240515
http://aboutnotquite.blogspot.se/
http://www.notquite.se/medlemmar-20240419
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medlemskap i den ekonomiska föreningen. Av den ansökande ställs krav på professionalism, 

vilket här betyder högskoleutbildning eller yrkeserfarenhet inom sin konstform. Man kan 

också ansöka om att få bli studentmedlem eller aspirantmedlem i den ideella föreningen. 

Medlemmarna i Not Quite erbjuds: 

 ”Kollektivverkstäder inom snickeri, keramik, smide, textil, digital bild och fotografi 

 Möjlighet att hyra ateljéer 

 Gemensam marknadsföring 

 Förmedling och administration av uppdrag 

 Försäljning av medlemmarnas konst och hantverksprodukter 

 Utställningsmöjligheter 

 Galleriplats på Not Quites hemsida 

 Ett stort nätverk 

 Tillgång till ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter från andra medlemmar 

 En unik arbetsmiljö”50 

 

Kooperativet har finansiering från Västra Götalandsregionen, Kulturrådet, Kulturbryggan, 

Åmåls kommun, samt olika projektbidrag som söks till specifika projekt.51 Det övergripande 

målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för försörjning och yrkesutövning för 

medlemmarna. Kooperativet fungerar som ett nätverk, en inspirations- och utbytesbas och 

en uppdragsförmedlare för medlemmarna – de medlemmar som inte har eget företag kan 

exempelvis använda sig av den ekonomiska föreningen och fakturera sina uppdrag genom 

den. Ett annat mål med verksamheten är att genom konst och kultur stärka den lokala plats 

där kooperativet verkar.52 På bruket finns café, butik, bageri och utställningslokaler där 

medlemmarna (och inbjudna konstnärer) ställer ut och säljer konst och konsthantverk samt 

erbjuder guidade visningar i den gamla fabriksmiljön, och platsen har blivit ett populärt 

besöksmål. Verksamheten håller öppet för allmänheten från maj till december med skiftande 

öppettider.53 

Not Quite erhåller kulturstrategiskt utvecklingsstöd av Västra Götalandsregionen. Stödet, som 

är en av flera stödformer som kulturnämnden arbetar med, är kopplat till ett kulturstrategiskt 

uppdrag och är den vanligaste uppdragsformen som kulturnämnden i Västra 

                                                           
50 http://www.notquite.se/medlemskap-22888734 hämtat 14 april 2015. 
51 http://www.notquite.se/hem/finansi%C3%A4rer-20316961 hämtat 3 maj 2015 och mailintervju med Malin 
Palm, ekonomiskt ansvarig inom Not Quite 22 april 2014. 
52 Not Quite’s ansökan till Västra Götalandsregionens kulturstrategiska uppdrag 
53 http://www.notquite.se/program-%C3%B6ppettider/program-tider-20240416 hämtat 2 maj 2015. 

http://www.notquite.se/medlemskap-22888734
http://www.notquite.se/hem/finansi%C3%A4rer-20316961
http://www.notquite.se/program-%C3%B6ppettider/program-tider-20240416
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Götalandsregionen delar ut. Stödet gäller under en treårsperiod och ska återrapporteras under 

de tre åren samt slutligt avrapporteras när perioden är slut med de resultat uppdraget gett. 

Uppdraget är en överenskommelse mellan kulturnämnden och den organisation som fått 

stödet om vilken typ av verksamhet som ska bedrivas för pengarna.54 Uppdragen vänder sig 

till ”alla slags kulturverksamheter som vill bidra till att stärka samhällsutvecklingen och 

främja en konstnärlig utveckling.”55 I skrivande stund har Not Quite föreningsstöd från Åmåls 

kommun. Ett kulturstrategiskt stöd kopplat till ett uppdrag finns formulerat, men är ännu inte 

officiellt beslutat. Ärendet går upp i kommunfullmäktige (och förväntas klubbas igenom) i 

juni 2015.56 Trots att Åmåls kommun ännu inte bidragit med något kulturstrategiskt stöd till 

verksamheten har Not Quite kommit att ses som en utvecklingsfaktor på både kommunal och 

regional nivå.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 http://kreaktor.se/ekonomiska-stod hämtat 28 april 2015. 
55 http://kreaktor.se/ekonomiska-stod/kulturstrategiskt-utvecklingsprojekt hämtat 28 april 2015. 
56 Intervju med Stefan Jacobson, kulturchef i Åmåls kommun, 17 april 2015. 
57 Intervju med Stefan Jacobson, kulturchef i Åmåls kommun, 17 april 2015 och intervju med Ylva Gustafsson 
och Lars Lundgren, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen, 20 april 2015. 

http://kreaktor.se/ekonomiska-stod/kulturstrategiskt-utvecklingsprojekt
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3. Analys 

3.1 En verksamhet på två ben 

I sin ansökan till Västra Götalandsregionens kulturstrategiska utvecklingsstöd beskriver Not 

Quite verksamhetens övergripande målsättning som ”att skapa bra förutsättningar för 

konsthantverkare och konstnärer, verka för att öka deras försörjningsmöjligheter och stärka 

dem i sin yrkesutövning”.58 Den andra målsättningen är ”att med konst och kultur använda de 

möjligheter som finns och samtidigt stärka förutsättningarna i den perifera plats i VG 

regionen [sic] där Not Quite verkar”.59 I denna målsättningsformulering sammanfattas den 

beskrivning av verksamheten som återkommer i både den offentliga kulturpolitiska diskursen 

och den hos konstnärer inom verksamheten – att Not Quite står på två ben, att verksamheten 

består av två delar som ibland samverkar och ibland konkurrerar, men som förutsätter 

varandra. Den ena delen är den konstnärligt inriktade verksamheten som syftar till att 

förbättra förutsättningarna för medlemmarna, som handlar om att se till deras behov av 

inspiration, utbyte, fortbildning och kompetensutveckling. Denna del fokuserar på den 

kreativa kärnan i mitten av verksamheten.60 Den andra delen är den utåtriktade, publika 

verksamheten. Not Quite är ett besöksmål för både turister och lokalbor, en mötesplats kring 

kultur och konst där det dessutom finns café, bageri och butik. Verksamhetens delar hänger 

ihop på det sättet att den utåtriktade delen är ett led i att genom mötet mellan publiken och 

konsten skapa arbete och försörjningsmöjligheter för kulturarbetarna och att den konstnärligt 

inriktade delen är en förutsättning för att vara en intressant publik plats. 

Det växer alltså fram en bild av Not Quite’s verksamhet som tudelad, att Not Quite består av 

olika, men av varandra beroende, dimensioner. 

Annie Lindgren, ordförande i Not Quite’s ekonomiska förening, uttrycker det på följande vis: 

                                                           
58 Not Quite’s ansökan till Västra Götalandsregionens kulturstrategiska uppdrag, s. 2 
59 Not Quite’s ansökan till Västra Götalandsregionens kulturstrategiska uppdrag, s. 2. 
60 Begreppet ”kreativ kärna” är hämtat från den cirkelmodell av Throsby (2001) som diskuteras i Karlsson 
(2010). Modellen visar ett antal cirklar som befinner sig runt en kreativ kärna. Denna kreativa kärna i mitten av 
modellen består av det centrum där expressiva värden och konstnärligt innehåll skapas – det är här konstnären 
befinner sig. Kärnan skapar värden som genererar ringar på vattnet och skapar andra aktiviteter vilka 
representeras av de omkringliggande cirklarna. 
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Not Quite bildades för att vi behöver ha varandra för verkstäder, för kollegiala samtal, för att vara 

någonstans. Den andra sidan är att vi behöver vara publika, ha en mötesplats i cafét, en butik att sälja 

våra saker i och en utställningshall att ställa ut i. De här två inriktningarna pågår parallellt och är 

nödvändiga för varandra.61 

Beskrivningen återkommer:  

Not Quite är en kraft och ett system, en struktur att använda sig av för att arbeta med konstnärliga 

projekt, en möjlighet för en konstnär att skapa sina verk, en avskild plats och ett utbyggt nätverk. En 

struktur som möjliggör konstnärliga uttryck. Vi är liksom ett gäng medlemmar som har gemensamma 

intressen. Sedan är det också ett besöksmål, en turistattraktion och en social händelse.62 

I konstnärernas diskurs är den konstnärligt inriktade verksamheten högst prioriterad när man 

beskriver vad Not Quite är. Det är denna dimension som beskrivs först, och den utåtriktade, 

publika dimensionen i form av att vara ett besöksmål kommer efteråt. Respondenterna 

uttrycker att verksamhetens båda delar är nära sammanlänkade. Pengar som genereras av den 

utåtriktade verksamheten (både i form av offentliga medel och intäkter) behövs för att kunna 

ägna sig åt det kreativa arbetet – men framför allt uttrycks att goda förhållanden i den kreativa 

kärnan är en förutsättning för att vara en lyckad utåtriktad verksamhet. 

