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Sammanfattning 
 
Titel  Är det möjligt med kultur i Jönköping? – En studie baserad på tre organisationers 

kommunikation kring kulturens roll i Jönköpings stadskärneutveckling.  

 Is it possible with culture in Jönköping? – A study based on three organizations 
communication regarding the role of culture in the development of downtown 
Jönköping.  

Författare  Marcus Jarl och Cecilia Wannebo 
 

Människor har blivit allt mer flexibla och rörliga, en utveckling som går hand i hand med den 
rådande globaliseringen och urbaniseringen. I och med att människor allt oftare flyttar sig 
geografiskt sett, behöver städer ta till nya metoder för att locka dem till sig. Det är inte längre 
tillräckligt med lediga anställningar och boende, människor söker det lilla extra i staden som gör 
platsen speciell att leva på – en stad med livskvalitet.  

Flera av de mest framgångsrika städerna har valt att investera i kultur i detta avseende och allt 
fler städer hoppar på det tåget. Denna form av stadsförnyelsestrategi går hand i hand med 
begreppet place branding, som innebär att städer försöker forma en bild av en plats med olika 
metoder och strategier. En bild de vill att människor ska ta till sig och leva efter. Problematiken i 
detta är enligt tidigare forskning att staden har blivit mer av en produkt än en plats. Staden 
marknadsförs, paketeras och säljs och många av de strategier som används inom konventionell 
marknadsföring används även här. Städer riskerar att tappa kontrollen om det sociala och etiska 
förhållningssättet som genomsyrar deras verksamhet. Kultur som en strategi för tillväxt i en stad 
blir således allt mer vanlig, dock saknas en mer ingående studie kring Jönköping som stad.  

I denna uppsats utgår författarna från att platsen är konstruerad i kommunikationen mellan 
människor, vilket innebär att de människor som arbetar med Jönköpings stadsutveckling är de 
som väljer hur staden ska kommuniceras. Utifrån problembakgrunden vill författarna undersöka 
hur tre organisationer i Jönköping, Föreningen för marknadsföring av Jönköping (FMJ), Kultur 
Jönköping och Stadsbyggnadskontoret, kommunicerar kring kulturens roll i utvecklingen av 
Jönköpings stadskärna i projektet Stadsbyggnadsvisionen och vidare klargöra om 
kultursatsningar kan fungera som en stadsförnyelsestrategi i Jönköpings stadskärna. Resultatet är 
baserat på kvalitativa textanalyser av såväl gjorda intervjuer med utvalda personer inom 
respektive organisation som av respektive organisations måldokument. En jämförande analys har 
därefter gjorts mellan måldokument och intervjusvar mot tidigare forskning och teorier för att 
avläsa organisationernas tankar om kulturinvesteringar i Jönköpings stadskärna. Resultatet 
avspeglar tendenser i teori och forskning samt överensstämmer till den grad att slutsatsen kan tas 
att det i dagsläget är fullt möjligt att i Jönköpings stadskärna använda kultur som 
stadsförnyelsestrategi. 

 
Nyckelord City branding, place branding, stadsplanering, kultur, kulturinvestering 
  



 

 

Förord 
Detta är en uppsats på c-nivå utförd hösten 2008. Uppsatsen är en obligatorisk del av det Medie- 
och kommunikationsvetenskapliga programmet vid Högskolan i Jönköping.   

Vi vill tacka Kristin Nilsdotter Isaksson, Claes Rydberg, Emil Danielsson och Josephine 
Nellerup som mer än gärna ställde upp i intervjuer. Tack för Er medverkan samt ert engagemang 
och intresse för denna uppsats.  

Ett stort tack till vår handledare Madielene Wetterskog som har hjälpt oss på vägen när vi har 
varit vilsna. Ett tack framförs även till Statens Kulturråd som mer än gärna lämnade ut 
användbart material. 

Slutligen vill vi tacka varandra och alla andra som på något sätt har bidragit till arbetet. 
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer du att bli insatt i såväl det problemområde denna uppsats grundar sig på 
som uppsatsens relevans i stort. Du kommer även att få ta del av uppsatsens geografiska och 
tematiska avgränsningar samt dess disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Staden Jönköping är på framfart… i sin stadskärneutveckling. Tar du en spatsertur i staden kan 
du se såväl fastigheter som promenadstråk och allmännyttiga mötesplatser ta form. Byggkranar 
står utplacerade i stadskärnan och runt Munksjön, vilket bidrar till långa bilköer och 
omdirigerade gång- och cykelbanor. Jönköpings stadskärna är helt klart under ombyggnad och 
omstrukturering. Torsvik, som ligger ca en mil söder om staden, har utvecklats till ett centrum 
för logistik och transport. Detta märks framförallt genom att allt fler företag väljer att placera 
sina huvudlager där och att platsen sysselsätter ett stort antal människor. Intresset för 
ishockeylaget HV71 och mässorna på Elmia är stort, samtidigt som Högskolan i Jönköping 
lockar fler och fler studenter varje år. Befolkningen i kommunen och staden ökar stadigt och det 
finns tecken på att detta inte kommer att avta. Enligt kommunens prognoser kan befolkningen 
öka med ca fyra tusen personer under perioden 2007-2011.1

Befolkningsökningen har sitt ursprung i globaliseringen och urbaniseringen som har bidragit till 
att människor i allt större utsträckning flyttar mellan olika platser. Människor har blivit mer 
flexibla, mobila och rörliga i sitt sätt att leva samtidigt som definitionen av hem har blivit allt 
mer diffus. Det räcker inte längre med att det finns arbetstillfällen på platsen i fråga, dagens 
människa kräver mer än så. Nedläggningar av industrier har gjort att städer inte i samma 
utsträckning kan locka människor med anställningar inom produktionsledet. Många industrier är 
belägna i utkanten av eller utanför städerna. Produktion av fysiska ting, inom städer, har i många 
fall ersatts av tjänster och upplevelser. I och med att industri efter industri flyttas eller läggs ner, 
måste städerna i fråga utmärka sig på nya sätt, d.v.s. ladda själva stadsnamnet med nya 
innebörder.

 Det är således inte svårt att se att det 
sker förändringar i såväl infrastuktur som i byggnationer och befolkningsmängd men frågan är 
vad som ligger bakom denna utveckling.  

2

                                                 
1 Jönköpings kommun, 2008 
2 Ward, 1998, s.186 

 Framgångsrika städer som gått ifrån industriprägeln har ofta en sak gemensamt. 
Stora investeringar sker inom turismen och skapandet av attraktioner som kan locka nya 
besökare till städerna.  
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Flera av de mest framgångsrika städerna har gjort stora investeringar i något som kallas för 
kulturellt kapital. Kulturellt kapital avser främst museer, konstgallerier, teatrar och konserthallar. 
Efter detta kommer t.ex. djurparker, idrottsarenor och liknande. Begreppet innebär vidare att 
kulturen kan fungera som en framtida investering. Tanken är att locka människor till staden som 
turister för att förändra deras tankar kring staden och därigenom ändra sinnesbilden av staden i 
fråga. Insatser av detta slag innebär initiala kostnader som är svåra att mäta. Sådana städer har 
även fokuserat på att återanvända gamla industrilokaler i syfte att visa ett stolt arv från 
industrialismen. Det bör tilläggas att de även bygger ett stort antal nya byggnader. Det läggs stor 
fokus på t.ex. offentlig konst, utsmyckade promenadstråk och design av staden som ska locka 
uppmärksamhet. Nattlivet är även det en viktig faktor i post-industriella städer. Med nattlivet 
menas utbudet av restauranger, krogar, pubar och liknande underhållning. Viktigt att påpeka är 
att allt ovanstående har en tendens att hamna i stadskärnan och inte i stadens andra delar. Några 
exempel på framgångsrika städer inom detta område är Pittsburgh, Boston och Chicago.3

När en stad går från en industristad till en stad som lider hårt av nedläggningar och minskad 
produktion är den i ett kritiskt läge. Övergången från industriell stad till postindustriell stad 
innebär att synen av staden förändras.
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En av de bakomliggande tankarna till denna uppsats är att platsen är socialt konstruerad i 
kommunikationen mellan människor. För att människor ska kunna ta till sig budskap i olika 
former krävs således kommunikation. Detta är en grundläggande faktor för att människor ska 
kunna förstå sin omgivning och interagera med densamma. Varje människa tänker och agerar på 
olika sätt och därför kommunicerar dessa på olika sätt. Ideal, tankar och handlingar bygger på 
information och beskrivningar om den verklighet varje människa rör sig i. Dessa faktorer är 
sedan själva grunden till hur människor kommunicerar och beter sig i verkligheten.

 Staden har blivit mer av en produkt än en plats där den 
kan bygga på t.ex. entreprenörskap, turism eller kultur. Produkten marknadsförs, paketeras och 
säljs och många av de strategier som används inom konventionell marknadsföring används även 
här. Dock är byggandet av denna produkt tämligen komplicerat jämfört med fysiska produkter, 
detta för att staden som produkt ska tillgodose flera intressenter och sociala grupperingars behov. 
Varje produkt måste ha ett eller flera värden för att ”kunderna” överhuvudtaget ska kunna kallas 
för konsumenter. Staden som produkt måste vara attraktiv för att den ska kunna tilltala 
människor. En attraktiv stad kan innebära flertalet olika saker. Det beror helt och hållet på vilken 
infallsvinkel du använder dig av. Ordet attraktiv kan ha en rad olika betydelser eftersom ordet 
laddas med olika attribut beroende på vem eller vilka som tillfrågas. Staden kan vara attraktiv 
som plats genom att boendeförhållandena är bra. Den kan även ses som attraktiv med anledning 
av sitt företagsklimat men även genom att platsen är populär som besöksmål. Det kan även 
handla om att människor upplever livskvalitet på platsen i fråga. Livskvalitet är sin tur ännu ett 
svårdefinierat begrepp. Uppfattningar om livskvalitet kan baseras på stadens geografiska läge, 
närhet till vatten, arbetstillfällen, infrastruktur, kommunikationer, säkerhet, skol- och 
barnomsorg, miljö, sjukvård, kulturutbud och mycket mer. Kontentan av det här är att det är 
omöjligt att säga vad en attraktiv stad är eftersom en stad är mångfasetterad och innehåller olika 
sociala grupperingar, etniciteter och politiska synsätt. I det här fallet syftar vi på om Jönköping 
som stad kan öka sin status och attraktionskraft genom hur kultur kommuniceras i förnyelsen av 
stadens centrala stadskärna.   

5

                                                 
3 Ibid. s.186-191 
4 Ibid. s.101 
5 Angelöw och Jonsson, 2000, s.51-60 
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Kommunen och en rad andra organisationer arbetar tillsammans med att utveckla staden 
Jönköping. En del av dem har större möjlighet att påverka och har därför mer att säga till om 
gällande stadsutvecklingen. Personerna inom dessa organisationer kommunicerar med 
ovanstående bakgrund Jönköping med tankar och verklighetssyner som gäller för dem själva. 
Problemet med detta är att den bild som kommuniceras av stadsutvecklingen färgar de strategier 
Jönköping använder sig av. Utvecklingsstrategierna riskerar att bli färgade av just dessa 
personers kommunikation. Således kan den stadsutveckling som sker i staden sakna delaktighet 
från resterande befolkning vilket inte går i fas med det demokratiska samhället. Ett intresse 
ligger således i att undersöka hur tre organisationer som arbetar med stadens utveckling ser på 
problemområdet och stadens utveckling däri. 

1.2 Geografiska och tematiska avgränsningar 

Uppsatsen är geografiskt avgränsad till Jönköpings kommun där fokus ligger Jönköpings 
stadskärna. Undersökningen innefattar tre organisationer som alla deltar i arbetet med att förnya 
stadskärnan och med att kommunicera Stadsbyggnadsvisionen till allmänheten.  

Fokus i uppsatsen ligger vidare på hur organisationerna kommunicerar kring kulturbegreppet i 
sammanhang av stadsförnyelse. Således blir den tematiska avgränsningen i undersökningarna 
snarare kultur som stadsförnyelsestrategi än andra faktorer. Ordet kultur är laddat med en rad 
olika innebörder beroende på vem eller vilka som tillfrågas. I denna uppsats definieras kultur 
som uttryck för olika former av underhållning och konstnärligt skapande. Till begreppet hör 
bland andra litteratur, konst, musik, scenkonst, film, design, museer och arkitektur.   

I och med att medie- och kommunikationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne är det möjligt 
att låna teorier från andra områden såsom stadsplanering och kultur för att förklara uppsatsens 
problemområde. När platsen allt mer ses som en produkt är det naturligt att använda sig av 
teorier inom både varumärkesbyggande och marknadsföring. I den här uppsatsen behandlas dock 
inte några marknadsföringsaspekter kring varumärket utan fokus ligger på hur varumärket 
kommuniceras med avseende på kultur. Den medie- och kommunikationsvetenskapliga 
relevansen återfinns i att resultatet som analyseras baseras på hur organisationerna 
kommunicerar kring problemområdet i såväl tal som i text.   

1.3 Uppsatsens disposition 

Du har nu fått ta del av en introduktion av det problemområde och det fokus denna uppsats 
inbegriper. I kapitel 2 och kapitel 3 presenteras de tidigare studier, den forskning och det 
teoretiska ramverk som har legat till grund för uppsatsens respektive undersökningar. I kapitel 4 
och kapitel 5 konkretiseras problemområdet och där finns också det syfte och de frågeställningar 
uppsatsen vilar på. Därefter följer kapitel 6 som innefattar tillvägagångssätt och metodval. I 
kapitel 7 presenteras det resultat som genererats ur undersökningarna och kapitel 8 inbegriper 
diskussion och slutsatser. Vidare i kapitel 9 ges det förslag till vidare forskning och därefter 
följer referenser, figur- och tabellförteckning samt bilagor. 
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2 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom ramen för denna uppsats problemområde. Du 
kommer att få läsa om kulturens möjligheter och olika definitioner. Vidare kommer du att få läsa 
om betydelsen av en stads namn, kulturens betydelse för en stads ekonomi och om ett kulturellt 
landmärke som skapar mervärde åt en stad. Forskningen är såväl svensk som internationell och 
det är utifrån dessa aspekter som den teoretiska referensramen har växt fram.  

 

2.1 Att definiera städers kultur 

I boken ”Experiencescapes – Tourism, Culture and Economy” ger flera internationellt aktiva 
forskare olika infallsvinklar på hur turism, kultur och ekonomi blir allt mer sammanflätade. 
Forskarna angriper ovanstående enligt deras respektive forskningsfält såsom etnologi, ekonomi 
och kulturgeografi. Boken är en samling av artiklar och fallstudier sammansatt av Tom O´Dell 
och Peter Billing.6

En av artiklarna är skriven av Tom O´Dell som är högskolelektor vid Lunds universitet. Namnet 
på artikeln är ”Experiencescape – Blurring Borders and Testing Connections”och behandlar 
bl.a. oklara gränser mellan vad som klassas som kultur och inte.

 

7 Enligt O´Dell söker sig 
människor till större städer för en mängd andra anledningar än att arbeta. Detta syns framförallt i 
att människor är villiga att resa längre sträckor för att komma till en plats. Vidare syns det också 
i att människor betalar mycket mer pengar än tidigare för resan. Dessutom tar dessa personer i 
allmänhet större risker för att uppleva något nytt.8 När det gäller turism söker människor ofta det 
exotiska. Enligt O´Dell är kultur och själva upplevelsen av kultur en stor tillgång i att kunna sälja 
en plats till turister och potentiella invånare. Kultur kan enligt O´Dell på sätt och vis paketeras 
likt en produkt. Den tillges attribut som påvisar skillnad, något annorlunda, arv, identitet, sånger, 
dans, musik, konst och liknande.9 Dock är det tämligen svårt att definiera kultur och det finns 
ingen klar skillnad mellan arbete, turism, ledighet och nöje. För att kultur ska kunna tillgodose 
en plats och dess människor krävs tydliga definitioner av vad som menas med kultur.10

                                                 
6 Billing, O´Dell, 2005, s.7-8 
7 Ibid. s.11 
8 Ibid. s.12 
9 Ibid. s.19 
10 Ibid. s.22 
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Vidare är det inte bara kultur som kräver en definition. Städer måste också definiera sig själva 
för att kunna vara konkurrenskraftiga i avseendet att locka till sig turister och andra besökare. 
Detta är framförallt viktigt för städer inom EU eftersom unionen ger ekonomiska bidrag till 
städer som har potential att främja regional tillväxt inom flera områden. Enligt O´Dell är det då 
en paradox hur städer definierar sig själva. O´Dell hävdar att många städer anspelar på det unika 
med sin stad. Dock framställs det unika på tämligen likadant sätt oavsett vilken stad som 
granskas. Ofta lyfter städerna fram historia, shopping, nattliv och en bra balans mellan stadspuls 
och det lugna. Enligt O`Dell känns detta som ett standardiserat recept. Dock finns det 
indikationer att det fungerar för många städer. I de fall det inte fungerar krävs således helt klara 
unika definitioner av staden och vad som är kultur, turism, nöje eller liknande. Därför har 
beslutsfattare stort ansvar i hur de utformar turistbroschyrer eller annat material som har som 
syfte att locka människor till staden. O´Dell skriver att kulturen ständigt förändras, vilket 
beslutsfattare måste förstå och inse.11

Ett exempel är att medelklassamerikaner som i stor utsträckning söker sig till den franska 
landsbygden istället för stadspulsen i Paris. Kultur som Eiffeltornet har valts bort till fördel för 
att prova vin och ostar långt utanför staden. Han ger också ett exempel om medelklassvenskar 
som åker på helgresor till Köpenhamn. De väljer bort kultur som den lilla sjöjungfrun och det 
kungliga slottet till fördel för shopping, konserter, mat och dryck.