Våra två ben måste gå hand i hand. Det är som två barn, man får inte ge en större godispåse till den ena, 

då blir det dumt. Man måste ge näring till båda två. Och det är en balansgång där, som vi jobbar med 

hela tiden. För att vi ska kunna vara publika måste vi ta hänsyn till energin i kärnan, att den är 

tillgodosedd, att vi har ett bra klimat som vi trivs och kan verka i. Om vi inte själva trivs och mår gott i 

det vi gör så kommer inte besökaren att känna det heller. I styrelsen får vi upp önskemål från 

medlemmarna om att vi behöver ha mer fokus på vår egen verksamhet, på verkstäderna, på 

fortbildning, på att verksamhetsledaren inte ska hålla på med det publika utan vara till för oss och våra 

behov.63 

Även i den offentliga kulturpolitiska diskursen hos Västra Götalandsregionen framkommer 

denna beskrivning av Not Quite’s verksamhet som bestående av två dimensioner, vilket där 

kopplas samman med separeringen av konstpolitik och kulturpolitik.64 Att fokusera på den 

inre kärnan i verksamheten och enskilda kulturarbetares förutsättningar ses som tillhörande 

                                                           
61 Intervju med Annie Lindgren, 16 april 2015. 
62 Intervju med Karl Hallberg, 16 april 2015. 
63 Intervju med Annie Lindgren, 16 april 2015. 
64 Ett ytterligare begrepp värt att nämna i sammanhanget är konstnärspolitik. Konstnärspolitik definieras i 
propositionen Kulturpolitik som att handla om ”att skapa förutsättningar för ett aktivt kulturliv som ger arbete 
och försörjning åt konstnärerna och rika kulturupplevelser för medborgarna, skapa sådana villkor för de 
professionella konstnärerna att de kan basera sin försörjning på ersättning för utfört konstnärligt arbete, 
anpassa regelverken på alla politikområden så att rimlig hänsyn tas till konstnärernas speciella förhållanden, ge 
möjlighet till konstnärlig förnyelse och utvecklingsarbete genom olika former av direkt konstnärsstöd, förbättra 
möjligheterna till internationellt konstnärligt utbyte” (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/KulturpolitikProp1996973_GK033/?text=true hämtat 11 maj 2015. 
S. 32). I den offentliga kulturpolitiska diskursen hos Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun används inte 
begreppet konstnärspolitik. Istället använder respondenterna begreppet konstpolitik avseende 
konstnärspolitikens område. 
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konstpolitiken snarare än kulturpolitiken. Respondenterna på Västra Götalandsregionen 

uttrycker att konstpolitik främst är ett statligt ansvarsområde, medan politiken på regional 

nivå ses som mer kulturpolitiskt inriktad. 

Not Quite har både en kulturpolitisk och en konstpolitisk inriktning, därför att de har både verkstäder för 

enskilda konstnärer, där de ska utveckla sina konstnärskap, samtidigt som vi ser att de spelar en viktig 

regionalpolitisk roll.65  

Regionens historia är betydligt mer kulturpolitiskt orienterad än konstpolitiskt, vilket blir intressant med 

Not Quite som har en fot i varje läger. Och där driver vi på mycket med den kulturpolitiska dimensionen. 

Det kan ibland bli lite problematiskt att hantera i vår roll som regionutvecklare, för vi tolkar det som att 

den konstpolitiska dimensionen egentligen ligger hos staten.66 

Respondenterna från Västra Götalandsregionen ser det inte som ett primärt ansvar för den 

regionala nivån att stötta enskilda konstnärer i deras verksamhet om den inte bär sig av sig 

själv på marknaden. Det regionen stödjer i detta fall är en samverkande organisering som 

fungerar på marknaden och som samtidigt håller hög konstnärlig kvalitet, och där fokus ligger 

på den utåtriktade verksamheten – vilken ska förverkligas genom kontakter och samarbete 

med andra aktörer. 

Också från kommunens sida uttrycker man en separering mellan kulturpolitik och 

konstpolitik, med en tveksam inställning till vilket ansvar den kommunala nivån har för 

konstpolitiken. 

Konstnärskapet är ju en nyans av kultur. Och för att på något sätt reda i tankeverksamheten brukar ju 

alltid regioner och kommuner prata om kulturpolitik och sen konstpolitik. Och det är svårt, för vad är 

kommunens ansvar där? Vi håller på att försöka hitta vidare kring det.67 

Även om ansvarsfördelningen uttrycks med tveksamhet, är det den publika och utåtriktade 

delen av verksamheten som är prioriterad från kulturchefens sida när det gäller Not Quite, 

vilket jag tolkar som att det är den kulturpolitiska dimensionen snarare än den konstpolitiska 

(för att anamma den terminologi som används i diskursen) som fokus ligger på. Detta visar 

sig också i det kulturstrategiska uppdrag till Not Quite som förväntas antas i 

kommunfullmäktige i juni 2015 (se avsnitt 3.2). När Jacobson talar om vad man från 

kommunens sida vill att Not Quite ska vidareutveckla inom sin verksamhet handlar det om 

besöksnäring, profilering och samverkan med andra aktörer. Den andra biten sköter 

                                                           
65 Intervju med Ylva Gustafsson, 20 april 2015. 
66 Intervju med Lars Lundgren, 20 april 2015. 
67 Intervju med Stefan Jacobson, 17 april 2015. 
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verksamheten bra själv, tycker han, och därför är det det utåtriktade arbetet kommunen vill 

bidra till. 

Tillsammans kanske vi kan utveckla den del som de själva inte har utvecklat så mycket än, de får ju allt 

fler och fler besök, och det kanske vi kan hantera tillsammans. Vi måste ta hand om de här bitarna som 

handlar om marknadsföring och information, om ökad aktivitet och fler besökare, som ger 

förutsättningar för ökad turismekonomisk omsättning.68 

Här märker vi alltså en skillnad vad gäller prioritering och fokus på verksamhetens olika delar 

i de två diskurserna. Att verksamhetens två dimensioner förutsätter varandra men att det är 

grundläggande med ett bra klimat i den kreativa kärnan är den beskrivning som används av 

respondenterna inom Not Quite, medan fokus i den offentliga kulturpolitiska diskursen hos 

region och kommun ligger på den utåtriktade, publika verksamheten som ska locka besökare 

och samverka med andra aktörer. Inom den offentliga kulturpolitiska diskursen vill 

respondenterna utveckla den publika, utåtriktade delen av Not Quite’s verksamhet, delvis 

kopplat till turism och besöksnäring. Respondenterna inom Not Quite vill istället hellre prata 

om den kreativa kärnan, om Not Quite som en konstnärligt inriktad verksamhet som tar 

tillvara medlemmarnas intressen. De uttrycker att den delen av verksamheten är mer relevant 

att utveckla i första hand eftersom den utgör en grundläggande förutsättning för allt annat, 

även om de båda delarna hänger ihop. 