 

12 Dock finns det platser som 
inte erbjuder speciell shopping eller nöjesutbud men som har rik historik i form av t.ex. 
byggnader och torg. Det finns exempel när inga av dessa faktorer är avgörande för att locka 
besökare. Ystad i Skåne får varje år besök av en stor mängd tyska turister som varken bryr sig 
om historiska byggnader eller shopping. De är istället där för att gå i fotspåren av författaren 
Henning Mankells karaktärer. Kulturen har istället blivit fiktiva mordplatser. Ystad har tagit till 
vara på detta och framgångsrikt lyckats med att lyfta fram Mankells Wallander framför övrigt 
kulturutbud.13

I samma bok har högskolelektorn Can-Seng Ooi skrivit en artikel som heter ”A Theory of 
Tourism Experiences: The Management of Attention”. Ooi är verksam vid avdelningen för 
internationell ekonomi vid Copenhagen Business School. Han skriver att marknadsföring är av 
yttersta vikt för en stad. För att få marknadsföringen effektiv måste stadens fördelar vara klart 
definierade. Kulturen måste avgränsas och vara specifik på grund av att besökare, enligt Ooi, lätt 
blir distraherade om det finns en för stor blandning i utbudet. Han kallar detta för en 
”supermarket” av utbud och detta ska helt klart undvikas. För att nå det unika är det en klar 
fördel om beslutsfattare, marknadsförare, invånare och andra aktörer samverkar och arbetar åt 
samma håll.

  

14

I en annan bok som heter ”City of Quarters – Urban Villages in the Contemporary City” finns 
en samling studier av forskare inom områden som ekonomi, politik, kulturstudier, geografi och 
sociologi. Boken ger en diskursiv bild av hur produktion och konsumtion av kultur, livsstil och 
identiteter konstrueras i urbana områden. Tillsammans med en rad forskare har David Bell och 
Mark Jayne sammanställt boken.

 

15

                                                 
11 Ibid. s.26 
12 Ibid. s.27 
13 Ibid. s.28 
14 Ibid. s.65 
15 Bell, Jayne, 2004, s.5-12 
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En av studierna är gjord av Chris Murray som har forskat inom området för hur kultur, ekonomi 
och urbana miljöer samverkar med varandra.16

Kultur bör vara en rättighet som stadsbesökare och invånare utnyttjar. Den ska vara en 
demokratisk rättighet som visar mångfald. Murray talar också om samsyn och samarbete som en 
viktig faktor för kulturen. Han ger ett exempel med den italienska staden Florens. Staden är känd 
för sina medeltida byggnader men också för sina sociala välfärdsproblem. Florens har anammat 
en modell som på engelska kallas ”the participative planning model”. Den går ut på att invånare, 
beslutsfattare, administratörer och andra aktörer samarbetar och inbjuder till deltagande för att 
kunna tillgodose det unika med staden. Modellen har varit framgångsrik och har skapat ett bra 
och utökat deltagande samarbete mellan lokala, nationella och internationella aktörer. Dessa är 
allt från kommun, regering till enskilda invånare.

 Murray talar om kultur som något specifikt för 
varje plats samt att den är svårdefinierad. Likt författarna enligt ovan bör kulturen tydligt 
definieras för att den ska kunna tillgodose en stad. Det specifika i en stads kulturutbud ska enligt 
Murray ses som en tillgång. 

Traditionell kultur ses ofta som konst, arkitektur, film, musik eller liknande. Dock är kultur 
mycket mer än så. Kultur kan utgöras av lokala skämt, myter, sägner, ungdomskultur och pubar 
lika väl som arkitektur, lokalhistoria och fornlämningar. Enligt Murray krävs det en omvärdering 
av kulturen. Kultur är inte bara fysisk utformning utan kan också vara symboliska värden.  

17

2.2 Elitkultur eller inte i Ålborgs hamn 

 

Ole B. Jensen vid Ålborgs universitet är professor inom Urban Theory samt gästprofessor vid 
Department of Town and Regional Planning vid universitetet i Sheffield. I hans vetenskapliga 
artikel ”Cultural Stories: Understanding cultural urban branding” skriver han om kulturerns 
roll i stadsplanering. Artikeln ger redskap för att förstå komplexiteten i att marknadsföra en stad. 
Jensen utgår ifrån att stadsplanering styrs av värderingar och normer kopplat till en given plats. 
Med det tankesättet som utgångspunkt har han undersökt den danska staden Ålborg i Danmark. 
Vidare vill han kasta ljus på det komplicerade förhållandet mellan historia och plats och att 
kulturen är en viktig faktor i stadsplaneringen.18 Studien om Ålborg är begränsad till stadens 
hamn där beslutsfattare i kommunen har avsatt ett område för kulturella aktiviteter samt 
byggnader som ska inhysa någon form av kultur.19

Staden Ålborg är en stad som har haft svårigheter att anpassa sig till en allt hårdare och global 
ekonomisk marknad. Sedan början av 1980-talet har många industrier flyttat från staden men 
flera av dem har också upphört. Detta har skapat stor arbetslöshet men också ett glapp i 
utbildningsnivå. Denna ligger fortfarande långt under medelnivå i Danmark. Enligt Jensen är 
staden ett bra exempel på en stad som har påverkats mycket av den globala konkurrensen om 
arbetskraft och vinstmarginaler. Trots detta har stadens invånare och beslutsfattare visat ett 
tydligt intresse i att satsa på kultur, kreativitet och innovation. Dock finns det 
meningsskiljaktigheter i hur dessa faktorer ska utnyttjas på bästa sätt. Samtliga faktorer är svåra 
att mäta och anses därför av många vara tämligen riskabla att investera tid och kapital i.

 

20

                                                 
16 Ibid. s.11 
17 Ibid. s. 202 
18 Jensen, 2007, s.211 
19 Ibid. s.212 
20 Ibid. s.221-222 
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Hamnen i Ålborg är själva navet för stadens kultursatsningar och det är också om denna plats 
människor har som mest åsikter och tankar. Från kommunalt håll är kultursatsningen på projektet 
”House of Music” värt både tid och skattemedel. Staden kommer i och med projektet få en 
byggnad som är tänkt att fungera som symbol och ett landmärke men också ett hus för kultur i 
form av musik. En majoritet av lokalbefolkningen är dock inte av samma uppfattning. 
Byggnaden har istället uppfattats som en plats för elitkultur som inte har någon egentlig 
förankring i den gamla postindustriella hamnen. Enligt Jensen är invånarnas och beslutsfattarnas 
sammanhållning avgörande för hur bra en stad lyckas.  

I hamnen är kulturmiljön och kulturarvet viktiga ingredienser då den regionala identiteten utgörs 
av historia som är lokalt anknuten. Jensen skriver att projekten i hamnen är viktiga för Ålborgs 
alla invånare. Eftersom det finns ett tydligt motstånd minskar gemenskapen i staden men det 
minskar också invånarnas delaktighet.21 Enligt Jensen påverkar meningsskiljaktigheterna staden 
negativt, på flera plan. Med konflikter är det svårt att få människor att tänka kreativt. De skapar 
också orosmoment och är således ett av många hinder för livskvalitet. Jensen framhäver att 
livskvalitet är ett nödvändigt ont för att kreativiteten ska fungera. I kreativiteten finns platsens 
miljö inbakad. Den kan bestå av byggnader, en del av en stad eller en hel stad. Dock är det 
viktiga att miljön är öppen för alla typer av människor. Blandningen av människor som t.ex. 
artister, entreprenörer och intellektuella är viktiga för helheten i en stads kärnvärde. En öppen 
miljö främjar skapandet av idéer som gynnar både privatpersoner, företag och kulturen 
ekonomiskt.22

2.3 Är det möjligt med kultur? 

 Kontentan av Jensens artikel är således att staden som kulturdestination och 
livsmiljö måste präglas av samsyn, samverkan och kreativitet för att lyckas. 

”Är det möjligt med kultur?” är en arbetsrapport från år 2006 utförd av forskargruppen för kultur 
och samhällsbyggande vid Kungliga Tekniska högskolan. Vid avdelningen bedrivs sedan flera år 
tillbaka forskning och utbildning om kulturens roll i samhällsutvecklingen.23

Huvudkontentan i rapporten är att det inte finns några självklara framgångsrecept som går att 
applicera i olika städer eller områden. Rapporten ger dock exempel på ett antal utgångspunkter 
som författarna hävdar kan ligga till grund för en eventuell framgång.

 Författarna till 
arbetsrapporten är doktorand Elin Berglund, tekn. Dr. Krister Olsson och professor Göran Cars. I 
rapporten redovisas en sammanställning av föredrag, workshops och diskussioner som 
genomfördes under två seminariedagar med temat Kultur som strategi för regional utveckling – 
möten i Norra Kalmar län. Rapporten ska fungera som ett kunskapsunderlag i norra Kalmar läns 
utvecklingsarbete. Varje författare har bidragit med sina åsikter under separata avsnitt, dock är 
en del avsnitt gemensamma. Rapporten syftar till att undersöka om kulturella investeringar kan 
gynna hela samhällen, både i form av ekonomisk tillväxt och som värdeskapare.  

24

                                                 
21 Ibid. s.232-233 
22 Ibid. s.214 
23 Forskargruppen för Kultur och Samhällsbyggande 
24 Berglund, Olsson, Cars, 2006, s. 4-5 
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Författarna förklarar att kulturen bör ses som en faktor i den kommunala planeringen. Med detta 
menar de att det krävs struktur, planering och eftertänksamhet när det är tal om olika 
investeringar i stadsutvecklingen. Det gäller att planera bra inför framtida kultur men även för 
den befintliga. Planeringen av kulturen ska sedan präglas av samarbeten mellan kommun och 
näringsliv men även av aktörer inom kulturen. De sistnämnda bör enligt författarna få 
nyckelroller i denna planering. Kommunens främsta uppgift ska vara att anpassa gator och torg 
på ett sådant sätt att den passar för kulturella ändamål. Samarbeten i kulturinvesteringar kan 
enligt författarna öka både privat och kommunal tillväxt.25

I rapporten förklarar Cars att planeringen av en stadsutvecklingsstrategi med kultur som 
ingrediens även ska ske i nära samverkan med kommunala och privata aktörer där 
kulturentreprenörer får stort utrymme. Han poängterar att detta samarbete är en förutsättning för 
att en sådan strategi framgångsrikt ska kunna utvecklas. Cars drar en slutsats att kommunen och 
den kommunala planeringen spelar en mycket viktig roll även om merparten av 
kulturinvesteringar finansieras med privata resurser. Detta med anledning att det kan möjliggöra 
kulturinvesteringar som annars inte skulle komma till att genomföras. Vidare poängterar han att 
samordnad planering kan öka värdet på investeringen. Det framgår även av texten att roll- och 
ansvarsfördelningen i kommuner var tydligare förr och att rollerna allt mer flyter samman. 
Rapporten säger även att det inte finns några givna framgångsrecept att ta till. Kommuner måste 
arbeta fram sina utvecklingsstrategier utifrån de förutsättningar platsen har. I ett annat 
sammanhang lyfter författarna fram att kultursatsningar ska anpassas till stadens unika 
förutsättningar och historia.

 

26

Först och främst ska kulturinvesteringar skapa synergieffekter på närliggande områden eller 
verksamheter. Både besökare och invånare upplever då ett mervärde i kulturen och andra 
områden än kultur kan då gynnas av detta.

 

27 Greg Richards, Tilburg University, undersöker i 
boken ”Culture attractions and European tourism” förklaringar till varför kultur har blivit ett 
sådant viktigt element för attraktiva platser. Även Richards lyfter fram kulturens betydelse för 
andra områden i staden. Han förklarar att kultur ofta fungerar som lockbete för turister att besöka 
en stad, dock är det inte kultur som i första hand konsumeras. Pengar läggs istället på boende och 
shopping. I Venedig, menar Richards, spenderar turister 2 procent av sin resekassa på kultur, 45 
på logi och 21 på shopping. Richards ställer vidare frågan ”But how many of the staying tourists 
would come to Venice without its cultural attractions, not to speak of the millions of day 
visitors?”28

                                                 
25 Ibid. s. 13-30 
26 Cars, 2006, s.25-30 
27 Berglund, Olsson, Cars, 2006, s. 13-30 
28 Richards, 2001, s.4 

 Detta citat sammanfattar bra vikten av kultur och hur svårt det är att mäta dess 
betydelse. 
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En av nackdelarna med kultursatsningar är således svårigheten att mäta hur framgångrika de är 
eller kommer att bli. Det finns även andra risker när det gäller investeringar i kulturella 
aktiviteter. Om störst fokus läggs på en viss typ av kultur som t.ex. teater, kan andra 
kulturaktiviteter bli lidande. Negligering av kulturhändelser och människor förknippade med 
dessa kan leda till sociala motsättningar i staden. Enkel- och felriktade satsningar kan göra att 
delar av befolkningen inte längre känner sig delaktiga i staden och vad denna erbjuder. Ur 
rapporten framgår det också att allt fler städer löper en stor risk när det gäller att modifiera 
städerna till produkter. Det finns en överhängande risk att de likriktas för att bli allt mer lika 
varandra. I Olssons avsnitt framgår det vidare att kulturen för den enskilde individen kan ge 
mening och ha en identitetsskapande funktion. Han berättar att traditionella offentliga 
ansvarsuppgifter i allt större utsträckning överlämnas till privata intressenter, där stads- och 
bebyggelseutveckling är en. Vidare berättar de att kommuner allt mer anammar ett synsätt där 
kulturen direkt och indirekt kan och ska bidra till nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. De 
sociala målen inom kulturpolitiken ersätts eller kompletterats med ekonomiska motiv.29

2.4 Stadsnamnets laddade värde 

 

Enligt Stephen S. Ward vid Oxford Brookes University i Storbritannien måste stadsnamnet ges 
nya innebörder då industri efter industri flyttas eller läggs ner. I boken “Selling places: the 
marketing and promotion of towns and cities, 1850-2000” skriver han bland annat om staden 
Chicago i USA. Chicago är en stad som blomstrade och byggdes upp under industrialismen. 
Under år 1989 var Chicago den första amerikanska staden att sända TV-reklam som endast 
syftade på namnet Chicago. Reklamen bestod endast av text och saknade helt en envis 
berättarröst som i vanliga fall fungerar som en sista touch på säljargumenten. Chicago gick i 
reklamen helt ifrån sina industriella banor och gav istället tittaren en helt annan vinkling av 
staden.30

”Chicago would like to remind you that the first four letters of its name are Chic”

 Reklamtexten i TV-reklamen gav namnet Chicago en helt ny innebörd och löd enligt 
följande: 

31

Reklamen syftar på att Chicago har ett djup och är mer än bara industrier. Ordet chic betyder 
stilig, flott, elegant eller parant med syfte på klädsel och välvårdat utseende gällande främst 
kvinnor.

 

32 Innebörden kan syfta på många olika saker. Antingen syftar den på att kvinnor ska 
shoppa i staden eller att Chicago är en elegant och trendig stad. Oavsett hur den tolkas är det 
viktigt att se att budskapet tar ett rejält avstamp från allt vad industri och arbetarklass heter. 
Enligt Ward är sådana förknippelser svåra att gå ifrån men Chicagoexemplet visar på att det är 
nödvändigt att hitta andra meningar och innebörder av staden om själva kärnverksamheten går 
förlorad. Syftandet på chic är bara ett exempel på vad en stad kan lyfta fram. Det kunde lika 
gärna ha varit fokus på kultur eller idrott.33

                                                 
29 Olsson, 2006, s.7-11 
30 Ward, 1998, s.186 
31 Ibid. 

 

32 Nationalencyklopedien, 2008  
33 Ward, 1998, s.186-187 
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Det finns dock ett inbyggt försvar mot när stadsnamnet i fråga laddas med andra värden än 
tidigare. Exempel på detta är om Manchester eller Huskvarna skulle projiceras som turiststäder. 
Även om städerna har annat att erbjuda än industri är städerna för lång tid framöver stämplade. 
Människors tankar om staden har en betydande roll i detta och det är inte en allmän mening att 
man som turist skulle åka till t.ex. Sheffield, som till väldigt stor del utgörs av industrier, för 
kulturell stimulering. Kontentan av detta är att både invånare och icke-invånare förbiser stadens 
andra möjligheter och det är där stadens ledningsgrupper står inför stora dilemman.34 Ward 
menar också att ett försprång för postindustriella städer är att de på något sätt har närhet till 
vatten.  Detta gestaltar sig av t.ex. kanaler, dammar eller hamnområden. Han menar på ett annat 
försprång för den postindustriella staden. Detta går ut på att staden gynnas av gångtrafikanter och 
platsens utformning för att tillgodose dessa.35

2.5 Traditioner och arv – En kulturell identitet 

 

I boken ”The Creative City – A toolkit for urban innovators” skriver författaren Charles Landry 
om hur viktigt kulturell kreativitet är för städers utveckling. Hans utgångspunkt är att kultur kan 
stärka samt revitalisera en given stads ekonomi. Landry har arbetat aktivt med stadsplanerare och 
beslutfattare i över fyrtiofem länder inom forskningsämnet.36

Det kulturella arvet tillsammans med människors traditioner blir allt viktigare i dagens 
mångkulturella och globala samhälle. Enligt Landry försöker människor i allmänhet hitta 
inspiration i byggnader, artefakter, kunskap, värderingar och sociala ritualer från förr. Det pågår 
en ständig jakt efter de lokala rötterna. Landry skriver att människors kulturarv kopplas till 
historia och invånarnas gemensamma minnen. Detta är en av grundpelarna i Landrys forskning 
om kulturell stadsutveckling. En stads kulturarv är enligt Landry summan av människors 
kreativitet ur ett historiskt perspektiv där det i sin tur är resultatet av kreativiteten som driver 
samhället framåt.

 

37

Dock är det inte bara byggnader och andra fysiska ting som är viktiga för kulturarv. Landry 
skriver också att varje aspekt av kulturen är viktig. Exempel på s.k. mjuka aspekter av kulturen 
är språk, lagar och teorier. De kan inte gestaltas på samma enkla sätt som en byggnad och det är 
därför vikigt att dessa aspekter förs över mellan olika generationer.

 

38

                                                 
34 Ibid. s.187-190 
35 Ibid. s.186-191 
36 Landry, 2008 
37 Landry, 2008, s.6 
38 Ibid. s.7 
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Författaren hävdar att kulturell kreativitet är fundamental för en stads överlevnad. Detta är mest 
tydligt genom följande påstående: ”Creativity is the cultural equivalent of the process of genetic 
change”. Dock är inte kreativiteten möjlig utan en stads kulturella tillgångar. Landry skriver att 
kulturella tillgångar är en stads råmaterial och dess värdegrund. Alla kulturella tillgångar kan och 
ska enligt Landry exploateras med kreativitet. Efter detta ska kreativiteten hjälpa de kulturella 
tillgångarna att växa. Dock finns det ett stort problem med detta vilket innebär att fantasin och 
kreativiteten är väldigt svår att begränsa. Landry lägger ansvaret på stadsplanerare och 
beslutsfattare att göra den begränsningen. Problemet går sedan vidare i att dessa personer 
missbrukar kreativiteten. Kulturen får ofta lida eftersom den väldigt ofta ses som ett tillägg till 
övriga stadsfunktioner som t.ex. boende, kollektivtrafik, hälsa och liknande. Om principen för 
kreativitet ska kunna fungera i praktiken måste kultur likställas med ovanstående områden.39 
Enligt Landry har städer med unika nischer klara försprång i avseendet att locka till sig nya 
invånare och besökare. Hans tanke går ut på att varje stad potentiellt kan bli ett världscentrum 
om dess invånare och beslutsfattare är tillräckligt tålmodiga och ihärdiga. Exempel på städer är 
Freiburg i Tyskland för sitt ekologiska tänkande och New Orleans i USA för dess bluesmusik. 
De kulturella tillgångarna förkroppsligas i dessa städer i människans kunskaper och talanger. 
Exempel på sådana talanger är sariskräddare i indiska städer, träsnidare på Bali och tygfärgare på 
Mali.40

Kulturen är enligt Landry en stor del i den urbana ekonomiska utvecklingen. Detta är mest 
tydligt genom följande påstående:”Culture provides insight and so many impacts; it is the prism 
through which urban development should be seen”. Praktiskt märks kulturens tyngd i samhället 
mest i antalet människor som har arbete eller liknande sysselsättning inom området. Enligt 
Landry arbetar tre till fem procent av de totala arbetsstyrkorna med kultur i städer som London, 
New York, Berlin och Milano.

 

41

Kavaratzis Mihalis vid Urban and Regional Studies Institute, universitetet i nederländska 
Groningen, har skrivit om kulturens och underhållningens roll i en stads varumärke. Rapporten 
heter ”Branding the City through Culture and Entertainment”. Enligt Mihalis har stort fokus 
inom platsmarknadsföring länge legat på att locka till sig turister och nya invånare. De befintliga 
invånarna har hamnat i skymundan men trenden visar på att fördelningen börjar jämna ut sig 
mellan invånare och besökare. Mihalis skriver i sin arbetsrapport att kultur, nöje och förströelse 
är det som uppskattas mest i en stad. Det visar sig tydligt i tävlingen mellan olika europeiska 
städer om att vinna årets kulturhuvudstad. Stora summor pengar investeras varje år för att få den 
egna staden vald. Förutom detta syns det också i att f.d. industrilokaler från industrialismens 
glansdagar börjar användas till kultur och underhållning.

 

42 De flesta stora städer har möjligheten 
och att skapa ett kulturellt värde för dess besökare och invånare. Turister lockas enligt Mihalis 
bäst till en stad med hjälp av kultur och underhållning. Städer som också lockar till sig mäss- och 
konferensbesökare har i längden ekonomiska fördelar jämfört med städer som inte har det. 
Kultur marknadförs enligt Mihalis ofta som arkitektur, kulturbyggnader och evenemang. Dessa 
har dock ett djupare värde och fungerar indirekt också som en värdeskapare för den lokala 
befolkningen. Den lokala identiteten blir allt viktigare i den allt mer globaliserade världen. 
Kultur är enligt Mihalis den sista bastiljonen i den lokala identiteten.43

                                                 
39 Ibid. s.7-8 
40 Ibid. s.8 
41 Ibid. s.9 
42 Mihalis, 2005, s.1 
43 Ibid. s.4 
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I studien ”Välkommen till Borås – En studie om marknadsföringen av Borås” behandlas en rad 
olika faktorer kring begreppet destinationsmarknadsföring. En av dessa är hur de ansvariga inom 
marknadsföringen av Borås ser på vikten av att vårda och utveckla kulturarvet som finns i 
staden. Studien är en magisteruppsats på d-nivå från 2008 och är framtagen vid Högskolan i 
Borås av författarna Amra Hadzimesic och Madeline Roth. Staden har sedan länge förknippats 
med textilindustrier. I och med uppkomsten av industrierna växte staden tämligen snabbt. 
Textilindustrin har under årens lopp omformats men den finns fortfarande kvar fast i en mängd 
olika former. I studien framgår det att Borås numera är lite av ett centrum för textildesign och 
handel som präglas av textil. Dessutom har staden tagit till vara på textilarvet och detta har 
medfört att Borås erbjuder utbildningar inom ämnet textil. I studien framgår det att Borås ser 
textilindustrin som ett kulturarv som också ses vara en del i stadens kulturella kapital. 
Kulturarvet har i sin tur bidragit till stärkt handel i regionen. Detta betyder med andra ord att den 
omformade textilindustrin i form av t.ex. högskoleutbildningar inom området har bidragit till att 
studenter lockas till staden. Till dessa lockas sedan företag och dessa består av människor som 
väljer att arbeta i staden. Design, skapande, konst och museum inom textilområdet har således 
stärkt hela staden som Sjuhärads medelpunkt.44

2.6 Spektakulär kultur i Bilbao 

 

Beatriz Plaza vid University of the Basque Country i spanska Baskien har skrivit den 
vetenskapliga artikeln ”Evaluating the influence of large cultural artifact in the attraction of 
tourism – The Guggenheim Museum Bilbao Case”. Hon är professor inom ekonomi vid 
universitetets ekonomifakultet.45 I artikeln behandlar hon inte bara Guggenheimmuseet i Bilbao 
utan jämför det också med andra landmärken. Museets utseende är uppseendeväckande och har 
blivit ett världskänt byggnadsverk. Innehållet är i sin tur minst lika spektakulärt med modern 
konst från flera av världens mest kända konstnärer.46 Enligt Plaza är det inte säkert att storskaliga 
och internationellt kända landmärken har ett mervärde för stadens kultur. Hon nämner 
Eiffeltornet i Paris, operahuset i Sydney och frihetsgudinnan i New York som några tydliga 
exempel. De är förvisso stora symboliska landmärken och turistattraktioner men enligt Plaza är 
de inte mycket mer än så. Hon säger istället att Guggenheimmuseet i Bilbao är ett enanstående 
exempel på ett kulturellt landmärke som skapar mervärde till staden i sig och för dess invånare. 
Anledningen till detta är att staden före museet hade en avsevärt mindre mängd besökande 
turister.47

                                                 
44 Hadzimesic och Roth, 2008, s.65-68  
45 Plaza, 2000, s.274 
46 Museo Guggenheim Bilbao, 2009  
47 Plaza, 2000,  s.264   

  



 

13 

 

Kavaratzis Mihalis som nämndes tidigare skriver i sin rapport ”Branding the City through 
Culture and Entertainment” också om kända landmärken samt om Guggenheimmuseet. Ett 
konventionellt sätt att skapa ett värde i en stad är enligt Mihalis skapandet och bevarandet av 
landmärken. Mihalis likt Plaza tycker att vissa landmärken har positiva effekter men endast i en 
viss utsträckning. Dock finns det landmärken som kan och har förändrat hela städer. Mihalis som 
Plaza anger Guggenheimmuseet i Bilbao som ett typiskt exempel. Där har landmärket skapat en 
stor mängd arbetstillfällen samtidigt som staden har satts på den kulturella kartan.48 Dock är 
effekterna enligt Mihalis inte endast positiva. Mihalis skriver att människor i allt större 
utsträckning uppskattar kultur, nöje och förströelse i en stad. I och med detta kan landmärken 
ibland uppfattas som negativa. Det finns ett tydligt trendbrott efter elfte september 2001 i New 
York. Landmärket World Trade Center som inte längre finns kvar fysiskt har sedan dess i 
majoriret omnämnts i negativa sammanhang, till skillnad från före flygkrascherna.49 Negativa 
effekter kan också synas i en mättnad i liknade arkitektur och landmärken städer emellan. 
Exempel på detta är att många städer satsar på idrottsarenor, motorvägar, köpcentrum, 
turistkvarter och nöjesparker. Enligt Mihalis är dessa irrelevanta för många människor. Istället 
söker många människor upplevelser och utmaningar i sina kreativa medvetanden.50

Bilbao är en stad i den baskiska delen av Spanien. Det är Spaniens största hamn och landets 
fjärde största stad.  Staden blomstrade under början av industrialismen och var ett centrum för 
sjöfart och stålhandel. Detta höll i sig till 1975 då industri efter industri började avvecklas. 
Mellan 1979 och 1985 var nästan tjugofem procent av den tidigare arbetsstyrkan inom industrin 
utan arbete. Under mitten av 1980-talet började beslutsfattare i Bilbao intressera sig allt mer för 
turism eftersom det krävdes flera ersättare till de nedlagda industrierna. På den tiden hade 
dessvärre staden tämligen få sevärdheter och attraktioner som kunde locka till sig turister. 
Dessutom är vädret inte till turismens fördel. I Bilbao faller det årligen ca femtonhundra liter 
regn per kvadratmeter.

 

51 Enligt Plaza lockar industristäder ofta till sig en stor mängd människor i 
handel och affärer men också för att träffa släkt och vänner. Däremot är nöjes- och fritidsbesök 
inte särskilt vanliga. Bilbao och dess beslutsfattare stod helt klart inför en svår uppgift. Under 
ungefär tio år planerade och genomförde beslutsfattarna en rad ambitiösa projekt i staden. De 
bestod bl.a. av arkitektritade tunnelbanor, en ny flygplats, omfattande grön- och vattenområden, 
lägenheter och kontor. Samtidigt väcktes tanken om ett Guggenheimmuseum i staden. 
Förhandlingar påbörjades mellan de baskiska beslutsfattarna och Guggenheimstiftelsen i New 
York. Bilbao och Guggenheimstiftelsen kom till slut överens men det var enligt Plaza på 
oväntade grunder. Den spanska staden hade genom årtionden satsat på kultur som hade baskisk 
anknytning. I Bilbaos kulturplan från den tiden fanns det klara direktiv att kultur skulle främja 
den baskiska identiteten, språket och det baskiska arvet. Konstigt nog var det samma grupp av 
människor som följt kulturplanen som var de största förespråkarna för Guggenheimmuseet. Ett 
museum helt utan baskisk anknytning.52

                                                 
48 Mihalis, 2005, s.4 
49 Ibid. s.3 
50 Ibid. s.4-5 
51 Plaza, 2000, s.265-266 
52 Ibid. s.267 
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Efter byggandet av museet har strömmen av stadsbesökare ökat markant. En stor andel av 
stadens turister besöker också museet. Plaza har sammanställt statistik över stadens och museets 
besökare mellan 1994 och 2000.53 Se tabell 1. Statistiken är månadsbaserad och visar 
genomsnittliga siffror. Genomsnitt besökare varje månad ökade med ungefär trettiotvåtusen 
människor mellan intervallerna 1994-1997 och 1997-2000. Detta är enligt Plaza anmärkningsvärt 
eftersom Bilbao länge har varit centrum för terroristgruppen ETA. Gruppens huvudmål är att 
göra Baskien självständigt från Spanien.54 Vidare visar Plaza att antalet besökare som endast 
stannar en natt i Bilbao är en ökning på ungefär femtiofemtusen besökare per månad mellan 
1994 och 2000. Det är också en tydlig ökning på utländska besökare. Dock finns det en ökning 
på spanska besökare men den är inte lika stor. Enligt Plazas statistik är det genomsnittliga 
besöksantalet efter museets tillkomst 115 351 besökare per månad i Bilbao. Av dessa besöker ett 
genomsnitt på 98 035 också museet varje månad.55 Enligt Plaza går rusningen till 
Guggenheimmuseet inte förklara på något enkelt sätt. En förklaring kan vara att byggnadsverkets 
arktitektur trollbinder och drar till sig människor endast genom sitt utseende.56

I ett examensarbete vid fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap vid 
SLU Alnarp har det forskats inom ämnet city branding. Examensarbetet är en kandidatuppsats på 
c-nivå från år 2008 och heter ”Att bygga för att synas – city branding i stadsplaneringen”. City 
branding är utgångspunkten medan forskningen är fokuserad på vad spektakulära byggnader och 
områden för bebyggelse kan göra för att främja en stad.

 

57 Författaren Sigrid Lönnerholm skriver 
också om vilka positiva egenskaper Guggenheimmuseet har bidragit med i stadens utveckling. 
Lönnerholm tillägger dock att många städer har misslyckats med liknande byggnadsverk. Den 
främsta anledningen till detta är att de som är ansvariga för stadsutvecklingen inte har insett att 
varje stad är helt unik och det går inte att kopiera sådana här framgångsrecept. Detta kan i sin tur 
medföra att städernas image istället försvagas. Kopierandet kan också leda till att Bilbaos 
framgång minskar och stadens image inte förblir lika självklar.58

”Uttrycket ’att göra en Bilbao’ har nästan blivit synonymt med city branding, då 
Guggenheimmuseet i staden är dess mest tydliga exempel.”

 

I och med framgången med museet föddes, som ovan nämnt, tankar i andra städer om att bygga 
liknande byggnader och det har enligt Lönnerholm efter Bilbaos framgång myntats ett uttryck. 

59

                                                 
53 Ibid. s.271 
54 Ibid. s.266 
55 Ibid. s.271 
56 Ibid. s.270 
57 Lönnerholm, 2008, s.6 
58 Ibid. s.16-17 
59 Ibid. s.16 
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Tabell 1. Statistik över genomsnittligt antal besökare till Bilbao och 
Guggenheimmuseet i intervallerna 1994-1997 och 1997-2000.60

                                                 
60 Plaza, 2000, s.271 
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3 Teoretiskt ramverk 
Teoridelen behandlar tre områden som valts utifrån den problembakgrund och forskning 
uppsatsen vilar på. Du kommer att bli insatt i områdena socialkonstruktivism, placebranding 
och kultur med fokus på staden som plats. 

 

3.1 Socialkonstruktivism 

Under de senare åren har ett antal alternativa socialpsykologiska synsätt trätt fram, synsätt som 
har gemensamt att de kritiskt studerar olika former av s.k. sociala konstruktioner.61  
Socialkonstruktivism är ett månfacetterat begrepp, som hävdar att verkligheten får mening 
genom de begrepp, kategorier och tolkningar som människan konstruerar.62 Människor 
konstruerar således kunskap genom den vardagliga interaktionen och deras synsätt är inte en 
produkt av objektiva observationer av världen, utan en konsekvens av den sociala interaktionen 
de är engagerade i. Våra tankar, ideal och vårt handlade bygger mer eller mindre på olika 
beskrivningar av den verklighet vi lever i, där varje konstruktion ger oss olika 
handlingsalternativ.63 Socialkonstruktivister ser samhället som en väv av interaktiva, 
intersubjektiva handlingar och processer. Samhällets sociala strukturer produceras av 
återkommande handlingsmönster och våra uppfattningar om dem. Samhälliga förhållanden ses 
således vara resultat av individers och gruppers definitioner.64

Platsen som social konstruktion 

 

Inom området socialkonstruktivism kan man tala om platsen som en social konstruktion. Detta 
innebär att platser enbart existerar genom våra mentala föreställningar, att de tar form genom 
våra tankar om dem. Platser är verktyg vi använder oss av för att förstå vår omvärld.65 Bilden av 
staden skapas således kommunikativt i dialogen mellan människor. Vidare menar Ek och 
Hultman att platser är politiska. Våra tankar kring platser får direkta effekter på exempelvis 
synen på migration, flyktingfrågor och asyl. De menar att vi kommer att agera olika beroende på 
om vi anser att platser har en bestämd plats i vår omvärld eller om vi själva skapar platser genom 
interaktion.66 Innebörden av platsen som social konstruktion är att platsen inte finns i vår 
omvärld med en konkret funktion och mening, utan att funktion och mening ges genom våra 
mentala föreställningar om den. Ett klassrum är ett klassrum för att det benämns som klassrum, 
men även för att människor ger klassrummet en funktion och en mening i interaktion med 
varandra. På samma sätt är inte en stad en stad för att det bara är så, utan för att människor ger 
platsen benämningen stad. Platsen har således inte en viss mening eller funktion, utan ges en viss 
mening eller funktion.67

                                                 
61 Angelöw och Jonsson, 2000, s.51-60 
62 Brante, 2004, s.286-287 
63 Angelöw och Jonsson, 2000, s.51-60 
64 Brante, 2004, s.286-287 
65 Ek och Hultman, 2007, s.14 
66 Ibid. s.23 
67 Ibid. s.16 
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Vidare är platsen samt platsens mening och funktion enligt Ek och Hultman kontextberoende, 
med vilket de menar att det inte är beroende av platsens historia eller geografiska placering. De 
förklarar platsen vara ett verb snarare än ett substantiv.68

Städer har i allt större utsträckning övergått från att vara industristäder till postindustriella städer, 
en förändring som innebär att synen på staden omdefinieras. Kontentan är att staden, istället för 
att ses som en plats för produktion, ses som en plats för konsumtion. I boken ”Plats som 
produkt” från 2007 av forskarna Richard Ek och Johan Hultman diskuteras denna förändring och 
hur platser allt mer paketeras och marknadsförs i syfte att attrahera besökare, företag och 
invånare. Ek skriver i delen ”Malmö och America´s cup – Det koloniala evenemanget” om hur 
denna förändring har resulterat i en rad av stadsförnyelsestrategier, som har till syfte att nå en 
mer postindustriell prägel.