 

3.2 Offentlig kulturpolitisk diskurs 

3.2.1 Utvecklingsrollen 

Den roll för regional utveckling som tilldelas Not Quite av Västra Götalandsregionen beskrivs 

här utifrån målsättningarna som är fastslagna i det kulturstrategiska uppdraget 2013-2015, 

samt det som uttrycks angående Not Quite’s betydelse för regional utveckling i intervjun med 

regionutvecklarna Ylva Gustafsson och Lars Lundgren. De tre målen i uppdraget är: 

1. Verksamheten ska utveckla entreprenörskapskompetens och tjänster för medlemmarna 

2. Verksamheten ska stärka Not Quite som mötesplats för kreatörer och besökare 

3. Verksamheten ska öka kontaktytorna och samarbetena med civilsamhälle, kommuner och näringsliv69 

Det första målets indikatorer handlar om att redogöra för kontakter som knutits, produktion, 

kurser och arrangemang, tjänster som efterfrågats och antal nya arbetstillfällen för 

medlemmarna. Det andra målets indikatorer handlar om att redogöra för anordnade 

                                                           
68 Intervju med Stefan Jacobson, 17 april 2015. 
69 http://www.vgregion.se/upload/kultursekretariatet/uppdrag/ksu/ksu-2013-2015/Not%20Quite%20ksu-
2013-2015.pdf hämtat 14 april 2015. 

http://www.vgregion.se/upload/kultursekretariatet/uppdrag/ksu/ksu-2013-2015/Not%20Quite%20ksu-2013-2015.pdf
http://www.vgregion.se/upload/kultursekretariatet/uppdrag/ksu/ksu-2013-2015/Not%20Quite%20ksu-2013-2015.pdf
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utställningar, workshops eller kurser, sceniska evenemang samt om samverkan med ett visst 

antal större evenemang i Åmål, Dalsland eller Västra Götalandsregionen. Det tredje målets 

indikatorer handlar om att redogöra för samarbeten ur ett besöksnäringsperspektiv, aktiviteter 

för barn och unga, samarbeten med skolor samt övriga samverkansprojekt. Uppdraget 

beskrivs i dokumentet som att handla om både det som jag här valt att kalla den konstnärligt 

inriktade verksamheten och den delen som jag valt att kalla den utåtriktade, publika 

verksamheten. Det första målet handlar om medlemmarnas möjligheter att utveckla sina 

verksamheter, vilket i uppdraget är likställt med att utveckla entreprenörskapskompetens. 

Därför kan detta mål ses som att inte bara röra den konstnärligt inriktade verksamheten utan 

att också implicit handla om den publika, utåtriktade delen av verksamheten. Entreprenörskap 

ses av mina respondenter inom Not Quite inte som primärt med verksamheten eller ens som 

något positivt – det beskrivs som ett nödvändigt ont för att kunna ägna sig åt sitt 

konstnärskap. De andra två målen i det kulturstrategiska uppdraget är mer explicit inriktade 

på den utåtriktade, publika verksamheten där regionen vill att Not Quite ska samverka och 

skapa kontakter med andra samhällssfärer.  

Not Quite’s roll för regional utveckling uttrycks av respondenterna på Västra 

Götalandsregionen ur både ett invånarperspektiv och ett besöksperspektiv. Dessa två 

perspektiv behandlas inte uttryckligen i de kulturpolitiska styrdokumenten utan används 

endast i intervjun med regionutvecklarna. Sett ur invånarperspektivet ska Not Quite enligt 

respondenterna vara till nytta för regionens invånare och bidra till att de får det bättre – som 

ett led i att uppfylla visionen Det goda livet. Not Quite förväntas bidra till social inkludering, 

kulturell infrastruktur och vidgat deltagande. Det sistnämnda identifieras som ett av fem 

strategiskt viktiga områden i Västra Götalandsregionens kulturstrategi och kommer enligt 

Lundgren och Gustafsson att vara en av de viktigaste faktorerna i nästa kulturstrategiska 

uppdrag till Not Quite, om de beviljas det. Not Quite ses också som en byggsten i 

uppbyggandet av den kulturella infrastrukturen, det vill säga att invånarna i Västra 

Götalandsregionen ska ha tillgång till högkvalitativ konst även utanför områdena kring 

städerna. Ur besöksperspektivet ska verksamheten bidra till turismnäring och därmed vara en 

del i att stärka Västra Götalandsregionens profilering som kulturregion för att locka till sig 

besökare, nya invånare, investeringar och företagsetablering. Den regionala utvecklingen ur 

ett invånarperspektiv uttrycks i intervjun som viktigare än den ur ett besöksperspektiv. 

Man måste ha både ett besöksperspektiv och ett invånarperspektiv, och det finns exempel på båda 

dessa. Men jag tror att diskussionerna allmänt har gått från att handla om att dra till sig folk utifrån till 
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att mer handla om att de egna invånarna ska få det bättre på kulturområdet. Den sociala inkluderingen 

och det vidgade deltagandet är för oss viktigare än att stå sig i konkurrensen mellan regioner.70 

Återkommande och viktiga begrepp i den offentliga kulturpolitiska diskursen är samverkan, 

kontakter och samarbete – att Not Quite ska öppna upp och arbeta utåtriktat. Detta ses som en 

förutsättning för att kunna bidra till regional utveckling ur både invånarperspektivet och 

besöksperspektivet. Regionen vill att Not Quite ska söka samarbeten med utomstående 

aktörer som näringsliv, föreningar och skolor, något som märks tydligt i målformuleringarna i 

det kulturstrategiska uppdraget. Samverkan ska helst också ske över både region- och 

nationsgränser. 

Not Quite ska vara ett kraftcentrum med väldigt mycket kontakter ut, man ska inte vara ett isolat. Det är 

A och O. Den regionala kulturpolitiken trycker väldigt mycket på det. Vi tror inte att man kan bli bra om 

man isolerar sig. Möjligtvis kan man ha en bra konstproduktion, men det här är tudelat, man ska ha en 

bra konstproduktion men man ska också bidra till regional utveckling och vara en nod. Och man kan inte 

vara en nod utan att samverka och rikta sig utåt.71 

Ett ytterligare syfte med att ägna sig åt samverkan är inom den offentliga kulturpolitiska 

diskursen att kunna klara sig på marknaden, som också uttrycks som en viktig komponent.  

Om jag säger ordet marknad så tänker man på banker, företag, kapitalism... Men det är inte det som är 

marknaden här, det är folket som är marknaden. Det är skattebetalarna och invånarna, det är du och 

jag, och en kulturverksamhet måste förhålla sig till marknaden.72 

Respondenterna från Västra Götalandsregionen menar att den regionala nivån inte ger bidrag 

för enskilda kulturarbetares överlevnad. Därför betonas det som viktigt att en verksamhet 

fungerar väl på marknaden – och det gör man genom att öppna upp sig utåt, även utanför 

Västra Götalandsregionens gränser. Not Quite, uttrycker respondenterna, får inte isolera sig 

och bli en inåtriktad verksamhet, för då riskerar den att ”självdö” på marknaden. Att tonvikten 

läggs vid den utåtriktade, publika delen av verksamheten i regionens offentliga kulturpolitiska 

diskurs, både i intervjun och i det kulturstrategiska uppdraget, förklarar den betydelse som 

tillskrivs samverkan och samarbete. 