   

Vi vill på samma sätt som Ek och Hultman se platsen som en social konstruktion snarare än att 
ha en kartografisk platsuppfattning. Platsen är således konstruerad av människors 
kommunikativa processer, vilket innebär att de människor som arbetar med stadens utveckling är 
de som väljer hur staden ska kommuniceras. Utifrån sina uppfattningar om hur platsen 
Jönköping är konstruerad väljer de vilka profilskapande aktiviteter och utmärkande attiraljer som 
ska ”göra staden”.  

69 Malmö är en stad som har visat på en tydlig användning av sådana 
strategier. De har profilerat sig dels som kunskapsstad, dels som evenemangsstad. Dessa 
förnyelsestrategier har medverkat till att städer alltmer representeras och marknadsförs som 
kommersiella produkter. Vidare menar Ek att dessa strategier av det politiska styret ofta 
förklaras som nödvändiga för stadens ekonomi och han menar samtidigt att allmänheten sällan 
tillfrågas om huruvida de ser strategin som önskvärd eller ej.70 Denna politisering av städer 
förklarar författarna gå hand i hand med städers kommersialisering.71

Begreppet platsens kommersialisering innebär att platser allt mer ses som produkter. Det är en 
ekonomisk utveckling som berör såväl materiella, kulturella och etiska aspekter som sociala och 
ekologiska.

  

72 Det Ek och Hultman menar med kommersialisering är att platser får en strategisk 
kommersiell betydelse. Platsmarknadsföring kommersialiserar platser, vilket innebär att 
exempelvis en stad blir en vara som kan produceras, marknadsföras och konsumeras. Detta 
innebär vidare att städer konkurrerar med varandra på en marknad. Platsers marknadsföring är 
ofta fokuserad vid konsumtion, detta i och med att konsumtion är en platsskapande och 
platsförändrande handling. Det finns dock en problematik i denna koppling, en del platser döljer 
de sociala och ekologiska orättvisorna bakom produktionsprocesserna. De moraliska effekterna 
av konsumtion i mer standardiserade och massproducerande sammanhang blir således 
svårtolkade.73

                                                 
68 Ibid. s.256 
69 Ibid. s.95 
70 Ibid. s.96 
71 Ibid. s.101 
72 Ibid. s.13 
73 Ibid. s.25 
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3.2 Att kommunicera en plats 

3.2.1 Varumärket – En grundläggande utgångspunkt 

Ett stort dilemma med att bygga ett varumärke kring en stad är att ”produkten” är avsevärt mer 
komplex jämfört med en fysisk produkt. Definitionen av varumärket är dock densamma även om 
det gäller en plats eller en fysisk sak som går att hålla i handen. Den mest förekommande 
begreppsförklaringen av ett varumärke utgörs av namn, termer, design, symboler eller andra 
attribut som skiljer produkter eller tjänster från andra innehavare. Varumärket innefattar även 
mjukare värden i form av t.ex. människors känslor och värderingar angående producenten. Ett 
varumärke kan identifiera en eller flera produkter och tjänster från en producent.74

3.2.2 Kommunicera med hjälp av place branding 

 

I kommunikationen kring ett land, ett område eller en stad används många av de begrepp som 
också används inom produkt- och tjänstesektorn. I och med att städer har börjat bli allt mer lika 
säljbara produkter har forskningen också ökat inom området. Det centrala begreppet kring detta 
fenomen kallas i stora ord för place branding. Begreppet avser att applicera strategier länkade till 
byggandet och vårdandet av ett varumärke gällande antingen en stad, en region eller ett land. 
Med detta menas att fokus ligger på vad dessa har att erbjuda och vilka som eventuellt kan 
tänkas ta del av dem som produkter. I place branding är det väsentliga främst ekonomisk, social, 
politisk och kulturell utveckling.75 Denna uppsats har endast fokus på hur kulturella aspekter 
kommuniceras där platsen ses som en social konstruktion. När det gäller varumärket utgörs detta 
av bland andra destinationens namn, symboler, logotyper eller ord. Det kan också ses som andra 
grafiska element som differentierar platsen, d.v.s. element som särskiljer destinationen från 
andra. Dessutom kännetecknas varumärket av att det stärker njutbara minnen från en upplevd 
destination.76

Problemet med begreppet place branding är att det berör olika typer av platser. Det behöver inte 
specifikt vara en stad.

 

77 Detta betyder att place branding lika gärna kan appliceras på ett berg 
eller ett naturområde som en stad. Begreppet avser i denna uppsats endast Jönköpings stadskärna 
och hur dess kulturfaktorer kommuniceras. Detta smalnar av place branding och det talas då 
istället om city branding. Dock är ramverket för detta begrepp detsamma även om platsen är en 
stad. Den stora skillnaden är att city branding bara fokuserar på de ekonomiska aspekterna och 
begreppet kan appliceras på större orter som har tuff konkurrens.78

                                                 
74 American Marketing Association, 2008 
75 Kerr, 2005, s.277 
76 Ibid. 
77 Caldenby, 2006, s.12 
78 Kerr, 2005, s.276-283 

 I det här fallet är båda 
begreppen intressanta eftersom kulturinvesteringar i allra högsta grad har med ekonomiska 
faktorer att göra.    
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Städer som konstruktioner ska enligt Greg Kerr, Wollongong University (NSW), formas 
empatiskt och tematiserande och formas efter mobila och icke platsberoende invånare, besökare 
och företag.79

Komplikationer med place branding 

 Det sistnämnda betyder i korthet att människor och företag inte längre är beroende 
av en och samma plats. Globaliseringen har medfört att världen har krympt och att människor 
flyttar på sig i allt större utsträckning.  

Det är som sagt komplicerat att jämföra en plats med en produkt ur ett varumärkesperspektiv. 
Även om forskningen till stor del är baserad på konventionella metoder för varumärkesbyggande 
uppstår det ofta komplikationer när dessa teorier appliceras på en plats eller en stad. Graham 
Hankinson, London Metropolitan University, talar om tre aspekter som gör att konventionella 
metoder komplicerar arbetet med platsen som produkt. För det första kan en plats inte 
kontrolleras på samma sätt som en produkt. Sändaren har nästan ingen kontroll över vad 
invånaren i fråga känner när denna tänker på staden eller befinner sig i den. Varje invånare väljer 
själv vilka attribut som är intressanta att ta till sig. Samtidigt kan en annan grupp invånare ta till 
sig samma attribut fast av helt andra anledningar. För det andra är platsen geografiskt betingad 
och detta kan begränsa själva utvecklingen markant. Stadsgränser eller nationsgränser är svåra 
att ändra på och det sker sällan nu för tiden. Detta innebär att platsen har svårt att få tillgång till 
nya fysiska attribut, t.ex. landyta, som kan tänkas vara bra för produkten. Den tredje aspekten 
gäller organisationen som står bakom platsen. Dessa organisationer är komplexa och består av 
personer med olika politiska åsikter. Dessutom består organisationerna ofta av personer från 
både offentlig och privat sektor. Själva organisationen i sig är ofta statlig, såsom en kommun, 
och detta medför ofta problem gällande ekonomiska resurser. Organisationerna är dessutom ofta 
strikt styrda och det finns en politisk agenda att ta hänsyn till.80

Urbana beslutsförfattare använder sig allt mer av en styrningsfilosofi som snarare kännetecknas 
av en försäljningsmentalitet än en förvaltarmentalitet.

  

81 De fokuserar snarare på större 
profilskapande symbolprojekt än på mindre projekt som kanske på flera sätt kan vara till nytta 
för invånarna. Det blir ofta i sådana sammanhang en etisk och politisk diskussion. 
Marknadsföring av städer blir således en form av maktutövning där transparens och inflytande 
hamnar i skymundan.82

                                                 
79 Ibid. 
80 Hankinson, 2004, s.109-121 
81 Ek och Hultman, 2007, s.30 
82 Ibid. s.31 
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3.3 Kulturens roll i staden 

Kulturutbud är idag lika viktigt som stadens utsmyckningar. Exempel på sådana är 
promenadstråk. Dock kan kultur fungera som utsmyckning men detta är bara en liten del av 
stadens totala kulturutbud. Ward talar om att kulturens effekter är svåra att mäta eftersom ämnet 
är förhållandevis subjektivt. Det finns dock många exempel på kulturinvesteringar som förnyat 
hela städer från grunden. Investeringar i kultur kräver ofta mycket mod från beslutsfattarna och 
det krävs en optimistisk anda inom organisationen för att möjliggöra satsningar. Viss kritik har 
framförts från den akademiska världen angående organisationer som ser sin stad som en 
paketerad produkt. Istället borde det ges en ärlig helhetsbild av staden som bygger kulturellt djup 
och beaktning om den komplexitet staden som produkt medför.83

3.3.1 Vad är kultur? 

 

Terry Eagleton, professor i kulturteori vid universitetet i Manchester, förklarar begreppet kultur 
vara ett av de två eller tre mest komplexa orden i den engelska vokabulären.84 Det är ett öppet 
begrepp och det uppstår ständigt nya sätt att se på det. Nationalencyklopedin har ett antal olika 
förklaringar som härstammar från olika filosofiska tänkare, både kända och okända. En av dessa 
är att kultur är en samling av filosofi, religion, konst, naturvetenskap och teknologi.85

Bengt Olsson, professor och fil.dr. vid Musikhögskolan i Göteborg, förklarar att det i den 
kulturpolitiska debatten finns två synsätt på kultur, en estetisk och en antropologisk kultursyn.

  

86 
Det estetiska kulturbegreppet förklaras ofta vara snävare, med fokus på de traditionella 
konstarterna såsom konst, musik och litteratur medan det antropologiska kulturbegreppet är 
bredare och innefattar hela sätt att leva.87

”Ordet kultur har många innebörder. Vi använder ordet kultur som ett beskrivande, inte som ett 
värderande eller normerande begrepp. Med kultur menar vi konstarterna, medierna, 
bildningssträvanden och kulturarven. Ett praktiskt/politiskt fungerande kulturbegrepp måste 
beröra både kulturens kommunikativa sidor, processer och materiella uttryck.”

 I detta kulturpolitiska sammanhang kan det vara 
intressant att ta del av statens definition av kultur vilken lyder som följande: 

88

                                                 
83 Ward, 1998, s.5   
84 Eagleton, 2000, s.1 
85 Nationalencyklopedien, 2008 
86 Olsson, 1993, s.31 
87 Persson, 2001, s.55-56 
88 Prop. 1996/97, s.211 

 

För att göra kulturbegreppet i vår mening begripligt definierar vi det efter vår egen empiri. Sett 
ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt existerar begrepp oavsett om det finns termer för dem eller 
inte och de får vidare sin form genom hur de kommuniceras. Vi ser kultur vara ett subjektivt 
begrepp som kan tolkas på flera olika sätt beroende på vem det är som tillfrågas och var denne 
befinner sig. I denna studie definieras kultur av fyra olika informanter med Jönköpings 
stadskärna som utgångpunkt. 
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3.3.2 Vad kostar kulturen i Sverige? 

Statens Kulturråd har år 2008 i rapporten ”Kulturens finansiering 2007” sammanställt hur 
mycket kulturen kostar och vem som betalar för den. Rapporten är generell och går inte in på 
specifika privata aktörer som lägger pengar på Sveriges kulturutbud. Staten tillsammans med 
regioner, landsting och kommuner utgör den offentliga sektorn. Den statistik och de kostnader 
som rapporten avser är samlade från år 1998-2007 men rapporten i sig är den senaste att tillgå 
från Statens Kulturråd. 

Under året 2007 var det sammanlagda avsatta beloppet 21,7 miljarder kronor där staten var den 
största aktören. Efter dem kommer landstingen vilka har ökat sina investeringar mest sett till 
procent. Kommunerna har även de ökat sina utgifter men de är de organisationer som minst ökar 
investeringarna, relativt till stat och landsting. Att landstingen ökat beror mycket på att 
ansvarsfördelningen börjar ändras sett mellan landsting och kommun. Rapporten visar att det 
huvudsakliga kulturansvaret allt mer ligger i landstingens händer. Om det ses till Sveriges totala 
budget är kulturbudgeten väldigt liten och den utgör en knapp procent av den totala 
stadskassan.89

Förutom de offentliga aktörerna investeras kulturen till största del av invånarna i Sverige, vilkas 
kulturutgifter efter år 2007 låg på 46,9 miljarder kronor. Dock är denna siffra framtagen med alla 
privata investeringar inkluderade. Rapporten klargör också att t.ex. sponsring av kultur är en 
mycket liten del av den totala kulturbudgeten. Kortfattat ser områdesfördelningen ut som sådan 
att staten satsar på att bilda folket medan landstingen satsar på teater, dans och musik. 
Kommunerna lägger dock mest pengar på biblioteksverksamhet inom det givna området. Det 
avsatta beloppet från staten, landstingen och kommuner var som tidigare nämnt ungefär 21,7 
miljarder kronor. Dock var det totala beloppet för hela rikets utgifter markant högre. Invånarna 
utgör den största delen och det gör att den totala utgiften år 2007 låg på ungefär 68,6 miljarder 
kronor. Se allmän fördelning i kulturutgifter i figur 1 nedan.

  

90

 

   

Figur 1. Fördelning i procent av kulturutgifter år 2007, baserat på statistik från Statens 
Kulturråd.91

                                                 
89 Statens Kulturråd – Kulturens finansiering 2007, 2008, s.5 
90 Ibid. s.12-15 
91 Ibid. 
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3.3.3 Kultur vs. Ekonomi 

Vid första anblick är begreppet kultur långt ifrån begreppet ekonomi. Statens Kulturråd skriver i 
rapporten ”Kulturens finansiering 2007” att de båda begreppen blir allt mer sammankopplade. 
De talar om ekonomisering av kulturen och kulturalisering av ekonomin. När kulturen blir allt 
mer kommersialiserad finns det en risk att den blir urlakad och förlorar sitt värde. Den stora 
skillnaden mellan kultur och ekonomi är subjektivitet och objektivitet. När de flätas samman blir 
kulturen mer riktad mot entreprenörskap och export och de tidigare gränserna är inte längre lika 
tydliga. Kultur har gått från att vara en fristående faktor till att i allt större utsträckning värderas 
efter ekonomiska mål. Enligt Kulturrådet är kopplingen mellan kultur och ekonomi till viss del 
positiv. Den främsta anledningen är att sammanslagningen får en stor genomslagskraft i den 
totala samhällsekonomin. Kritiken som har framförts från Statens Kulturråd är dock följande:  

”Det finns en risk att kulturen endast betraktas som ett medel för att nå 
ekonomiska mål”.92

3.3.4 Cultural planning 

 

Tidigare redovisade teorier angående kulturstrategier syftar i många fall på platsens unikhet och 
att detta är viktigt för tillväxt av olika slag. Teoretikerna har olika namn på detta och i många fall 
syftar de till olika unika faktorer. När det gäller unikhet inom kultur är tankarna väldigt spridda, 
dock finns det en specifik teori för det detta ändamål som är väl utarbetad och använd.  
Begreppet heter cultural planning och kommer ursprungligen från Storbritannien där den mest 
aktiva forskaren heter Lia Ghilardi. Hennes namn nämns ständigt i de sammanhang där 
begreppet används. Ghilardi är chef för en brittisk organisation som heter Noema Research and 
Planning ltd, vilken har som syfte att föra ut tankar och strategier angående bl.a. cultural 
planning.  

Cultural planning syftar först och främst till att ta till vara på den befintliga kulturen och att nya 
kulturprojekt anpassas till platsen där de förekommer. Kontentan av cultural planning är att det 
fungerar som ett verktyg för att se till att kulturen kan tillgodoses av såväl invånare och besökare 
som platsen i sig. Vidare bör kulturprojekt enligt begreppet inte förekomma som isolerade 
projekt utan de måste förankras och utnyttjas med platsens unikhet i beaktning. För att det här 
ska fungera bör kulturarbetet integreras mellan organ inom politik och näringsliv.93 Däremot kan 
betydelsen av ordet kultur skapa utrymme för mycket tolkning. Kultur i culture planning är brett 
och syftar enligt Ghilardi på det västerländska sättet att leva och vår samlade förförståelse samt 
våra erfarenheter, d.v.s. att kulturen är mer av antropologisk natur.94

                                                 
92 Ibid. s.7-8 
93 Noema research and planning ltd. 2001 
94 Ghilardi - Cultural Planning and Cultural Diversity 2001, 2001 
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Begreppet syftar som sagt på integrering av kulturen i samhällspolitiken men detta ska med 
fokus på medborgarna och kreativitet ske genom okonventionellt tänkande. Ett tillvägagångssätt 
i detta avseende är att olika yrkesområden kopplas samman för att nå ett och samma mål. 
Exempel på detta är att allt från artister till arkitekter medverkar i arbetet. Cultural planning ska 
dock inte missuppfattas med ordets rätta bemärkelse av planning, d.v.s. planering av kultur. 
Syftet är mer att genomföra ett gränsöverskridande arbete för att få en stad eller plats att 
utvecklas på ett bra och hållbart sätt. Enligt Ghilardi ska cultural planning bygga på realistiska 
mål som i sin tur ska vara humanistiska och ambitiösa. Vidare är det medborgarna som står i 
fokus där insikt och kunskap om den lokala platsen är det centrala. Dock är applicering av 
begreppet riskfyllt och kräver mod från samtliga medverkande. Detta för att konventionellt 
tänkande kring kultur ofta baseras på ekonomiska faktorer.95

  
    

                                                 
95 Noema research and planning ltd. 2001 
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4 Problematisering 
Den forskning som finns inom området place branding fokuserar till stor del på större städer, det 
finns dock material om mindre städer men då i en mindre omfattning. Tanken på kultur som 
tillväxtfaktor i en stad blir allt mer vanlig men det finns inte mycket forskning inom området 
med avseende på Jönköping som stad. Utgångspunkten i denna undersökning är därför teorier 
och tankar som har blivit kopplade till andra städer än Jönköping.   