Den utvecklingsroll som tilldelas Not Quite av Åmåls kommun kommer här att beskrivas med 

utgångspunkt i intervjun med kulturchefen Stefan Jacobson, samt i det kulturstrategiska 

uppdrag som enligt Jacobson troligtvis kommer att tilldelas Not Quite av Åmåls kommun 

under detta år. Jacobson bedömer det som högst sannolikt att uppdragsformuleringen jag har 

tagit del av kommer att klubbas igenom i kommunfullmäktige i juni 2015, eftersom beslutet 

                                                           
70 Intervju med Ylva Gustafsson, 20 april 2015. 
71 Intervju med Ylva Gustafsson, 20 april 2015. 
72 Intervju med Lars Lundgren, 20 april 2015. 
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om summan på stödet, 350 000 kronor, redan är fastslaget i kommunens budget. I skrivande 

stund är uppdragsformuleringen alltså ännu inte officiell, och därför får jag inte citera från 

den. Jag har dock tillåtelse att beskriva karaktären av uppdraget. Uppdraget bygger enligt 

Stefan Jacobson till stor del på det kulturstrategiska uppdraget från Västra Götalandsregionen, 

och syftar i sin helhet på att utveckla den utåtriktade, publika verksamheten med fokus bland 

annat på Not Quite som kulturturistisk plats och på arbete med barn och unga. 

I intervjun med Åmåls kommuns kulturchef Stefan Jacobson kopplas kultur samman med 

evenemang, vilket går i linje med de spelplaner som identifieras i kommunens vision och som 

också finns med i kulturstrategin, där ”kultur och evenemang” är en. Betydelsen av 

delaktighet i ett sammanhang, engagemang, att alla bidrar och gemensamt skapar någonting 

roligt framhävs som grundläggande i den roll kultur spelar för en liten ort. 

Kultur är att man tillsammans kan åstadkomma något som betyder något, som smakar bra, som ser bra 

ut, och som låter bra.73 

I den kommunala diskursen uttrycks att kultur delvis ska ha en inkluderande funktion, och är i 

Åmåls kommun en integrerad del av många områden. Jacobson uttrycker att detta, precis som 

det faktum att kultur i Åmåls kommun är sorterat under samma enhet som turism, är ett 

resultat av att kommunen är liten. Konsekvensen blir att kulturverksamhet och 

turismverksamhet tenderar att smälta samman i diskursen, och att turismekonomiska 

incitament har stor betydelse för det kulturstrategiska uppdrag som nu ska tilldelas Not Quite. 

Som liten kommun, uttrycker kulturchefen, behöver man locka till sig folk och höras och 

synas som en del i överlevnadsstrategin. Bevekelsegrunderna till att nu ge Not Quite ett stöd 

kopplat till ett kulturstrategiskt uppdrag anges som, förutom det faktum att man vill följa 

regionens exempel, att verksamheten leder till olika positiva effekter för Fengersfors, 

däribland positiv befolkningsutveckling med inflyttning istället för utflyttning, att ortens 

förskola och lanthandel finns kvar, att idrottsföreningen fortfarande är aktiv, att 

kommunikationer till Fengersfors fortfarande är motiverade att kvar, och att alla dessa 

faktorer skapar fokus kring orten och verksamheten. Dels är det alltså de effekter 

verksamheten får för Fengersfors som är motivet till stödet, men det som betonas ännu 

starkare är att Not Quite är ett besöksmål för turister, att verksamheten bidrar till att profilera 

kommunen och skapa attraktivitet – vilket i sin tur anses generera ökad ekonomisk omsättning 

och sysselsättning. 

                                                           
73 Intervju med Stefan Jacobson, 17 april 2015. 
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Not Quite skapar en profilering, man öppnar upp sina ateljéer, det finns caféverksamhet, det finns ett 

bageri, man har julmarknad – det är en aktivitet som innebär någonting. Och allt detta bidrar till att 

motivera ett besök.74 

En annan faktor som motiverar stödet uttrycks vara den konstnärliga kompetensen som finns 

koncentrerad i verksamheten och som kommunen vill använda i kreativt arbete med barn och 

ungdomar.  

Sammanfattningsvis tilldelas Not Quite i den offentliga kulturpolitiska diskursen från 

regionens sida en roll för regional utveckling i form av social inkludering, kulturell 

infrastruktur, vidgat deltagande, profilering, turismnäring, ökad inflyttning och investeringar – 

och detta uppnås genom samverkan och samarbete. Not Quite förväntas från kommunens sida 

bidra till utveckling i form av attraktion, besöksnäring, ökad turismekonomisk omsättning, 

sysselsättning, konstnärligt och kreativt arbete med barn och unga, samt till olika positiva 

effekter för Fengersfors och att hålla orten levande. Här kan jag alltså konstatera att det på 

olika sätt ligger ett diskursivt fokus på ekonomisk tillväxt. 

Genom att återkoppla till den definition av kulturens roll för lokal och regional utveckling 

som beskrevs i avsnitt 1.6 kan vi konstatera att alla faktorer från den valda definitionen finns 

med i den roll för utveckling som tilldelas Not Quite inom den offentliga kulturpolitiska 

diskursen hos Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun. Vi kan också konstatera att 

några faktorer identifierats i diskursen som inte finns med i den definition jag utgått från, 

såsom social inkludering, kulturell infrastruktur, vidgat deltagande och konstnärligt och 

kreativt arbete med barn och unga. Detta tolkar jag som att den statliga kulturpolitikens 

målsättningar finns inkluderade i den regionala och lokala kulturpolitiken, men att det på den 

regionala och kommunala nivån tillkommer en rad faktorer som en konsekvens av lokala 

förhållanden och ambitioner. 

3.2.2 Humanistiska, sociologiska och instrumentella argument 

De faktorer som ingår i den roll för lokal och regional utveckling som Not Quite tilldelas i den 

offentliga kulturpolitiska diskursen kommer jag nu att relatera till den teoretiska modell över 

argument för kulturpolitiska insatser som beskrivs av Dorte Skot-Hansen och Sven Nilsson 

(se avsnitt 1.5). 

Faktorer som profilering, besöksnäring, investeringar, ökad turismekonomisk omsättning och 

sysselsättning hämtas från den instrumentella repertoaren i Skot-Hansens modell, där fokus 

                                                           
74 Intervju med Stefan Jacobson, 17 april 2015. 
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ligger på ekonomisk tillväxt, synlighet, gränsöverskridande samverkan och ett 

marknadsinspirerat språkbruk. Kulturens funktion är att sätta orter eller regioner på kartan, 

och blir ett viktigt verktyg för synliggörande. Not Quite förväntas bidra till marknadsföringen 

och profileringen av Åmåls kommun och i förlängningen av Västra Götalandsregionen. 

Några faktorer kan också hämtas från den humanistiska och den sociologiska repertoaren. 

Kulturell infrastruktur, som Not Quite anses bidra till, syftar i den regionala diskursen till att 

ha ett utbyggt nätverk av högkvalitativ konst över hela regionen som ska komma alla invånare 

till del. I modellens humanistiska repertoar hittar vi strategin om god konst till folket, där 

insatserna riktar sig till en hel befolkning. Således kan vi se att rollen som bidragande till den 

kulturella infrastrukturen i Västra Götalandsregionen, sett ur ett invånarperspektiv, hör 

hemma i det humanistiska registret byggt på tanken om demokratiseringen av kulturen – 

kultur i form av högkvalitativ konst ska nå alla invånare i regionen, oavsett om man bor i stad 

eller i glesbygd. 

Faktorer som social inkludering och vidgat deltagande från olika grupper (i Not Quite’s fall 

fall främst barn och unga) hör hemma i den sociologiska repertoaren, där aktivt deltagande 

och eget skapande är viktiga beståndsdelar för att förverkliga idén om kulturell demokrati – 

alla ska ha rätt att uttrycka sig och alla konstnärliga uttryck är lika mycket värda. 

I den roll som Not Quite tilldelas av Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun finns 

alltså faktorer från alla tre repertoarerna i Skot-Hansens modell. Flest kan härledas till den 

instrumentella, men det finns också bidrag från den humanistiska och den sociologiska. Detta 

stämmer väl överens med det som Skot-Hansen hävdar – att argumenten för kulturpolitiska 

insatser kan hämtas från än den ena, än den andra repertoaren, och att modellens delar 

överlappar varandra. 

3.2.3 Instrumentalisering och egenvärde 

En aspekt jag valt att lyfta i sammanhanget är förhållandet mellan kulturens 

instrumentalisering och dess egenvärde. Denna debatt lyftes, som tidigare nämnt, då kulturens 

betydelse för lokal och regional utveckling först började diskuteras (se avsnitt 2.2). I den 

offentliga kulturpolitiska diskursen hos Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun 

uttrycks debatten om kulturens instrumentalisering och egenvärde idag vara irrelevant och 

föråldrad. Respondenterna menar att debatten tillhör en svunnen tid, och att den inte bidrar till 

något produktivt i sammanhanget. De anser inte att kulturen blir instrumentaliserad av att 

användas i utvecklingssyfte, och även om den skulle bli det anser de att det inte påverkar 
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kulturens egenvärde. Stefan Jacobson menar att det på lokal nivå handlar om att agera konkret 

och att den typen av diskussion då blir improduktiv. 

Det finns rum för båda dessa fenomen, att kulturen har ett egenvärde och att den bidrar till attraktion. 

Det finns inget motsatsförhållande där, men vi pratar inte i de här termerna längre. Om man tar del av 

kulturdebatt så handlar det om de här frågorna, med det har inte så mycket att göra med att man är 

nere och jobbar. På lokal nivå gör vi saker, vi tror på samarbete. Det finns sällan anledning att prata på 

det här sättet, det är liksom inte relevant att diskutera.75 

Även på regional nivå uttrycks debatten vara avklingad sedan länge, och någon motsättning 

mellan instrumentalisering av kultur och dess egenvärde ser varken Ylva Gustafsson eller 

Lars Lundgren. 

Hos oss är den där frågan inte alls uppe längre. Kulturen ska ha ett egenvärde, ja, men det är inte 

negativt att den påverkar samhället. Om kulturen inte hade något samhälleligt värde, varför skulle man 

då lägga offentliga medel på den? Om den inte får några effekter på att folk mår bra och på att 

samhället blir bättre, varför skulle vi då ha den?76 

Idag är det friare att vara konstnär än det var tidigare, till exempel under sjuttiotalet. Nu behöver du 

som konstnär inte anpassa dig till statsmakten för att vara okej längre, utan det handlar om andra saker 

som är framgångsfaktorer idag. Så kanske är man på ett sätt mer instrumentell idag, men då är det så 

att antingen ingår man i ett samhälle, eller så gör man inte det. Vill man ha andra människors 

skattepengar för att stoppa i sin ficka, då får man förhålla sig till samhället.77 

 

3.3 Kulturarbetarnas diskurs 

3.3.1 Utvecklingsrollen 

När respondenterna från Not Quite ombeds resonera kring verksamhetens roll för lokal och 

regional utveckling framhävs effekterna för lokalsamhället som viktiga. De uttrycker att de är 

med och bidrar till att Fengersfors fortfarande är en levande bygd, med effekter som bland 

annat ökad inflyttning och att skolan och lanthandeln finns kvar – effekter som ses som en del 

av en viktig landsbygdsutveckling. Hit hör inte bara kvantitativa mätvärden utan också 

attitydförändringar på platsen: 

Här på lokal nivå har det hänt otroligt mycket sedan vi startade den här verksamheten. Det rådde en sån 

bruksanda här, och den berömda jantelagen var väldigt stark i och med att så många jobbade på bruket 

under samma patron och för samma lön. Ville man göra någonting, till exempel starta ett eget företag, 

så var det ganska illa ansett för ingen skulle sticka ut och framhäva sig själv som bättre än de andra. Det 

som har hänt nu är att man i Fengersfors gör någonting åt sin situation i högre utsträckning, och det har 

ju stor betydelse för kommunen och bilden av landsbygden här.78 
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Att utveckla besöksnäringen ses inte som huvudsyftet med verksamheten och inte det mest 

intressanta att tala om även om den publika verksamheten som tidigare nämnt anses 

nödvändig för att kunna utöva det kreativa arbetet. 

Det kommer ju jättemycket turister hit, och det betyder såklart en massa saker för samhället och för 

kommunen. Men själva turistgrejen engagerar mig inte så djupt, utan snarare att vi bidrar till någon 

slags landsbygdsutveckling här i byn.79 

Jag har väl inte alltid varit så glad över att Not Quite också är ett stort besöksmål och en turistattraktion, 

men det är en förutsättning för det andra arbetet.80 

En viktig aspekt uttrycks vara att fler konstnärer ska kunna försörja sig på sin 

kulturverksamhet utan att behöva ha ett brödjobb vid sidan om, alltså att förbättra sina egna 

förutsättningar.81 I övrigt lägger respondenterna inom Not Quite stor vikt vid att 

kommunicera, vidga vyer, beröra, och skapa mening för andra människor med sin 

konstnärliga verksamhet. Att med hjälp av konsten och kulturen bidra till värden som 

mångfald, inkludering, öppenhet, acceptans, nyfikenhet och förståelse mellan människor 

nämns som viktigt. Det är värden som dessa som uttrycks som det mest önskvärda för 

verksamheten att bidra till, och det är här motiveringen bakom arbetet ligger. Jag kan 

konstatera att både den ”levebrödsdiskurs” och den ”meningsdiskurs” som Zambrell talar om 

(se avsnitt 1.3) visar sig även här. Kulturarbetarna ska kunna leva på sin konstnärliga 

verksamhet och denna ska skapa mening och värde för andra människor. 

Det som är kultur för mig är att människor kan beröras av det på något sätt. Kultur talar egentligen inte 

till någon slags ekonomi, det är inte det som är det stora. Kultur talar till människors känslor, och det 

finns en självklarhet i att vi som kulturarbetare ska få betalt för det vi gör.82 

Ekonomiska aspekter såsom ökad turismnäring och entreprenörskap uttrycks som mindre 

intressanta i sammanhanget – det är enligt de intervjuade kulturarbetarna inte ekonomiska 

incitament som ligger bakom konstnärligt arbete. Motivet är ett inre behov av att få uttrycka 

sig och, som tidigare nämnt, att skapa mening för andra människor. 

Kultur kan beröra och påverka människor, få människor att se nya saker, upptäcka, ge en annan inblick 
och nya perspektiv på en själv och världen. […] att människor kan mötas genom konsten och öppna sina 
ögon, det är den sortens utveckling som jag tänker på i första hand.83 

Det man vill visa sina barn är ju att det hela tiden finns mer, att det finns enorma möjligheter. Det är så 

lätt att fastna i bilden av att världen är enformig och liten. Kultur är ett sätt att få världen och livet och 

                                                           
79 Intervju med Jonatan Malm, 16 april 2015. 
80 Intervju med Karl Hallberg, 16 april 2015. 
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den konstnärliga verksamheten. 
82 Intervju med Mie Felth, 16 april 2015. 
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vardagen att bli större, att komma närmare människor och att mötas. […] jag tycker att det är jobbigt att 

prata om ekonomisk tillväxt i första hand.84 

Det här är jättesvårt, för det man tänker i kommun och region handlar ju jättemycket om pengar. Och 

det som är utveckling, det är det som är lönsamt. Men jag som konstnär skiter fullständigt i om det är 

lönsamt. Att jag kan kommunicera och beröra med en utställning, det är det som är utveckling för mig.85 

I intervjuerna betonas alltså betydelsen av kulturens roll för utveckling i första hand i form av 

meningsskapande snarare än ekonomisk vinning, och det är detta sätt att tala om kulturens 

utvecklingsroll som vunnit hegemoni hos respondenterna. I ansökan och återrapporteringen 

till Västra Götalandsregionens kulturstrategiska uppdrag 2013-2015 framhävs dock också 

ekonomiska, kvantitativa dimensioner som viktiga delar i den utveckling Not Quite kan bidra 

till. Man skriver bland annat att den leder till ökad sysselsättning, att civilsamhällets kapacitet 

stärks samt att ett mål med uppdraget är att ”med konst, kultur och entreprenörskap vara en 

motor i den regionala utvecklingen” (min kursivering).86 Respondenterna uttrycker i 

intervjuerna att de, som tillhörande en konstnärlig verksamhet, talar ett annat språk än 

exempelvis kommunen och regionen, och att det därför är nödvändigt att anpassa sitt språk 

och att lyfta fram vissa aspekter i ansökningssammanhang för att tilltala den aktör som 

bidraget söks från. 