Enligt teorier kring kultur som utvecklingsfaktor i städer är det viktigt att de ansvariga aktörerna 
definierar vad kultur är. Vidare är det också viktigt att en rad olika aktörer samarbetar och 
samverkar för att kulturen ska kunna vara en effektiv framgångsfaktor. Forskning hävdar att en 
plats lyckas bättre om kulturarv och traditioner tas till vara.96 Detta arv har också fått allt större 
betydelse jämfört med kultur i form av t.ex. museer och bibliotek. En hel del tyder på att 
kulturinvesteringar kan höja livskvaliteten för människor på en given plats.97 Motsatsen gäller 
sedan om viss kultur negligeras, vilket i sin tur kan leda till motsättningar i staden.98

Det finns enligt teorierna risker med att se en stad som en produkt och att kulturen endast blir en 
faktor för att uppnå ekonomiska mål. Forskning visar även på att städer lyckas bättre om 
kulturinvesteringarna är unika och anpassade till platsen och dess människor.

   

99

Stadens historia och namn är också en faktor för om kulturinvesteringar blir framgångsrika eller 
inte.

  

100 Forskning tyder också på att investeringarna i sin tur blir mer framgångrika om de är 
anpassade till platsens utformning och att de har en möjlighet att skapa synergieffekter inom 
andra områden.101

Baserat på ovanstående teorier samt teorier om platsen som en social konstruktion ligger 
intresset i hur kulturen kommuniceras med avseende på Jönköpings stadskärna samt om denna 
kommunikation når upp till tillräckligt höga nivåer för att kultur som ska kunna fungera som en 
stadsförnyelsestrategi i Jönköping. Det finns således ett intresse i att undersöka hur pass viktig 
kommunikationen är gällande kulturen.  

 Utifrån teorier om kulturens roll i stadsutvecklingen och teorier kring place 
branding vill vi se hur det ser ut i fallet Jönköping. 

                                                 
96 Landry, 2008, s.6 
97 Jensen, 2007, s.214 
98 Olsson, 2006, s.7-11 
99 Berglund, Olsson, Cars, 2006, s.4-5 
100 Ward, 1998, s.186-187 
101 Berglund, Olsson, Cars, 2006, s.13-30 
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5 Syfte och frågeställningar 
Vi ser platsen vara, som tidigare nämnt, konstruerad av människors kommunikativa processer. 
Fokus i denna uppsats blir därför att undersöka hur vårt problemområde på skilda sett definieras 
och exploateras av olika organisationer inom Jönköpings kommun. Vidare ligger fokus vid tre 
organisationer som aktivt arbetar med projektet Stadsbyggnadsvisionen i Jönköpings kommun. 
Dessa är Stadskontoret, Kultur Jönköping och Föreningen för Marknadsföring av Jönköping 
(FMJ). Utifrån problembakgrunden vill vi undersöka hur dessa tre organisationer kommunicerar 
kring kulturens roll i utvecklingen av Jönköpings stadskärna i projektet Stadsbyggnadsvisionen 
och vidare klargöra om kultursatsningar kan fungera som en stadsförnyelsestrategi i Jönköpings 
stadskärna.  

För att kunna få klarhet i detta har vi utformat nedanstående frågeställningar.  

• Samtliga organisationer har mål- och visionsdokument där det finns förklarat vad 
respektive verksamhet går ut på. Hur kommunicerar organisationerna kring 
kulturbegreppet i sina respektive måldokument med avseende på Jönköping som stad?  

• Vilka likheter och skillnader kan vi utläsa mellan informanternas svar gällande 
kulturinvesteringar i Jönköpings stadskärna?  
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6 Metod 
I detta kapitel förklaras och motiveras det vetenskapliga förhållningssätt och de metodval som 
använts i arbetet att ta fram denna uppsats. Du kommer att bli insatt i hur undersökningen har 
gått till samt vilken kvalitet den besitter. 

   

6.1 Val av metod 

Verkligheten och samhället vi lever i är komplexa. De studier vi gör om dem kräver därför olika 
metoder och tillvägagångssätt, där syftet med studien är det som styr valet. Vi ser platsen som en 
social konstruktion och att den är formad av våra föreställningar om den. För att ge svar på vår 
frågeställning valde vi att avläsa hur tre organisationer som arbetar med utvecklingen av 
Jönköpings stadskärna kommunicerar kring problemområdet och platsen Jönköping. I denna 
studie har vi av den anledningen valt att studera vårt problemområde utifrån en kvalitativ 
trianguleringsmetod. Kvalitativ metod har sitt ursprung i hermeneutiken, läran om hur det går till 
att förstå hur människor föreställer sig världen och vilken mening de ger olika företeelser102. Den 
grupp av metoder som inbegrips i den kvalitativa ansatsen kännetecknas av verbala 
formuleringar, skrivna eller talade103

6.2 Intervju 

.  

Undersökningens fokus ligger således vid hur de tre organisationerna kommunicerar kring 
problemområdet i form av tal och skrift samt vid hur deras kommunicerade tankar ter sig i 
förhållande till varandra. Vi avsåg således göra intervjuer med informanter från tre skilda 
organisationer och textanalyser på dessa, samt textanalyser av respektive organisations 
måldokument. En av organisationerna har alltså två informanter. Detta beror på att Slutligen 
gjordes en jämförande analys mellan intervjuer och dokument mot tidigare forskning och teorier 
för att på så vis ge svar på vår forskningsfråga. Uppsatsen är teoriprövande, analyserna av 
intervjuer och dokument har därför blivit formade av tidigare forskning och teorier.    

Uppsatsen är som tidigare nämnt teoriprövande, vanligtvis brukar kvantitativa metoder i form av 
frågeundersökningar användas i det avseendet. Vi har dock valt att använda oss av kvalitativa 
samtalsintervjuer för att pröva teorier och resultat från tidigare gjorda studier. Denna metod går 
att genomföra när tankarna kring problemområdet skiljer sig, vilket är fallet i denna studie.104

                                                 
102 Hartman, 2004, s.106 
103 Backman, 1998, s.31 
104 Esaiasson, 2003, s.283 

 
Vårt problemområde berör såväl city branding och kultur som stadsplanering, vilka är tämligen 
komplicerade begrepp där teorierna ofta går isär. Dessutom är begreppen laddade med olika 
värden beroende på vem som tillfrågas och av den anledningen har vi valt att pröva teorierna 
genom samtalsintervjuer. 
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Den första kontakten med informanterna togs genom e-post där de fick en kortfattad redogörelse 
av intervjuns syfte och mål. Platsen för intervjun fick informanterna själva bestämma, detta för 
att de skulle känna sig bekväma i intervjusituationen. En av forskarna intervjuade informanten 
medan den andra förde en dokumentation av mer diskursiva drag, detta samtidigt som intervjun 
spelades in på en mobiltelefon. Intervjun skrevs ut med pauser, gestikuleringar och andra 
observationer, vilka var tänkta att hjälpa forskarna i analysen av intervjusvaren.     

Intervjuguider 
Våra frågeunderlag är utformade på ett tematiskt och dynamiskt sätt. Detta innebär i korthet att 
varje fråga är direkt kopplad till själva problemställningen. Baserat på tidigare forskning och 
teorier kategoriserades frågorna i intervjuguiderna efter Bilden av Jönköping, kulturella aspekter 
samt Stadsbyggnadsvisionen. Under intervjun blev informanterna införstådda med strukturen 
genom att kategorin belystes vid byte av ämnesområde, således blev intervjun av 
semistrukturerad art. Vi har vidare använt oss av frågor av tematisk, uppföljande, direkt och 
tolkande karaktär där intervjuguiderna för varje intervju är följaktligen lika. Intervjuguiderna är 
anpassade på sådant sätt att vi undviker ledande och hypotetiska frågor. Samtliga intervjuguider 
återfinns i bilaga 4-6. 

Motivering av urval 
Jönköpings kommun har nio förvaltningar och tio politiska nämnder där alla arbetar med staden 
på ett eller annat sätt. Vårt undersökningsområde är brett och omfattar allt från kulturutbud till 
promenadstråk. Detta innebär att det finns delar av city branding i flera av förvaltningarnas och 
nämndernas fokusområden.  

Intervjupersonerna har valts ut med noggrannhet och enligt principen för intensitet i urvalen.105 
Valet har baserats på det som kallas centralt placerade källor där personerna i fråga är ansvariga 
inom sitt respektive område. Det har dock uppkommit en viss snöbollseffekt där vi blivit 
hänvisade till andra instanser. Eftersom varje intervjuperson är ansvariga för sitt respektive 
område kan vi dra vissa generella slutsatser att personerna ifråga även talar för den understående 
organisationen. Dock kan viss kritik framföras mot detta. De svarande är informanter snarare än 
respondenter i det avseende att det är svårt att byta ut personerna ifråga. Informanterna 
kännetecknas bl.a. genom att de har stor kunskap och kan ge unik information inom ett visst 
område.106

Informanter 

  

De personer vi valt att intervjua är Claes Rydberg och Kristin Nilsdotter Isaksson från Kultur 
Jönköping, Josephine Nellerup från Stadsbyggnadskontoret och Emil Danielsson från 
Föreningen för marknadsföring av Jönköping (FMJ).  

Intervjun med Claes Rydberg tog plats på Kultur Jönköping 7/11 2008. Rydberg är kulturchef på 
Kultur Jönköping i Jönköpings kommun där han är ansvarig för att genomföra de beslut som 
kulturnämnden och kulturfullmäktige tar inom kulturverksamheten.107

                                                 
105 Ibid. s.287 
106 Ibid. s.286-289 
107 Rydberg, intervju 08-07-11   

 Rydberg har valts ut med 
anledning av sin kompetens inom Jönköpings kommuns kulturverksamhet.  
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Intervjun med Kristin Nilsdotter Isaksson tog plats på Kultur Jönköping den 11/11 2008. 
Nilsdotter Isaksson är kultursamordnare på Kultur Jönköping. Hennes arbetsuppgifter inom 
förvaltningen innebär att arrangera kulturevenemang och konstprojekt i kommunen. Hon är 
dessutom projektledare för delprojektet stadens liv och innehåll i Stadsbyggnadsvisionen där 
hennes arbetsuppgifter bland annat innefattar en kartläggning av staden och att ta fram en 
kulturvitaliseringsstrategi. I hennes uppdrag ligger det även att lyfta fram och presentera bra 
kultur för stadens invånare.108

Intervjun med Emil Danielsson tog plats på Science Park 17/11 2008. Danielsson är 
verksamhetschef på FMJ. Hans arbetsuppgifter inom organisationen är produktutveckling, se till 
att finansieringen fungerar samt att delta i den allmänna debatten.

 Nilsdotter Isaksson har valts ut med anledning av sin tvådelade 
position inom kommunen samt på grund av hennes ansvar för delprojektet stadens liv och 
innehåll i Stadsbyggnadsvisionen.  

109

Intervjun med Josephine Nellerup tog plats på Jönköpings kommun, Juneporten, 25/11 2008. 
Nellerup är samhällsbyggnadsstrateg på Stadsbyggnadskontoret i Jönköpings kommun. Hennes 
uppdrag är att ”initiera, koordinera och driva strategiska frågor avseende stadsbyggnad, 
infrastruktur och kommunikation som stöd åt kommunstyrelsen”. Hon är huvudansvarig för 
Stadsbyggnadsvisionen och ska se till att initiativ tas samt att dessa blir genomförda.

 Danielsson har valts ut med 
anledning av sin externa position och sin kunskap om utvecklingen av Jönköpings varumärke.  

110

6.3 Textanalys av intervjusvar 

 Nellerup 
har valts ut med anledning av hennes ansvar för Stadsbyggnadsvisionen och sin kunskap om 
Jönköpings stadsutveckling.   

Textanalysen delas in i två delar, en manifest och en latent. Den manifesta delen syftar till att 
presentera det som direkt uttrycks i texten medan den latenta delen syftar till forskarens tolkning 
av texten. Texterna läses igenom upprepande gånger för att ge forskaren en helhetssyn kring 
informanternas tankar. Meningar som innehåller information som är relevant för 
forskningsfrågan markerades i texterna, i det här fallet sådant som berör kulturinvesteringar i 
Jönköpings stadskärna. Ett antalet citat valdes ut ur det transkriberade materialet, vilka forskarna 
ansåg vara meningsbärande för forskningsfrågan. Citaten placerades sedan in under följande 
rubriker 

Informanternas bild av Jönköping 

Informanternas definition av kultur 

Informanterna om utbudet av kultur 

Informanterna om kommunens prioritering av kultur 

Informanterna om Jönköpings säregenhet och unikhet 

Informanterna om SMoT-huset 

Informanterna om Jönköpings kulturella arv och traditioner 

Informanterna om samarbete 

                                                 
108 Nilsdotter Isaksson, intervju 08-11-11   
109 Danielsson, intervju 08-11-17   
110 Nellerup, intervju 08-11-25   
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Informanterna om externt samarbete 

Informanterna om kulturinvesteringar  

Informanterna om kultur i Stadsbyggnadsvisionen  

Informanterna om arkitektur  

En argumentationsanalys utfördes på materialet med syfte att försöka avläsa mönster i 
informanternas argumentering för kulturinvesteringar beroende på vilket område som berörs. 
Eventuella argument lyftes tillsammans med citat in under temana kultur, samarbete, samsyn, 
ansvar och kulturarv, teman som valts ut på grundval av tidigare forskning och teorier. För att 
besvara forskningsfrågan behöver en mer latent nivå nås. Citaten ses således som uttryck för 
informanternas tankar om kulturinvesteringar i Jönköpings stadskärna. För att hitta det implicita i 
informantens svar analyserades citaten och argumenten utifrån ett antal punkter; Vad som inte 
sägs i texten, vem det pratas om och om det finns några tecken på ett vi och ett dem. Ytterligare 
ska analysen visa på om det finns tecken på konflikter mellan organisationerna. De mönster som 
jämförelsen mellan informanternas tankar eventuellt genererar, jämfördes mot dokument och 
teori. 

6.4 Textanalys av dokument 

Jönköpings kommun har ett stort antal publika dokument som finns att hämta bl.a. från 
kommunens webbplats. I studien har dokument från ledningsgruppen för 
Stadsbyggnadsvisionen, kulturförvaltningen och FMJ undersökts. Dokumenten i sig behandlar 
mål och visioner för respektive verksamhet. Genom att göra kritiska textanalyser på dessa 
dokument kan en förståelse först och främst fås om varför texterna ser ut som de gör. Dessutom 
kan det urskiljas från vilket perspektiv materialet i fråga är beskrivet. Vidare kan vi med hjälp av 
denna metod även se om det finns speciella tankegångar eller maktförhållanden som spelar in i 
textens utformning. Målet med undersökningen är att klargöra om det finns eventuella skillnader 
mellan de olika måldokumenten. Frågeställningarna i de tre textanalyserna varierar, detta för att 
de valts ut på grundval av teorier och tidigare forskning. Frågorna har vidare anpassats efter 
respektive organisation och de teoriområden som är aktuella för dem. Analyserna som återfinns i 
denna uppsats är sammanfattningar och förtydliganden av större och mer omfattande analyser 
som har genomförts av författarna till denna uppsats. Analyserna återfinns i helhet i bilaga 1-3.  

Kultur Jönköpings kommun – Mål och idéer för utveckling  

Om materialet 
Dokumentet ”Mål och idéer för utveckling” finns att hämta på Jönköpings kommuns webbplats 
jonkoping.se där det ligger för allmän beskådan i form av ett nedladdningsbart pdf-dokument. 
Det behandlar kultur och politiken som medföljer i förvaltningen och i kommunen. Dock är 
innehållet av visionsaktig natur och är enligt förvaltningen ett dokument över övergripande mål, 
förslag och idéer. Dokumentet är en grund för deras handlingsplaner och utgör en stomme för 
deras operativa arbete. Storleksordningen är 64 A4-sidor.  
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Om analysen  
Syftet med denna del är att klargöra i vilken utsträckning termen kultur används och i vilket eller 
vilka sammanhang det används i dokumentet. Denna del har dock inte till syfte att räkna antalet 
gånger termen används. Detta med anledning att det inte skulle säga särskilt mycket i och med 
att förvaltningen arbetar med kulturfrågor. Istället ses det till en helhetsbild och fokus ligger som 
tidigare nämnt mer på sammanhangen. För att se analysen i helhet se bilaga 1. 

För att kunna analysera detta dokument har vi sammanställt ett antal frågor vilka har som syfte 
att hjälpa oss på vägen. 

• Hur definieras begreppet kultur i dokumentet? 

• I vilket eller vilka sammanhang nämns begreppet kultur?  

• Vilket eller vilka kulturområden lyfts fram mer eller mindre i dokumentet? 

• Hur argumenterar Kultur Jönköpings kommun för det de skriver? 

Stadskontoret Jönköpings kommun – Stadsbyggnadsvisionen 2.0 – Från tanke till 
handling  

Om materialet 
Dokumentets fullständiga namn är ”Jönköping – Staden och Sjöarna. Stadsbyggnadsvision 2.0 – 
Från tanke till handling” och ligger officiellt under stadskontoret. Även detta dokument finns att 
hämta på Jönköpings kommuns webbplats jonkoping.se. I stora drag handlar dokumentet om 
tankar och idéer kring hur Jönköping ska bli en mer levande stad. Tanken är att Jönköping ska få 
en mer tilltalande stadskärna som även samspelar mellan olika funktioner runt om Munksjön och 
Rocksjön. Dokumentet vill förmedla att Jönköping kan få Skandinaviens mest attraktiva 
stadskärna genom att följa de idéer och tankar som finns presenterade. Storleksordningen är 31 
A4-sidor.    