3.3.2 Hur utvecklingsrollen påverkar verksamheten 

Med det kulturstrategiska uppdrag som är tilldelat Not Quite av Västra Götalandsregionen 

följer mål och krav (se avsnitt 3.2). Svaret på frågan om hur de mål och krav som följer med 

en utvecklingsroll upplevs påverka verksamheten varierar beroende på vilken position man 

som medlem har inom nätverket. Hos de respondenter som inte är så engagerade i 

kooperativets gemensamma angelägenheter utan mest ägnar sig åt sitt eget arbete uttrycks att 

kraven och målen inte är speciellt närvarande i det dagliga arbetet – även om det finns en 

medvetenhet om dem. 

Jag kan inte påstå att det påverkar mig på ett direkt sätt som vanlig medlem. Det är inte så att jag tänker 

på målen och kraven det första jag gör när jag vaknar på morgonen […] men visst finns dom och visst 

funderar vi kring dom.87 

Hos de respondenter som är engagerade i kooperativets gemensamma angelägenheter i form 

av olika projekt och administrativt arbete med exempelvis bidragsansökningar och 

återrapporteringar uttrycks de yttre ramarna vara mer aktuella i arbetet. 
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Vi är ju inne i det här systemet, och det är klart att det påverkar oss. Man måste ha med vissa grejer som 

man ska uppfylla. Det är externa ramverk att förhålla sig till […] vi måste skriva in vissa saker i vår 

verksamhet, och då sätts det fokus på just den delen, och då är det den delen som kommer att kunna 

utvecklas mer. Men jag kan inte svara på hur verksamheten skulle vara annorlunda om medlen fanns 

men inte kraven.88  

Ramarna finns alltså där, och man är tvungen att förhålla sig till dem i olika stor utsträckning 

beroende på positionen i nätverket. Det samlade intrycket är dock att de mål och krav som 

följer med regionens uppdrag inte upplevs styra det konstnärliga arbetet för hårt, och 

respondenterna kan inte svara på hur verksamheten skulle vara annorlunda om medlen fanns 

men inte kraven. Det beskrivs istället som att den kreativa kärnan i mitten av verksamheten 

långsamt förskjuts åt olika håll fokusmässigt (som att exempelvis rikta ett visst projekt mot 

barn och unga) beroende på de yttre ramar som sätts upp. I intervjuerna ger respondenterna 

uttryck för att det är den konstnärliga kreativiteten och den fria skaparglädjen som för det 

mesta är utgångspunkt för arbetet, och att projekt och idéer anpassas till målformuleringar 

efterhand. Utgångspunkten för det kreativa arbetet är alltså oftast en idé inifrån som sedan 

dras åt olika håll beroende på vilka yttre mål som finns kopplade till de styrmedel som 

används för finansieringen. 

Sammanfattningsvis kan jag således konstatera att mål och krav upplevs ha olika stark 

närvaro i arbetet beroende på medlemmens position i nätverket och att vissa arbetar mer 

konkret med måluppfyllelse och återrapportering. Kulturarbetarna ger ändå ett samlat intryck 

av en ”det-löser-sig-mentalitet” gentemot mål och krav kopplade till styrmedel. De ger uttryck 

för att de inte upplever sig som speciellt styrda i sitt kreativa arbete, utan att de för det mesta 

gör som de känner för och att det brukar ”lösa sig” med att anpassa idéer till det yttre 

ramverket. 

3.3.3 Instrumentalisering och egenvärde 

När det handlar om debatten kring kulturens instrumentalisering och dess egenvärde uttrycker 

kulturarbetarna ett relativistiskt synsätt. Enligt respondenterna inom Not Quite kan kulturen 

och konsten vara både ett medel och ett mål i sig. Den kan enligt dem komma att 

instrumentaliseras beroende på vad som är målet med att använda sig av kulturen, men det 

uttrycks ingen uppenbar konfliktsituation i Not Quite’s fall.  

                                                           
88 Intervju med Karl Hallberg, 16 april 2015. 
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Om man tänker att kulturens värde ligger i att vara en del i samhället så är konflikten mellan 

instrumentalisering och egenvärde inte lika stor. Men om man tänker att kulturen i sig ska vara målet så 

kan det finnas en motsättning som kan leda till begränsningar.89 

Är målet med kulturen ett mål som man inte delar ser respondenterna att det också 

uppkommer en risk för att kulturens egenvärde äventyras. Om målet är öppenhet och 

mångfald eller att Fengersfors ska vara en levande bygd, anses det oproblematiskt att kulturen 

används för att bidra till det. Om det däremot endast är ekonomiska effekter som eftersträvas 

genom att använda sig av kultur upplever respondenterna att det kan finnas en motsättning. 

Huruvida det finns en konflikt mellan instrumentalisering och egenvärde eller inte avgörs 

alltså av målet med instrumentaliseringen. 

Det viktiga är ju att man har rätt mål som man vill uppnå med hjälp av kultur. Det är det som är det 

viktiga. Så om kulturens mål är att locka fler människor till att handla på köpcentrumet genom att det är 

en rosa kanin som spelar dragspel där, då tycker jag att det är ett dåligt mål. Men om målet är att 

människor ska må bättre eller att alla inte ska flytta till storstan så är det bra mål, och då är det klart att 

man får använda sig av kultur.90 

 

3.4 Likheter och skillnader mellan diskurserna 

Vi kan se en skillnad mellan den offentliga kulturpolitiska diskursen och den hos 

kulturarbetare inom Not Quite som handlar om vilken dimension av verksamheten 

respondenterna väljer att fokusera på i beskrivningen av Not Quite. Kulturarbetarna 

framhäver den konstnärligt inriktade dimensionen som handlar om att utgöra ett nätverk, en 

inspirationskälla, en utbytesbas och ett redskap för medlemmarna och deras intressen. Inom 

den offentliga kulturpolitiska diskursen i intervjuerna och i uppdragsdokumenten ligger fokus 

istället på den utåtriktade, publika verksamheten, främst som ett besöksmål. Denna skillnad 

tyder på att den övergripande bilden av verksamheten skiljer sig åt mellan de två diskurserna 

– Not Quite ser sig själva först och främst som ett möjlighetsskapande nätverk för 

medlemmarnas intressen, medan region och kommun i första hand ser verksamheten som en 

besöksverksamhet som ska ägna sig åt utåtriktat arbete med samverkan, samarbete och 

kontaktskapande. 

Gällande verksamhetens utvecklingsroll och vilka faktorer som lyfts fram som viktig 

utveckling för Not Quite att bidra till, kan vi se både likheter och skillnader mellan 

diskurserna. I den offentliga kulturpolitikens diskurs framhävs faktorerna social inkludering, 

                                                           
89 Intervju med Karl Hallberg, 16 april 2015. 
90 Intervju med Jonatan Malm, 16 april 2015. 
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kulturell infrastruktur, vidgat deltagande, profilering, attraktivitet, ökad omsättning från 

turism- och besöksnäring, investeringar, sysselsättning, konstnärligt arbete med barn och unga 

samt positiva effekter för bygden såsom ökad inflyttning. Här märker jag alltså att fokus 

ligger på invånarorienterade faktorer men jag kan också skönja en diskurs som i stor 

utsträckning kretsar kring ekonomisk tillväxt. 

Jag kan hos respondenterna inom Not Quite också urskilja (med hänvisning till Zambrell, se 

avsnitt 1.3) en ”levebrödsdiskurs” som handlar om att kulturarbetare ska kunna försörja sig på 

sitt arbete samt en ”meningsdiskurs” som handlar om att konsten och kulturen ska skapa 

värde och mening för andra människor. Respondenterna uttrycker att det inte är ekonomiska 

incitament som ligger bakom konstnärligt arbete – man har ett behov av att uttrycka sig och 

man vill göra skillnad för människor, och därför ses de ekonomiska effekter som 

verksamheten kan bidra till som mindre viktiga från kulturarbetarnas sida. Kulturens roll för 

lokal och regional utveckling uttrycks alltså i högre grad i termer av ekonomiska effekter 

inom den kulturpolitiska diskursen än inom kulturarbetarnas – där anses ekonomiska effekter 

vara av mindre betydelse och man lyfter istället fram kulturens meningsskapande funktion. 

Dock betonas inom båda diskurserna betydelsen av möten mellan människor genom 

deltagande och social inkludering. En annan viktig beröringspunkt mellan diskurserna är 

verksamhetens positiva effekter för Fengersfors som ort – att människor flyttar dit och att 

bygden håller sig levande, vilket uttrycks som positivt inom både kulturarbetarnas diskurs och 

den offentliga kulturpolitiska diskursen. 

Synen på förhållandet mellan instrumentalisering och egenvärde skiljer sig åt mellan de två 

diskurserna. Hos Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun är debatten inte längre 

aktuell, och respondenterna ser ingen risk för någon motsättning mellan kulturens egenvärde 

och dess instrumentella tillämpning. Kulturarbetarna inom Not Quite uttrycker att det finns en 

risk för konflikt beroende på syftet med instrumentaliseringen och att egenvärdet kan 

äventyras om kultur blir ett medel för att uppnå ett mål som man inte delar. Respondenterna 

uttrycker dock ingen uppenbar konfliktsituation i Not Quite’s fall.  
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4. Slutdiskussion 

4.1 Resultat och reflektion 

Jag kommer här att sammanfatta studiens resultat genom att besvara frågeställningarna en 

efter en för att sedan reflektera kring resultatet och koppla det till tidigare forskning. 

1. Vilken roll tilldelas Not Quite som lokal och regional utvecklingsfaktor av Västra 

Götalandsregionen och Åmåls kommun och vad förväntas verksamheten bidra med och 

åstadkomma? 

Den utvecklingsroll Not Quite tilldelas inom den offentliga kulturpolitiska diskursen hos 

regionen och kommunen kan sammanfattas med dels faktorer som social inkludering, 

kulturell infrastruktur, vidgat deltagande, kreativt arbete med barn och unga samt en levande 

ort med bland annat ökad inflyttning. I övrigt urskiljs en diskurs fokuserad kring ekonomisk 

tillväxt, där uppdragens incitament har en mer instrumentellt ekonomisk karaktär i form av 

profilering, attraktivitet, turism- och besöksnäring med ökad omsättning, investeringar och 

sysselsättning. I diskursen ligger tonvikten vid att Not Quite förväntas satsa på den utåtriktade 

delen av verksamheten och samverka, samarbeta och knyta kontakter med utomstående 

aktörer som ett led i att uppnå den utveckling som eftersträvas. Som den formuleras inom den 

offentliga kulturpolitiska diskursen har utvecklingsrollen inslag av kulturpolitiska argument 

från alla tre repertoarer i Dorte Skot-Hansens modell – humanistiska, sociologiska och 

instrumentella. Flest hämtas från den sistnämnda. 

2. Hur ser kulturarbetare inom Not Quite på sin utvecklingsroll och upplevs den påverka 

verksamheten – i sådana fall, hur? 

Hos kulturarbetarna inom Not Quite råder en meningsdiskurs där fokus ligger på att genom 

konst och kultur skapa mening och värde för andra människor. Respondenterna uttrycker en 

vilja att bidra till bland annat öppenhet, nyfikenhet, acceptans och förståelse mellan 

människor. Ekonomisk utveckling ser de som mindre betydelsefull, då det är andra incitament 

än ekonomiska som ligger bakom det konstnärliga arbetet. De uttrycker även en 

levebrödsdiskurs som handlar om att de ska kunna försörja sig på sin konstnärliga 

verksamhet. Att hålla Fengersfors som ort levande uttrycks också som viktigt. Hur 

utvecklingsrollen påverkar Not Quite’s verksamhet upplevs olika beroende på vilken position 
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kulturarbetarna har i nätverket. Ramarna och kraven som följer med uppdrag upplevs som 

mer närvarande för de medlemmar som ägnar sig åt projekt, administrativt arbete och 

kooperativets gemensamma angelägenheter än för de som mest arbetar på egen hand i 

ateljéerna eller verkstäderna. Det finns en medvetenhet om de yttre målen och kraven hos 

samtliga respondenter men de upplevs inte styra det kreativa arbetet så pass mycket att det 

påverkas negativt, och respondenterna uttrycker ett avslappnat förhållande till måluppfyllelse. 

3. Vilka likheter och skillnader finns mellan synen på verksamhetens roll för lokal och 

regional utveckling från kommunen och regionen å ena sidan och från Not Quite å den 

andra? 

Vad gäller synen på verksamhetens utvecklingsroll finns både skillnader och likheter mellan 

diskurserna. Friktion uppstår när det handlar om rent ekonomiska mål med 

kulturverksamheten. I kulturarbetarnas diskurs framhålls att man hellre ser kulturen som 

menings- och värdeskapande för andra människor, och respondenterna uttrycker en 

ointresserad eller rentav negativ inställning till renodlat ekonomiska mål. Ekonomisk tillväxt 

är dock viktig i den offentliga kulturpolitiska diskursen hos region och kommun – bland annat 

i form av ökad turismekonomisk omsättning och andra faktorer som beskrivits ovan. Andra 

utvecklingseffekter såsom mänskliga möten i form av social inkludering och vidgat 

deltagande samt en levande ort uttrycks som positiva utvecklingsfaktorer inom båda 

diskurserna. Inom den offentliga kulturpolitiska diskursen uttrycks ingen motsättning mellan 

kulturens instrumentalisering och dess egenvärde, och hela debatten anses överspelad, 

irrelevant och improduktiv. I kulturarbetarnas diskurs framhålls en risk för att kulturens 

egenvärde äventyras om målet med instrumentaliseringen är ett mål som de inte delar. 

Kulturarbetarna inom Not Quite betonar att det finns en medvetenhet om krav och ramar, men 

uttrycker samtidigt en avslappnad inställning till måluppfyllelsen. Skillnaden mellan 

diskurserna angående vilken utveckling som framhävs som väsentlig för verksamheten att 

bidra till upplevs således vara nedtonad i det konkreta praktiska arbetet. Jag tolkar detta som 

att det i praktiken upplevs finnas en balans mellan de olika typer av utveckling som Not Quite 

förväntas bidra till – verksamheten kan beröra människor och skapa mening och värde 

samtidigt som den genererar ekonomisk tillväxt på olika sätt. En tillväxtfokuserad diskurs och 

en meningsdiskurs kring utvecklingsrollen existerar i det här fallet parallellt och 

kulturarbetarna inom Not Quite anser sig inte ha hemfallit åt den tillväxtfokuserade diskursen 