Om analysen  
Syftet med denna del är att klargöra i vilken utsträckning termen kultur används och i vilket eller 
vilka sammanhang desamma används när det gäller Jönköpings stadskärna. Enligt de teorier som 
finns kan attraktivitet bero på bl.a. kulturfaktorer. Attraktivitet är således ett brett begrepp som 
inbegriper en mängd olika saker. Därför undersöks även hur termen attraktivitet används och i 
vilket eller vilka sammanhang attraktivitet omnämns. Denna del har dock inte till syfte att räkna 
antalet gånger termerna används eftersom detta inte säger mycket om helheten. För att ta del av 
analysen i sin helhet se bilaga 2.   

För att kunna analysera detta dokument har vi sammanställt ett antal frågor vilka har som syfte 
att hjälpa oss på vägen. 

• Hur definieras begreppet kultur i dokumentet? 

• I vilket eller vilka sammanhang nämns begreppet kultur?  

• Vilket eller vilka kulturområden lyfts fram mer eller mindre i dokumentet? 

• Hur definieras begreppet attraktivitet i samband med kultur i dokumentet? 
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• I vilket eller vilka sammanhang nämns begreppet attraktivitet i samband med kultur med 
avseende på stadskärnan? 

• Hur ser argumenteringen ut för det som gäller attraktivitet och kultur i stadskärnan? 

• Hur ser författarna på samarbete och samverkan när det gäller utvecklingen av 
stadskärnan? 

Föreningen för Marknadsföring av Jönköping FMJ – Samlat material från 
webbplatsen fmj.nu  

Om materialet 
Materialet är hämtat från webbplatsen fmj.nu. Det är ett samlat material som återfinns under 
länken ”Om FMJ” för direkt beskådan på webbplatsen. Eftersom det inte finns några färdiga 
dokument att hämta hem har det samlats ihop material från denna del på webbplatsen. I stora 
drag handlar materialet om verksamhetsidén för FMJ.   

Om analysen  
Syftet med denna analys är att se om FMJ på något sätt arbetar med kulturfrågor i sin 
marknadsföring av Jönköping. Uppsatsen vill även undersöka vad som generellt lyfts fram i 
deras verksamhetsidé. Enligt de teorier som finns kan kulturinvesteringar gynnas av samverkan 
mellan olika aktörer i samhället. Syftet är vidare att undersöka hur FMJ lyfter fram samarbeten 
mellan olika organisationer och aktörer. Om det är möjligt, undersöks också om kulturfaktorer 
lyfts fram i detta avseende. Denna del har dock inte till syfte att räkna antalet gånger termer 
används eftersom detta inte säger mycket om helheten. För analysen i helhet se bilaga 3. 

För att kunna analysera detta material har det sammanställt ett antal frågor vilka har som syfte att 
hjälpa oss på vägen. 

• Vilka områden för marknadsföring lyfts fram mer eller mindre i materialet? 

• Hur ser FMJ på samverkan med andra organisationer och aktörer och inom vilka 
områden sker samarbeten? 

o Om det är möjligt att se, finns det några samarbeten inom kulturområdet? 

• Definieras begreppet kultur i materialet? 

o Om så är fallet, i vilket eller vilka sammanhang nämns begreppet kultur? 

• Hur ser argumenteringen ut för deras verksamhetsidé samt deras marknadsföring? 

6.5 Jämförande analys mellan intervjusvar och dokument 

Denna del syftar till att jämföra de olika organisationernas tankar och åsikter kring fem 
tematiserade punkter. Punkterna grundar sig på teorier inom place branding, tidigare forskning 
inom kulturinvesteringar i städer samt den generella bild som har delgivits av de tre 
organisationer vi har undersökt. De fem tematiserade punkterna är kulturens roll, samsyn, 
kulturarv, samarbete och ansvar.  
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Kulturens roll: Denna punkt har som syfte att jämföra de tre organisationerna med avseende på 
hur de ser på kulturens roll i Jönköping. Först och främst gäller vilken eller vilka roller kulturen 
kan ha men det gäller också i vilken omfattning kulturen nämns i det material som har 
undersökts. 

Samsyn: Med detta menas samsyn i det avseendet att jämföra hur de olika organisationerna 
definierar kultur. Vidare undersöks om det finns eventuella skillnader mellan vad de menar när 
kultur på något sätt nämns i materialet. 

Kulturarv: Utläsa om det finns eventuella likheter eller skillnader mellan hur organisationerna 
ser på kulturen som en del i stadens historiska arv.  

Samarbete och samverkan: Punkten syftar på att jämföra organisationernas syn på 
samarbeten gällande kulturfaktorer. Detta gäller både inom kommunen och utanför kommunens 
ramar i både offentlig och privat sektor.  

Ansvar: Den sista jämförelsepunkten gäller hur ansvarsfördelningen inom kulturområdet ser ut 
och vad som framgår om denna fördelning från de olika organisationerna.  

6.6 Undersökningens kvalitet 

Kommunens kärna bestäms enligt politisk fördelning och detta sker genom val vart fjärde år. I 
varje förvaltning finns det personer med olika partitillhörighet. Även om det finns politiskt 
fastslagna agendor och riktlinjer är det inte säkert att personerna inom organisationen arbetar för 
samma mål. Detta innebär att en eller flera personer tycker att vissa saker bör prioriteras mer än 
andra. Den ansvariga i varje förvaltning baserar sina svar på det arbete som görs inom 
organisationen i helhet. I korthet bör det påpekas att svaren som utmynnar från intervjuerna inte 
går applicera på alla personer inom organisationen och då kanske inte målen i deras verksamhet 
uppfattas lika viktiga av alla parter. Detta innebär att t.ex. diverse åtgärder inom kommunen 
prioriteras olika och därför kan vi i vissa fall få svar som egentligen inte gäller.  

Tillförlitligheten i informanternas svar kan således ifrågasättas på grund av att svaren kan vara 
styrda av informantens position. Informanterna har även i intervjuerna tillåtits tala utanför 
protokollet, vilket lämnar en del resultat som kan vara av vikt utanför undersökningen. De har 
dessutom fått möjlighet att godkänna och revidera sina intervjusvar i efterhand, något som i hög 
grad påverkar tillförlitligheten. Vidare kan den försvagas av att informanterna redan vid 
intervjutillfället blev insatta i undersökningens syfte och mål, vilket kan styra deras svar kring 
kulturens roll i stadsutvecklingen. Tillförlitligheten i intervjuerna stärks dock av att de 
tematiserade intervjuguiderna är baserade på tidigare forskning och teorier samtidigt som den 
kvalitativa trianguleringen bidrar till en förhöjd tillförlitlighet. Detta i och med att de tre 
analysmetoderna kompletterar varandra och därigenom leder resultatet närmare kärnan.  

Det är vidare svårt att avgöra om undersökningen kan återupprepas med samma resultat, detta på 
grund av att omständigheter och förutsättningar kan förändras med tiden. Den externa 
tillförlitligheten blir således relativt låg. De rådande omständigheterna för undersökningen, 
såsom politiska prioriteringar och samhällsförändringar, påverkar dessutom i hög grad 
informanternas syn på problemområdet. Därför är även den interna tillförlitligheten i 
undersökningen förhållandevis låg i en vidare bemärkelse.  
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Undersökningen är dock tillförlitlig i det avseende att den avser studera problemområdet i detta 
specifika fall och under de rådande omständigheterna som gäller i dagsläget. Omständigheterna 
styr informanternas tankar om problemområdet, vilka vi bygger våra slutsatser på. Således kan 
undersökningen enbart ge svar på om kultur är möjligt i Jönköpings stadskärna just i detta nu och 
inte säga något om framtiden. I och med att detta är avsikten med undersökningen blir såväl 
tillförlitligheten som giltigheten hög i detta specifika fall.  

De metoder och det tillvägagångssätt som har legat till grund för undersökningen har vidare en 
hög giltighet med anledning av att undersökningen genererar de svar som efterfrågas i 
sammanhanget. Analyserna blir möjliga genom att de ställs mot teorier om socialkonstruktivism, 
kulturens betydelse och om hur en plats kommuniceras. Det är även i denna jämförelse som 
resultatet får sin betydelse. Uppsatsen är inte externt överförbar och bör därför inte ses som 
generaliserbar i andra sammanhang. Den kan användas som inspiration till studier i andra städer 
men i och med varje stads unikhet bör den inte direkt appliceras på en annan stad.  
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7 Resultat 
Här presenteras resultaten av dokument- och intervjuanalyserna. De har strukturerats efter 
punkterna ansvar, kulturens roll, kulturarv, samarbete och samverkan samt samsyn. Kapitlet 
avslutas med en jämförande analys mellan dokument och intervjuer. 

 

7.1 Textanalys av dokument 

Kulturens roll 

Denna punkt har som syfte att jämföra de tre organisationerna med avseende på hur de ser på 
kulturens roll Jönköping. Först och främst gäller det vilken eller vilka roller kulturen kan ha men 
det gäller också i vilken omfattning kulturen nämns i det material som har undersökt. 

Den första aktören vilken är Kultur Jönköping har av naturliga skäl väldigt mycket tankar och 
åsikter kring kulturens roll. Först och främst bör det sägas att ordet kultur kopplas till en rad 
andra ord som får ytterligare innebörder. Exempel på dessa är kulturpolitik, kulturkommun, 
kulturverksamhet, kulturprojekt och många fler. Kulturen i sig kan enligt Kultur Jönköping spela 
ett antal roller där t.ex. kulturpolitik är ett medel för att styra dessa. De andra termerna avser då 
istället kulturens roll inom ett visst specifikt område. När Kultur Jönköping pratar om kulturen 
syftar de både på individ- och samhällsnivå. Förvaltningen ger kulturen flera stora och allmänna 
roller för samtliga människor. Kulturen ska främja humanism, demokrati och yttrandefrihet i 
hela samhället. Den ska även fungera som en motor för mångfald och att lösgöra människors 
skapande och lust. I Kultur Jönköpings material blir det väldigt tydligt eftersom det präglar stora 
delar av deras verksamhet. I och med detta syftar förvaltningen även indirekt på stadskärnan i 
Jönköping eftersom denna måste ses som en del i samhället. Kultur Jönköping har ambitioner att 
utveckla hela kommunen till en god kulturkommun. Dock sätter ekonomiska medel stopp för 
detta. De anger sedan en lista över vad ökade resurser kommer att göra för både individen och 
samhället i stort. Inga motiveringar anges varför nedanstående punkter gynnar de flesta i 
kommunen. I dokumentet framgår det även att kulturen kan spela en roll i människors 
livskvalitet och en rad andra faktorer.  
Uttalanden kring kulturens roll – Kultur Jönköping. 

Kulturens roll generellt: ”Det ena är att en kraftfull kultursatsning bidrar till en samlad god 
utveckling i kommunen och gör Jönköpings kommun attraktiv, bra att bo och leva i.”  

”Det andra – inte minst viktiga – argumentet för utveckling av kulturområdet är att ett vitalt 
kulturliv har ett värde i sig och höjer livskvaliteten både för individen och samhället.” 

”Är god friskvård som leder till höjd livskvalitet; 

Skänker människor, mod, kraft och livslust; 

Lösgör människors kreativitet och motverkar därmed destruktivitet och nedbrytande krafter; 

Lindrar och förhindrar sociala problem; 

Motverkar främlingsfientlighet och rasism; 

Ökar arbetstillfällen och skatteintäkter i kommunen; 

Kultur Jönköping 
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Ökar kommunens värde och attraktionskraft som boende- och arbetsmiljö, som högskoleort, som 
plats för lokalisering av företag och som turist- och rekreationsort;  

Bidrar till en dynamisk utveckling av kommunen i sin helhet.” 

Av naturliga skäl ger stadskontoret inte en lika bred bild av kulturens roll eftersom de inte 
arbetat med sådana frågor lika ingående. De tycker dock att mångfalden i stadens kärna är viktig 
och säger att kulturen är en viktig del i detta. Vidare framhäver de att livskvalitet för invånare är 
en faktor som spelar in i byggandet av den nya stadsmiljön. Kulturen har spelat en roll när det 
gäller huruvida människor beslutar sig för att flytta till staden. Detta gäller alla åldersgrupper 
men de unga får särskild omtanke i stadskontorets material. Kultur kan också fungera som en 
morot för att locka till sig just denna unga målgrupp. I stora drag får kulturen då en roll i stadens 
konkurrenskraft. Kreativitet är ett vanligt förekommande ord Stadskontoret använder och i detta 
ryms även kulturen där den spelar en viktig roll. Även i detta avseende syftar de på stadens 
konkurrenskraft. Vidare framhäver de att livskvalitet för invånare är en faktor som spelar in i 
byggandet av den nya stadsmiljön. Kulturen är också en viktig del i ett större sammanhang, 
vilket är ett ekonomiskt kretslopp.  
Uttalanden kring kulturens roll – Stadskontoret.  

Mångfald: ”Stadskärnan ska ha en mångfald i fråga om boende, arbetsplatser, utbildning, kultur, 
handel, nöjen och andra verksamheter.” 

”Människor väljer platser med stor diversitet – variation. Det gäller därför att skapa utrymmen för 
möten i staden. Den ska också kunna erbjuda kultur och andra typer av upplevelser. En stad som 
dessutom lever större delen av dygnet är mycket mer attraktiv, än en stad men liv och rörelse enbart 
under affärernas öppettider.” 
Unga människor: ”För att attrahera denna unga grupp behöver den också kunna erbjuda kultur 
och nöjen där man har möjlighet att träffa andra.”  

”Samma ungdomsstudier visar också att utbudet inom handel och servicesektorerna är viktiga 
konkurrensfaktorer för staden, liksom Jönköpings läge, utbudet av kultur och idrottsevenemang.” 

Kulturen i kreativitet: ”2. Investera i ett kreativt ekosystem: Det kreativa ekosystemet inkluderar 
artistiska och kulturella aktiviteter, nattliv, musik, restauranger, artister och designers, innovatörer, 
entreprenörer, möjlighet till boende som man har råd med, levande kvarter, autentiska platser, 
utbildning, densitet, offentliga ytor och tredje rum.” 

”7. Investera i platskvalitet: Trots att vissa faktorer kan vara svåra att ändra på såsom klimat, 
naturresurser och nuvarande storlek, så går det fortfarande att stärka och bygga upp andra saker: 
artistiska och kulturella miljöer, öppna och gröna platser, en levande stadskärna och platser där vi 
kan lära. Detta ger samhället en starkare konkurrenskraft, eftersom det skapar fler möjligheter för 
nya idéer som kan vara med att påverka.” 

Ekonomiskt kretslopp: Ökad kulturell diversitet och förbättrad mångfald >>Attrahera olika 
människor att flytta hit >> Hög produktivitet och vinst >> Snabbare ekonomisk tillväxt och högre 
skatteintäkter >> Mer pengar till att förbättra och försköna det allmänna rummet >>” 

Notering: Ekonomiskt kretslopp avser att efter sista faktorn, börjar kretsloppet om igen vid 
första punkten. 

Stadskontoret 
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FMJ talar även de om livskvalitet men det framgår dock inte i vilket avseende. Materialet från 
FMJ säger inte direkt vilken roll kulturen har. De talar om ett antal faktorer som kan kopplas till 
stadens attraktivitet. På ett sätt talar de även om mångfald även om de använder ordet dynamik. 
Kulturen nämns inte och inga andra områden heller, utan det är en allmän bild av hur 
marknadsföringen av staden ska se ut. De använder ord som ”events” och ”händelser” mm men 
dessa kopplas inte till något specifikt område. Sett över det material som har undersökts från 
FMJ finns det ingen direkt roll kulturen har inom deras verksamhet. 
Uttalanden kring kulturens roll - FMJ 

Mångfald och livskvalitet: ”FMJ är ett gemensamt organ för offentliga och privata intressenter – 
för att få till en kraftfull, samordnad och uthållig marknadsföring av Jönköping som en kommun 
med stark dynamik och hög livskvalitet.” 

”Marknadsföring av Jönköping baseras på fem kärnvärden: 
 Det unika läget 
Vättern/vatten 
 Entreprenörskap 
Nätverk 
 Livskvalitet”  

Attraktivitet: ”Att aktivt förmedla information mellan och till aktörer och viktiga målgrupper om 
händelser, initiativ, ”events”, egenskaper, nyheter, fakta m.m. som har betydelse för Jönköpings 
faktiska och/eller upplevda attraktivitet.” 

FMJ 

Samsyn 

Med samsyn menas i detta avseende att jämföra hur de olika organisationerna definierar kultur. 
Analysens syfte är att se om det finns eventuella skillnader mellan vad de menar när kultur på 
något sätt nämns i materialet. 

Kulturförvaltningen har två olika definitioner på vad kultur innebär. Dels en antropologisk och 
en estetisk definition. Det antropologiska synsättet syftar på människors värderingar och attityder 
medan det estetiska syftar på bildkonst, litteratur, musik, dans, teater och film etc. Vidare säger 
de också att de använder sig utav båda synsätten i hela verksamheten. Dock gör de skillnader på 
olika typer av estetisk kultur. Kultur Jönköping delar den i tre huvudområden vilka är barn- och 
ungdomskultur, biblioteksverksamhet och allmänkultur. Den är aningen tvetydig vad 
kulturförvaltningen menar med denna indelning. Samtliga tre områden följer den estetiska 
definitionen av kultur. Dock delar Kultur Jönköping upp definitionen sett över hela dokumentet.  