(förutom möjligen då språket anpassas i bidragsansökningar och återrapporteringar) – 

ambitionen med det kreativa arbetet är fortfarande präglad av att skapa mening och värde. Jag 
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kan konstatera att det är meningsdiskursen som framträder tydligast hos kulturarbetarna.91 I 

linje med Frenanders påståenden om att kulturpolitiken de senaste decennierna influerats av 

marknadsvänliga, nyliberala vindar som bidragit till att kultur alltmer kommit att ses som 

medel för att uppnå ekonomisk vinst kan jag genom denna studie fastställa att Not Quite till 

stor del tillskrivs en instrumentell roll för att bidra till exempelvis platsprofilering och 

besöksnäring, bland andra utvecklingsfaktorer, inom den offentliga kulturpolitiska 

diskursen.92 Ekonomiska incitament tar stor plats i den utvecklingsroll som Not Quite 

tilldelas, vilka hämtas från den instrumentella repertoaren i Dorte Skot-Hansens modell över 

motiv bakom kulturpolitiska insatser. Jag kan dock också se att det finns faktorer, exempelvis 

kulturell infrastruktur och vidgat deltagande, som kan härledas till både den humanistiska och 

den sociologiska repertoaren i modellen. Skot-Hansen beskriver hur modellens olika 

rationaliteter snarare överlagrar än ersätter varandra, och att kulturpolitiska insatser motiveras 

med argument från än den ena, än den andra repertoaren.93 Johannisson konstaterar att 

debatten om kulturens egenvärde kontra dess instrumentella tillämpning ses som icke-relevant 

på den kommunala nivån, vilket jag också visat i denna undersökning.94 Här kan jag 

emellertid konstatera att man inte heller på den regionala nivån ser någon motsättning mellan 

egenvärde och instrumentalisering, och att debatten ses som en icke-fråga även där. I den 

offentliga kulturpolitiska diskursen uttrycks det som självklart att konstens och kulturens 

egenvärde kan bibehållas samtidigt som de används som redskap för utveckling. 

 

4.2 Validitet 

Resultaten av denna studie ska ses som gällande för relationen mellan den offentliga 

kulturpolitiska förvaltningsnivån hos Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun och Not 

Quite som specifik kulturverksamhet, och inte som gällande för den offentliga kulturpolitiska 

förvaltningsnivån i relation till någon annan verksamhet. Studien presenterar slutsatser dragna 

från empiriskt material insamlat via intervjuer med personer från de olika aktörerna samt 

textdokument från de olika aktörerna. Studiens resultat är mina tolkningar av mönster som 

framträtt i materialet då det utsatts för diskursanalys mot bakgrund av den teoretiska kunskap 

och modeller som presenterats i inledningskapitlet och bakgrundskapitlet. Studien ger 

                                                           
91 Jämför med Zambrell, 2007 (se avsnitt 1.3) 
92 Jämför med Frenander, 2010 (se avsnitt 1.3) 
93 Jämför med Skot-Hansen, 1999 (se avsnitt 1.3 och 1.5) 
94 Jämför med Johannisson, 2010 (se avsnitt 1.3) 
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kunskap kring hur förhållningssätt till kulturens roll för lokal och regional utveckling kan 

skilja sig åt och vad detta kan innebära för kulturarbetares verksamhet i det specifika fallet 

Not Quite. Svaret på hur målen och kraven påverkar deras arbete hade kunnat bli ett annat om 

jag bara intervjuat kulturarbetare som varit administrativt involverade eller bara sådana som 

arbetat för sig själva i ateljéerna eller verkstäderna. Nu lyckades jag dock få en spridning 

genom att intervjua två medlemmar med inblandning i kooperativets gemensamma 

angelägenheter och två stycken som mest ägnar sig åt sitt eget arbete – detta gjorde att jag fick 

en bild av att hur närvarande målen och kraven är i arbetet skiljer sig åt beroende på vilket 

arbete man utför. 

 

4.3 Förslag på vidare forskning 

Mot bakgrund av studiens resultat väcks frågor kring hur kulturens roll för utveckling ändrats 

över tid. I vilken riktning har synen på verksamhetens utvecklingsroll gått? Har ekonomiska 

incitament fått större eller mindre betydelse och hur har synen på debatten om 

instrumentalisering och egenvärde förändrats? Dessa frågor vore intressanta att belysa i 

relation till Dorte Skot-Hansens modell över argument för kulturpolitiska insatser och den 

utveckling hon beskriver, genom en historisk tillbakablick på hur Not Quite’s roll för 

utveckling har formulerats sedan verksamheten startade. 

En annan intressant fråga berör den lokala förankringen. Not Quite har inte från början haft 

något starkt lokalt stöd från Åmåls kommun. Det är först nu, ett antal år efter att 

verksamheten startade, som ett kulturstrategiskt stöd från kommunen har kommit upp på 

dagordningen – trots att kommunen länge sett verksamheten som en lokal utvecklingsfaktor. 

En intressant forskningsfråga vore att undersöka betydelsen av det lokala stödet och den 

lokala förankringen genom att jämföra Not Quite’s utveckling med utvecklingen hos en 

liknande verksamhet som från början haft starkt lokalt stöd. Frågan om vart Not Quite hade 

varit idag om de haft starkt lokalt stöd från början är hypotetisk, men en jämförelse med 

utvecklingen av en liknande verksamhet vore intressant för att belysa betydelsen av den lokala 

förankringen. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Till kulturarbetarna i Not Quite 

- Namn 

- Bakgrund (utbildning, konstnärlig bana, andra jobb etc) 

- Arbetsbeskrivning 

- Konstnärsrollen 

- Kultur som begrepp/fenomen (vad är kultur – egenskaper) 

- Kulturens roll i samhället (vilken roll kulturen spelar för samhället – förändringar 

över tid – allmänhetens uppfattningar?) 

- Kulturens roll för lokal och regional utveckling (resonerar ni kring det? Hur 

viktigt? Vilka värden?) 

- Kultur och ekonomi (hur hänger det ihop?) 

- Konsekvenser – Not Quite (vilken roll Not Quite spelar, hur ni jobbar med att bidra 

till det i ert arbete - påverkas kulturen av rollen som utvecklingsfaktor – 

positivt/negativt – möjligheter/ambitioner som uppstår för Not Quite – kulturens 

egenvärde – kvalitet – ditt arbete – hur ert arbete skulle vara annorlunda utan målen – 

påverkan på det konstnärliga arbetet) 

- Instrumentalisering/egenvärde (personlig uppfattning, betydelse – motsättning 

mellan instrumentalisering och egenvärde – mål och medel?) 

 

Till Åmåls kommun 

- Namn 

- Bakgrund (utbildning etc) 

- Arbetsbeskrivning  

- Kultur som begrepp/fenomen (vad är kultur – egenskaper?) 

- Kulturens roll i samhället (vilken roll kulturen spelar för samhället – förändringar 

över tid – allmänhetens uppfattningar?) 

- Kulturens roll för lokal och regional utveckling (vilken slags utveckling – på vilket 

sätt – vilka värden – mätningar?) 

- Kultur och ekonomi (hur hänger det ihop?) 



 
 

- Not Quite (vilka förväntningar – vilken roll – möjligheter – personligen vilja – 

skillnad mellan lokal och regional nivå – påverkan på kulturella verksamheten) 

- Instrumentalisering/egenvärde (personlig uppfattning, betydelse – motsättning 

mellan instrumentalisering och egenvärde – mål och medel?) 

 

Till Västra Götalandsregionen 

- Namn 

- Bakgrund (utbildning etc) 

- Arbetsbeskrivning  

- Kultur som begrepp/fenomen (vad är kultur – egenskaper?) 

- Kulturens roll i samhället (vilken roll kulturen spelar för samhället – förändringar 

över tid – allmänhetens uppfattningar?) 

- Kulturens roll för lokal och regional utveckling (vilken slags utveckling – på vilket 

sätt – vilka värden – mätningar?) 

- Kultur och ekonomi (hur hänger det ihop?) 

- Not Quite (vilka förväntningar – vilken roll – möjligheter – personligen vilja – 

skillnad mellan lokal och regional nivå – påverkan på kulturella verksamheten) 

- Instrumentalisering/egenvärde (personlig uppfattning, betydelse – motsättning 

mellan instrumentalisering och egenvärde – mål och medel?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Västra Götalandsregionens kulturstrategiska uppdrag till Not Quite 2013-2015 



 
 

 



 
 

 