Barn- och ungdomskulturen består av biblioteksverksamhet till största delen. Resten av 
innehållet är det förvaltningen kallar för ”Övriga områden” vilka innefattar musik, dans, teater, 
film och bild och form. Det andra området är bibliotek och där hamnar språk och litteratur. 
Allmänkultur är sedan allt som inbegriper dans, film och tv, folkbildning och föreningsliv, konst, 
kultur i vården, kulturmiljövård, museer och arkiv, musik, teater och turism.  
Uttalanden kring kulturens innebörd – Kultur Jönköpings kommun 

Kultur Jönköping 
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Kulturdefinition: ”Förenklat kan man ge ordet kultur två innebörder, ett antropologiskt och ett 
estetiskt. Det antropologiska kulturbegreppet innebär att kultur står för attityder, värderingar och 
livsmönster, som kan vara gemensamma för en grupp människor, eller som knyter samman invånare 
i en ort, ett område eller ett land. Det estetiska kulturbegreppet innebär att kultur är lika med 
konstens uttrycksformer: bildkonst, litteratur, musik, dans, teater och film etc. Man skulle också 
kunna lyfta fram den senaste statliga kulturutredningens försök att ringa in kulturbegreppet: ”Med 
kultur menar vi konstarterna, medierna, bildningssträvanden och kulturarven.” I dagligt tal 
använder vi kultur i alla dessa betydelser. I kulturpolitiska sammanhang pendlar man också mellan 
de olika kulturbegreppen.” 

Stadskontoret däremot ger ingen definition av begreppet kultur. När ordet kultur nämns i någon 
mening ges det ingen vidare förklaring över betydelsen i sig. Däremot ses kulturen som en viktig 
del i byggandet av det framtida Jönköping. Ordet kultur nämns tämligen ofta men när detta 
förekommer görs det skillnad på kultur, upplevelser, nöjen, nattliv, musik, restauranger, artister, 
designers, arkitektur och turism mm. Detta betyder att alla dessa ord förekommer fristående från 
ordet kultur när detta förekommer. För att tydliggöra vad som menas med detta ges följande 
fiktiva exempel: Kultur, upplevelser, musik, artister och föreningsliv gör staden attraktiv. Det 
ges således ingen definition vad som särskiljer ordet kultur från de andra termerna. Detta är den 
stora skillnaden mellan stadskontoret och kulturförvaltningen. Enligt kulturförvaltningen 
inbegriper kulturen samtliga faktorer. 
Uttalanden kring kulturens innebörd – Stadskontoret. 

Kulturdefinition: ”Det är därför betydelsefullt att strategier för stadsutveckling utgår från starka 
tillväxtplattformar som kan ta vara på och aktivt bemöta de livsmönster som uppväxande 
generationer uppvisar och som kräver strategier för utbudet av omsorg, undervisning, kultur, fritid 
och service.”  

”Människor väljer platser med stor diversitet – variation. Det gäller därför att skapa utrymmen för 
möten i staden. Den ska också kunna erbjuda kultur och andra typer av upplevelser. En stad som 
dessutom lever större delen av dygnet är mycket mer attraktiv, än en stad men liv och rörelse enbart 
under affärernas öppettider.” 

”För att attrahera denna unga grupp behöver den också kunna erbjuda kultur och nöjen där man 
har möjlighet att träffa andra.”  

”2. Investera i ett kreativt ekosystem: Det kreativa ekosystemet inkluderar artistiska och kulturella 
aktiviteter, nattliv, musik, restauranger, artister och designers, innovatörer, entreprenörer, 
möjlighet till boende som man har råd med, levande kvarter, autentiska platser, utbildning, densitet, 
offentliga ytor och tredje rum.” 

”För att utvecklas behöver vi ta tillvara stadens unika värden och tillgångar som redan finns idag, 
både fysiskt, socialt och kulturellt. Jönköping ska uppfattas som en storstad, vad gäller utbud som 
idrott, mötesplatser, kultur, föreningsliv, handel och kommunikationer, men med en småskalighet 
som ger invånare och besökare känslan av trygghet och delaktighet.” 

”Eftersträva en stor blandning av innehåll, som utbildning och forskning, handel och service, 
kultur, nöjen och turism, bostäder och arbetsplatser.”  

Stadskontoret 

I materialet från FMJ omnämns inte kulturen på något sätt. Det ges således heller inte några 
förklaringar kopplat till detta. Fokus ligger istället på andra faktorer som inte kopplas till 
kulturbegreppet.  

FMJ 
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Kulturarv 

Syftet är att se om det finns eventuella skillnader mellan hur organisationerna ser på kulturen 
som en del i stadens historiska arv. 

Kultur Jönköping anser att det är av stor vikt att bevara och vårda det kulturarv som finns i 
Jönköping. Först och främst ges en allmän bild av att Jönköpings historia bör bevaras. Detta 
gäller framförallt att bevara äldre fastigheter såsom nedlagda industrier och utveckla samt 
anpassa kulturell verksamhet till dessa. Tändsticksområdet får stor fokus i Kultur Jönköpings 
material. Det ska både bevaras för stadens invånare men området är även av stor vikt för 
eventuella turister. Ett annat kulturarv avser hur människor levde förr i tiden. Konkret menar 
förvaltningen att aktiviteter såsom den årliga allmogemarknaden bör bevaras. Detta gäller för 
invånarna såväl turisterna. Ytterligare ett kulturarv som ska bevaras är de arkiv som finns inom 
staden. Kulturpolitiken ska även drivas i nedanstående sammanhang och syften. Kulturarvet är 
även viktigt i den totala stadsplaneringen och där har förvaltningen förklarat hur ett sådant arbete 
bör se ut. Detta gäller beredning, planering och beslutsstruktur med avseende på kulturarvet i 
stadsplaneringssynpunkt. Nedanstående citat är utspridda i hela materialet och säger till viss del 
samma sak trots att de återfinns under olika kapitel i dokumentet. Citaten är valda dels för att de 
innehåller ordet kulturarv och dels för att de förekommer i längre sammanhang där området 
behandlas.  
Uttalanden kring kulturarv – Kultur Jönköping. 

Generellt kulturarv: ”Bevara och bruka kulturarvet.”, ”Kulturarvet måste utvecklas och 
förvaltas.” 

”Det är viktigt att förvalta och utveckla det kulturarv som är specifikt för Jönköping.” 

”Kulturnämnden och andra berörda nämnder skall se till att utvecklingen av stadslandskapet i 
Jönköpings kommun skall präglas av balans mellan förnyelse och vård av kulturarvet.” 

Fastigheter och människor: ”Under 1980-talet beslutade kommunen att bevara, vårda och 
utveckla tändsticksområdet.” 

”Tändsticksområdet skall ges förutsättningar till en fortsatt utveckling som forum för barn- och 
ungdomskultur.” 

”Exempel på platser, orter, områden och företeelser som skulle kunna komma ifråga i satsningen 
på kulturturism är: 

Tändsticksområdet med bevarad industribebyggelse och arena för kultur.  

Ärligen förekommande arrangemang med kulturprofil såsom Allmogemarknaden 
bör uppmärksammas turistiskt.” 

Kulturarv i stadsplanering: ”Därför är det mycket angeläget att området har en berednings-, 
planerings- och beslutsstruktur, där olika intressen och värderingar möts och bearbetas 
kontinuerligt och systematiskt.”  

”Kulturnämnden skall uppmärksamma problemet med att arkiv inom näringslivet och privata arkiv 
lokalt riskerar att förskingras, om ingen tar ett kulturpolitiskt ansvar för att dessa arkiv samlat 
bevaras och vårdas.” 

Kultur Jönköping 

Stadskontoret säger att de har en ambition att göra Jönköping till en attraktiv ”småskalig 
storstad”. En faktor som ingår i denna tanke är att stadens unika värden och tillgångar måste 
bevaras inför framtiden. Kultur är en aspekt i detta sammanhang.  

Stadskontoret 
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Det som nämns mest är dock bevarandet av tändsticksområdet. De talar även om att området ska 
utvecklas och att detta kan leda till ytterligare kvaliteter.  

När det gäller Munksjön som också ingår i stadskärnan talas det vid ett tillfälle om att bevara 
värdefulla kulturmiljöer runt om sjön. Detta gäller främst stråk och parker. 

Förnyelse kring Munksjön inbegriper även stadskärnan. Även här talar författarna om att det ska 
arbetas fram förslag till gestaltning av Munksjöns stråk och parker. Kultur nämns i samband att 
bevara kulturmiljöerna runt sjön. 

I Ålborgsåtagande 5 som nämndes tidigare framgår det att stadskontoret kommer att arbeta med 
att bevara och upprusta stadens urbana kulturarv i helhet.  
Uttalanden kring kulturarv - Stadskontoret 

Unikhet i stadsplanering: ”För att utvecklas behöver vi ta tillvara stadens unika värden och 
tillgångar som redan finns idag, både fysiskt, socialt och kulturellt. Jönköping ska uppfattas som en 
storstad, vad gäller utbud som idrott, mötesplatser, kultur, föreningsliv, handel och 
kommunikationer, men med en småskalighet som ger invånare och besökare känslan av trygghet 
och delaktighet.” 

”Tändsticksområdet med sin värdefulla kulturmiljö kan ge ytterligare kvaliteter till Västra 
centrum.”  

”Tändsticksområdet är en värdefull kulturmiljö som behöver ges ett vidgat innehåll för att utvecklas 
som mötesplats.” 

”Tändsticksområdet med sin värdefulla kulturmiljö kan ge ytterligare kvaliteter till Västra 
centrum.”  

”Kulturmiljöer: Kartlägg värdefull bebyggelse inom omvandlingsområdet.” 

En av punkterna i Ålborgåtagande 5:”Vi kommer därför att arbeta för att: se till att vårt urbana 
kulturarv bevaras, upprustas och används/återanvänds på lämpligt sätt.” 

FMJ 

Samarbete och samverkan 

I materialet från FMJ talas det inte om kulturarv på något sätt.  

Punkten syftar på att jämföra organisationernas syn på samarbeten gällande kulturfaktorer. Detta 
gäller både inom och utanför kommunens ramar i såväl offentlig som privat sektor.  

Kulturpolitik ska enligt Kultur Jönköping inte endast drivas av dem själva. Det är viktigt att 
andra aktörer såsom andra förvaltningar, föreningar, fack och företag också gör detta. Sådant 
arbete pågår och utvecklas kontinuerligt. Detta för att integrera kulturpolitiken regionalt, 
nationellt men även internationellt. 

 Kulturpolitiken ska även drivas på ett sådant sätt att samtliga parter känner sig delaktiga. Detta 
gäller främst ett samarbete mellan politiken och de som brukar kulturen men även samarbeten 
mellan politiker och tjänstemän.  

Kultur Jönköping tycker i materialet att det är viktigt med samarbete. Ibland är de specifika med 
vad de menar och andra gånger inte. Ett sådant fall är när de talar om samarbete gällande 
biblioteksverksamheten. Det talas då endast om att det är viktigt med samarbete i det lokala 
kulturlivet. Vidare framgår det klart vilken plats biblioteken har i kulturförvaltningen. 

Kultur Jönköping 
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Ett annat område är museiverksamheten i staden. Det framgår att detta område har haft en positiv 
utveckling men enligt förvaltningen kan denna vara mycket bättre. En av anledningarna beror på 
brister i samarbete mellan olika aktörer inom detta område.  

Förvaltningen har ambitioner att hitta effektiva och bra mätinstrument för att följa upp och 
utvärdera om kulturverksamheterna är framgångsrika eller inte. En lösning på detta kan enligt 
dem själva ligga i ett eventuellt samarbete med kommunen. 

Det finns även ambitioner från förvaltningens sida och hela kommunen i stort gällande 
samverkan inom ungdomsverksamheter. Vidare framgår det också att denna vilja och ambition 
även gäller för hela stadens attraktivitet fast ungdomarna nämns separat.  

Avslutningsvis nämns också området för vård av kultur. Inom området önskas bättre samarbeten 
och samverkan. 
Uttalanden kring samarbete och samverkan – Kultur Jönköping. 

Kulturpolitik: ”Kulturnämnden skall upprätta en integrationsplan som systematiskt beskriver 
kulturpolitikens integrering men andra politikområden och kulturverksamhetens kanalisering via 
andra förvaltningar, föreningar, fack och företag.” 
”Kulturnämnden skall upprätta en plan för kontaktarbete mellan kulturpolitiker/kulturtjänstemän 
och kulturbrukare/kulturskapare.” 

Bibliotek och museer: ”Folkbiblioteken är vår viktigaste kulturinstitution och de skall spela en 
aktiv roll som initiativtagare och samarbetspart i det lokala kulturlivet.” 

”En framtida utveckling av museiverksamheten borde präglas av samarbete och samverkan i olika 
former.” 

Uppföljning: ”Trots dessa problem bör kulturnämnden, gärna i samråd med kommunens 
revisionsansvariga, söka finna metoder för uppföljning och utvärdering av kulturverksamheten.” 

Ungdomar: ”Det kan sammanfattningsvis konstateras att det finns en stark politisk vilja att skapa 
goda förutsättningar för barns och ungdomars liv i samhället och att därvid kulturpolitiken har en 
avgörande betydelse.”   

Kommunen i helhet: ”Jönköping kommun har under de två senaste decennierna markerat ett 
tydligt intresse av att skapa en god kulturkommun” 

Planering: ”Inom stadsmiljö-, stadsplane- och kulturmiljövårdsarbetet är inbyggt målkonflikter 
betingade av skilda värderingar och traditioner inom olika nämnder och handläggningsorgan. 
Därför är det mycket angeläget att området har en berednings-, planerings- och beslutsstruktur, där 
olika intressen och värderingar möts och bearbetas kontinuerligt och systematiskt.”  

Stadskontorets tankar kring utvecklandet av staden inkluderar Rocksjön, Munksjön och inte 
minst stadskärnan. Detsamma gäller för många av deras uttalanden kring samarbeten och 
samverkan. Båda dessa ses som väldigt viktiga i deras arbete.  

Till orden samarbete och samverkan kan även stadskontorets tankar kopplas kring att de vill ha 
en mångfald av handel, service, kultur och bostäder mm. Detta kräver enligt stadskontoret god 
samverkan mellan de berörda aktörerna. När det gäller privata initiativ från en aktör ska dessa i 
sådana fall stimuleras av stadskontoret.   
Uttalanden kring samarbete och samverkan – Stadskontoret. 

Samtliga aktörer: ”Det framgångsrika arbetssätt under devisen ”Från tanke till handling” som 
denna process har bedrivits med – från idé till genomförande – har utgått ifrån ett helhetstänkande 
och god samverkan med alla berörda aktörer.” 

Stadskontoret 

”Det behövs därför en långsiktig och förtroendefull samverkan mellan kommunen, landstinget, 
fastighetsägare och verksamhetsidkare. Även staden näringsliv i övrigt bör medverka.”  
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”Stimulera och utveckla privata initiativ för att skapa olika verksamheter i kärnan.”   

Diskussion och utvärdering: ”2. Utse tio till femton personer i nyckelpositioner som träffas för att 
diskutera kommunens situation. Dessa ska representera politiker, företag, kulturliv m.fl. och ha ett 
väl förankrat nätverk inom sin egen grupp. Tillsammans diskuterar de sin bild av kommunen och 
vad de anser behöver åtgärdas. Efter att utbytt idéer med varandra tar de med sig sammanfattande 
bilden hem för diskussion och återkoppling i sina egna nätverk.”  
Samverkan genom mångfald: ”Eftersträva en stor blandning av innehåll, som utbildning och 
forskning, handel och service, kultur, nöjen och turism, bostäder och arbetsplatser.” 

FMJ 
Eftersom FMJ är den i särklass minsta av de tre aktörerna blir materialet här aningen sparsamt. 
FMJ talar inte i kulturella ordalag och när de nämner samarbeten och samverkan syftar de på 
dessa i sin helhet utan att blanda in specifika områden. De ger dock exempel på vem 
marknadsföringen riktar sig till. Tidigare nämndes livskvalitet som ett led i kulturen även om 
FMJ inte ger någon direkt kulturdefinition. Samarbeten och samverkan sker i vilket fall som 
helst mellan privata och offentliga aktörer genom FMJ.  Detta går att koppla till finansiärerna där 
bl.a. Smålands Musik och Teater är en av de som betalar för FMJs verksamhet. Dessutom är 
kommunen en stor bidragsgivare eftersom de är en av grundarna till FMJ. Föreningen lyfter 
vidare fram att marknadsföringen måste vara samordnad. Samverkan och samarbete är således 
ett måste enligt FMJ då de säger att invånare, politiker, näringsliv mm. påverkas starkt av 
varandras verksamheter. 

Ansvar 

Uttalanden kring samarbete och samverkan - FMJ  

Samordning mellan aktörer: ”Tanken är att föreningen ska vara gemensam för offentliga och 
privata intressenter för att få till stånd en kraftfull, samordnad och uthållig marknadsföring av 
Jönköping. Ett av FMJs främsta mål är att verka för att det positiva om Jönköpings sprids, som i sin 
tur kan medverka till fler företag, ökad tillväxt och en ökad inflyttning.” 

”På goda grunder vill vi alltså påstå, att ”produkten Jönköping” – trots vissa kvarstående brister – 
egentligen är betydligt bättre än sitt rykte, och att detta då måste bero på bristande marknadsföring 
– d.v.s. denna är inte tillräckligt samordnad, kraftfull, kontinuerlig, målinriktad eller kreativ.” 

”FMJ bildades 2003 och en av tankarna är att föreningen ska vara gemensam för offentliga och 
privata intressenter för att få till stånd en kraftfull, samordnad och uthållig marknadsföring av 
Jönköping. Utöver de större finansiärerna till vänster finns ytterligare ett 60-tal finansiärer till 
FMJ.” 

”Samtliga jönköpingsbor är en stor och viktig målgrupp. Men det är inte möjligt att nå dessa direkt, 
utan avsikten att alla jönköpingsbor ska påverkas indirekt. Företag, organisationer och personer 
inom regionens starka kompetens- och näringslivsområden, samt beslutsfattare i riksdag, regering, 
statliga verk och andra centrala organisationer.”  

Den sista och mest omfattande jämförelsepunkten gäller hur ansvarsfördelningen inom 
kulturområdet ser ut och vad som framgår om denna fördelning från de olika aktörerna. 

Kultur Jönköping är måna om att kulturpolitiken även drivs av andra aktörer än dem själva. De 
hänvisar till olika nämnder såsom skol- och barnomsorgsnämnden, socialnämnden och 
stadsbyggnadsnämnden. Syftet med detta är att de vill integrera kulturpolitiken i alla led, både i 
Sverige och utanför våra gränser samt att få till stånd en bättre ansvarsfördelning. 
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När det talas om ansvar syftar mycket av materialet på den egna förvaltningens ansvar. Det 
framgår vilket ansvar Kultur Jönköping har gällande kontaktarbetet med andra aktörer.  

Det är egentligen kulturpolitiken som står i fokus och inte kulturen i sig. Kulturpolitiken ska 
drivas på ett visst sätt gällande hela kommunen, staden och stadskärnan. Det görs inga skillnader 
på geografiska områden. Genom nationellt fastslagna riktlinjer för kulturpolitiken har Kultur 
Jönköping ett stort ansvar både för hur kulturpolitiken drivs samt vilka håll den strävar åt. Dessa 
är ett specifikt ansvar men det finns även ett generellt ansvar som ligger i kulturpolitiken. 

Förvaltningen måste även ta ett ansvar när det gäller marknadsföreningen av Jönköping. De 
lägger ett stort direkt ansvar på sig själva i frågan om att kulturvärden ska behandlas på ett 
genomtänkt sätt i marknadsföring och utvecklingen av turismen. De fortsätter med att påpeka att 
även de själva måste ta ett större ansvar i marknadsföringen och utvecklingen av turismen.  

När det gäller bibliotekverksamhet framgår det att förvaltningen har ett stort ansvar om dess roll 
i kulturen. Förvaltningen ska se till att biblioteken är med bland de största initiativtagarna till 
kulturverksamheter. Ansvaret ligger också i att få biblioteksverksamheten att fungera som 
”kulturens vardagsrum”.  

Resterande material som behandlar ansvar och fördelningen av detta syftar mer på brister. Detta 
både inom förvaltningen och inom kommunen i helhet. Kultur Jönköping talar om det egna 
ansvaret inom dans, teater, arkiv och kultur i vården. Först och främst talas det om dessa 
kulturverksamheter ur ett historiskt perspektiv. Dock är det väsentliga i materialet bristerna i 
fördelningen av ekonomiska medel. Förvaltningen syftar då på att ett större ansvar bör tas av de 
som finansierar kulturen. I korthet innebär detta att större ansvar betyder mer resurser.   

Detta kulturområde får i dokumentet en mycket bredare betydelse än de andra. Folkbildning 
främjar enligt förvaltningen hela vårt demokratiska samhälle. Tillsammans med föreningsliv och 
andra folkrörelser bidrar detta till ett rikare kulturliv och vitalitet i samhället i stort. 
Förvaltningen styrker sina ståndpunkter genom att hänvisa till 1991 års regeringsproposition där 
ovanstående områden behandlas. Kultur Jönköping förlitar sig i dokumentet på statliga 
definitioner. Under 1990-talet minskades anslagen till folkbildning och föreningar kraftigt.  

Vidare framgår det att föreningslivet blir lidande av krympande ekonomiska medel och att ett 
större ansvar bör tas på ett högre kommunalt plan. Det ges också en generell bild av hela 
kulturområdet där det ifrågasätts hur den ekonomiska fördelningen ser ut.  
Uttalanden kring ansvar – Kultur Jönköping 

Ansvarsfördelning mellan aktörer: ”Kulturnämnden skall upprätta en integrationsplan som 
systematiskt beskriver kulturpolitikens integrering men andra politikområden och 
kulturverksamhetens kanalisering via andra förvaltningar, föreningar, fack och företag.”; 
”Kulturnämnden skall upprätta en plan för kontaktarbete mellan kulturpolitiker/kulturtjänstemän 
och kulturbrukare/kulturskapare.” 

Ansvar inom kulturpolitiken: ”Kulturarvet måste utvecklas och förvaltas. Konstnärlig förnyelse 
måste stödjas och uppmuntras. Skapa bra förutsättningar befintliga kulturbrukare men även nya. 
Utveckla ett mångkulturellt samhälle där rasism ska motverkas. Stödja kulturen bland barn och 
ungdomar. Stödja internationellt utbyte.” 

”Kulturpolitiken i Jönköpings kommun syftar till att skapa ett vitalt kulturliv och en god kulturmiljö 
för alla människor i hela kommunen.” 

”Det är angeläget att skapa goda förutsättningar för både professionella kulturskapare och 
kulturinstitutioner och amatörer och ideella kulturbärare.” 

Ansvar i marknadsföring: ”Kulturnämnden måste ta ansvar för att Jönköpings kulturvärden på ett 
genomtänkt och systematiskt sätt berörs och behandlas i marknadsföringen och i utvecklingen av 
turistområdet i Jönköping.”   
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Ansvar inom biblioteken: ”Folkbiblioteken är vår viktigaste kulturinstitution och de skall spela en 
aktiv roll som initiativtagare och samarbetspart i det lokala kulturlivet.”; 
”Kulturnämnden skall utveckla biblioteksverksamheten genom att verka för att biblioteken än mer 
fungerar som kulturens vardagsrum” 

Brister i ansvarstagande: ”Bristen på tydlig vilja och kraftfullt agerande från kulturpolitiskt håll 
har lett till att verksamheten inom dansområdet har utvecklats ojämnt.”  

Kultur i vården: ”Problemet med verksamheten är dels de synnerligen små resurserna för 
ändamålet och splittringen av ansvaret på Kultur Jönköpings kommun och socialförvaltningen.”  

”Trots bildandet av teaterrådet och lovvärda försök till samordning kvarstår bilden av en splittrad 
situation inom teaterområdet, där en sammanhållande kraft saknas.” 

”Kulturnämnden skall uppmärksamma problemet med att arkiv inom näringslivet och privata arkiv 
lokalt riskerar att förskingras, om ingen tar ett kulturpolitiskt ansvar för att dessa arkiv samlat 
bevaras och vårdas.” 

”För en icke obetydlig del av föreningslivet är den s.k. smärtgränsen nådd; den betydelsefulla 
kulturgärning som utförs sker under ekonomiska förhållanden, som inte är kulturpolitiskt hållbara.”  

”Det finns skäl att föra en diskussion om fördelningen av stöd till föreningslivet inom kommunen är 
så välbalanserat som önskvärt vore, vad gäller avvägningen mellan kultur- och fritidsområdet.” 

”Trots ambitioner uttryckta i 1986 års kulturplan och trots en markerad kulturpolitisk vilja i 
kulturnämndens verksamhets- och investeringsplaner har kultursektorn resursmässigt inte flyttat 
fram sina positioner.” 

”Även i förhållande till andra i storlek jämförbara kommuner framstår Jönköpings resurser till 
kulturområdet som blygsamma.” 

När det gäller ansvarsfördelningen i stadsbyggnadsvisionen är den tämligen utspridd. Hela 
processen är demokratiskt betingad vilket innebär att kommunfullmäktige har ett stort ansvar 
eftersom det var de som antog visionen under oktober 2008. Det är svårt att säga exakt vad allt 
ansvar ligger eftersom stadsbyggnadsvisionen är utformad i samarbete med kommunstyrelsen, 
tekniska utskottet, samhällsbyggnadsstrateg, miljöstrateg, miljöchef, teknisk direktör, 
stadsbyggnadsdirektör, socialdirektör, skoldirektör samt representanter från berörda 
förvaltningar. Dessutom finns det referens- och intressentgrupper kopplade till dessa. Det som 
dock är tydligt är att kommunstyrelsen ansvarar för själva ansvarsfördelningen inom projektet 
stadsbyggnadsvisionen.  

Konkreta exempel på ansvar som förmedlas i texten gäller ansvar som har direkt att göra med 
stadsutveckling och stadsförnyelse. I de tidigare nämnda ”Ålborg-åtagandena” har kommunen 
skrivit på ett avtal med vissa andra europeiska städer inom området hållbar stadsutveckling. 
Detta gäller även för stadskärnor. Åtagande 5 inbegriper ansvar som har med kultur att göra.  
Uttalanden kring ansvar - Stadskontoret 

Övergripande ansvar: ”De strategiska samhällsbyggnadsfrågorna är kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens ansvar.” 

”Styrning, ansvarsfördelning, investerings- och utredningsmedel för dessa frågor ligger hos 
kommunstyrelsen.” 

Ansvarsåtaganden: ”Åtagande 5 innebär att vi åtar oss att till förmån för alla ge stadsplanering 
och stadsbyggande en strategisk roll i arbetet med miljö- och hälsofrågor och med sociala, 
ekonomiska och kulturella frågor.” 

 ”Vi kommer därför att arbeta för att: 

Stadskontoret 

- se till att vårt urbana kulturarv bevaras, upprustas och används/återanvänds på lämpligt sätt.   
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- tillämpa krav för hållbar stadsbyggnad och byggande och främja arkitektur och byggteknik av 
hög kvalitet.”   

När det gäller FMJ är det svårt att se vilket ansvar föreningen har. Det framgår dock vad tanken 
med verksamheten är. Ansvaret bör istället ligga i relationen med FMJs finansiärer men det 
framgår inte av texten vilka åtaganden FMJ har när de får ekonomiskt stöd. I vilket fall som helst 
finns det en plan och en verksamhetsbeskrivning. Planen går ut på att marknadsföra Jönköping 
på flera sätt och ur olika infallsvinklar. Först och främst gäller det näringsliv men livskvalitet 
nämns som en faktor i detta. Det går att se att FMJ arbetar mellan olika områden, såsom privat 
och offentlig sektor men det framgår dock inte om det är ett krav som är ställt på föreningen. 
 
Uttalanden kopplade till ansvar - FMJ 
 

Verksamhetsidéer: ”Tanken är att föreningen ska vara gemensam för offentliga och privata 
intressenter för att få till stånd en kraftfull, samordnad och uthållig marknadsföring av Jönköping. 
Ett av FMJs främsta mål är att verka för att det positiva om Jönköpings sprids, som i sin tur kan 
medverka till fler företag, ökad tillväxt och en ökad inflyttning.” 

”Visionen är att denna nya verksamhet märkbart skall bidra till att Jönköping 2010 är och upplevs 
som en utpräglat dynamisk och ur bred livskvalitetssynpunkt attraktiv stad både av dess invånare 
och utomstående, för stadens utveckling viktiga grupper.” 

”Samtliga jönköpingsbor är en stor och viktig målgrupp. Men det är inte möjligt att nå dessa direkt, 
utan avsikten att alla jönköpingsbor ska påverkas indirekt. Företag, organisationer och personer 
inom regionens starka kompetens- och näringslivsområden, samt beslutsfattare i riksdag, regering, 
statliga verk och andra centrala organisationer.”  

FMJ 

7.2 Textanalys av intervjusvar 

Kulturens roll 

Nilsdotter Isaksson ser inte Jönköpings kulturliv vara säreget och unikt i jämförelse med andra 
städer. Hon anser att kulturutbudet inte är tillräckligt och upplever områden som teater och konst 
vara eftersatta. I sammanhanget drar hon en parallell till 90-talet då hon förklarar att stadens 
kulturutveckling mer eller mindre avstannat. Hon framlägger dock att det har hänt mycket de 
senaste åren och att det är ett visionärt kulturliv som är på gång.  

”… det har breddats och växt, vi har fått mycket fler saker, men det är fortfarande områden som 
är väldigt eftersatta…” Kristin Nilsdotter Isaksson 

Vidare frågar vi henne om de använder sig av andra kommuners framgångsrecept i utvecklingen 
av stadens kulturliv, varpå hon svarar att hon gör det i det visionära arbetet. Vidare förklarar hon 
att hon inte tror att en och samma mall är applicerbar på alla städer, detta med anledning att varje 
stad är unik och har egna förutsättningar. 
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Det är svårt att avgöra om Rydberg anser kulturutbudet vara tillräckligt i Jönköping. Dock 
nämner han att han saknar en viss mångfald som tenderar att visa sig i större städer. Nellerup 
framlägger att Jönköping har ett ganska stort kulturutbud men att hon som privatperson inte har 
reagerat på det i särskilt stor utsträckning. Vidare förklarar hon att utbudet är tillräckligt på 
vintern men inte på sommaren, varpå hon uttrycker att Jönköping behöver fler 
utomhusaktiviteter. I detta sammanhang lyfter hon fram kreativiteten som en faktor. Danielsson 
lyfter i sitt svar fram en undersökning som visar att de nationella målgrupperna inte tror att det 
finns någon kultur alls i Jönköping. Dock anser han själv att Jönköping har ett fantastiskt 
kulturutbud vad det gäller storlek på stad. Han menar dock på att det i stora drag handlar om brist 
på marknadsföring och att detta kan både FMJ och andra aktörer bli bättre på. 

”… jag tycker att vi har ett jättebra utbud, det är bara att vi måste marknadsföra det mycket, 
mycket, mycket bättre.” Emil Danielsson 

Nilsdotter Isaksson förklarar kommunens prioritering av kultur med att ”var sak har sin tid” och 
att politikerna har olika prioriteringar från period till period. Hon ser det som positivt att de nu 
lyfter fram dansen som tidigare har varit ett lägre prioriterat område. Rydberg förklarar att 
Jönköping i förhållande till andra kommuner ligger ganska dåligt till vad det gäller 
kultursatsningar men att han ändå tycker att det finns relativt bra med pengar.  

”… vi ligger ju ganska dåligt till i Jönköping alltså, jämfört med andra kommuner. Men det är 
hyfsat bra med pengar ändå.” Claes Rydberg 

Vidare förklarar han att kulturen har lyfts fram som en framgångsfaktor i 
Stadsbyggnadsvisionen. Här förklarar han att han hoppas att detta ska utmynna i att det kommer 
mer resurser. 

”… där har man lyft fram kulturen som en framgångsfaktor och det hoppas vi ju att det också ska 
kunna utmynna i att det kommer mer resurser.” Claes Rydberg 

Nellerup tycker att det är svårt att svara på om kulturen är någonting som prioriteras av 
Jönköpings kommun med argumentet att det är en fråga för politiken. Hon förklarar vidare att 
hon är osäker på hur stor budget Jönköping har till kultur i förhållande till andra kommuner, 
dock framlägger hon att Jönköping har ett lågt kulturutbud i enlighet med det index som finns.  

”… jag har dålig koll på hur stor budget vår kommun har i jämförelse med likvärdiga kommuner i 
vår storlek. Däremot vet jag att om man tittar på det index som finns så har vi ett lågt kulturutbud, 
alltså det och utbildningsnivå är vi ju dåliga på.” Josephine Nellerup 

Vidare resonerar hon kring att det snarare beror på att investeringsbudgetens läge är undermåligt 
än att det handlar om kulturförvaltningens budget. Hon säger att Jönköpings kulturliv kanske kan 
utvecklas om geemensamma krafter används, varpå hon lyfter fram ett exempel där Borås haft 
ett fantastiskt läge med sponsring av skulpturer och satsningar på aktiviteter. Vidare anser hon att 
ungdomarna bör få mer utrymme i kulturen.    

Danielsson säger att kommunen hade kunnat investera mycket mer i kultur men framlägger 
samtidigt att det inte bara handlar om pengar utan att det handlar om de kreativa idéerna och att 
hitta bra arenor.   

”Ja om det är nu så att Jönköping spenderar minst pengar… men då måste man också jämföra det 
med motsvarande stora städer, så är det klart att man skulle kunna investera mycket, mycket mer. 
Men allt handlar inte bara om pengar utan det handlar om de här kreativa idéerna, att man 
faktiskt hittar bra arenor.” Emil Danielsson 
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Nilsdotter Isaksson hänvisar till sitt politiska uppdrag när vi frågar hur Kultur Jönköping avgör 
om en kulturinvestering är relevant att satsa på eller inte. Hon förklarar att det ligger i Kultur 
Jönköpings uppdrag att lyfta fram och presentera bra kultur och att det där i ligger både ett 
kvalitets- och ett kvantitetsbegrepp. Hon förtydligar detta med att det ska vara många men smala 
konstformer. Hon förklarar att samtidskonst och dans är svårhanterliga satsningar.  

I sammanhanget berättar hon dock att intresset för dansen har växt med åren och förklarar att det 
tar tid innan detta intresse visar sig i en investering. Nilsdotter Isaksson förklarar vidare att en 
investering måste ges tid att växa och inte bara lägga ner den för att det inte visas ett intresse 
direkt.  

”… när vi började med dansen var det 20 betalande där, och då var det ju världsartister 
inblandade och sådana som dansade. Och nu så har vi 250 så det har ju gått. Alla investeringar 
tar ju också tid och man måste låta det få ta tid för att bli upptäckt.” Kristin Nilsdotter Isaksson 

”Det handlar ju om det här också att all kultur måste få tid att… det går inte att göra en jättestor 
satsning på till exempel dansen, eller teatern eller vad man nu vill, så kan man inte lägga ner bara 
för att det inte kom folk. Man ser ju inte resultatet på en satsning förrän flera flera år efter.” 
Kristin Nilsdotter Isaksson 

Rydberg berättar att Kultur Jönköping har möjlighet att driva frågor från förvaltningen men att 
det i slutändan är politikerna som avgör vilken kultur som kommunen ska investera i. Han 
berättar i sammanhanget att det kan vara komplicerat att visa om en kulturinvestering är 
framgångsrik eller inte. Han förklarar att det går att mäta genom biljettförsäljning men att det då 
blir svårt att rättfärdiga att kommunen satsar på en dansföreställning där det i snitt kommer 250 
besökare och det på en fotbollsmatch kommer 3000. Han förklarar att de då måste ta upp alla 
sina argument och göra jämförelser med andra kommuner.  

Nellerup berättar att de diskuterar fram vilka kulturinvesteringar som är relevanta för 
Stadsbyggnadsvisionen i en process med olika aktörer och fokusgrupper. Hon lyfter även fram 
att det har anordnats en interaktiv utställning på museet där gemene man kan lämna förslag. 
Vidare förklarar hon att man ibland får våga testa sig fram och i sådant fall ändra tillbaka om det 
visar sig att det inte fungerar.   

”… det är svårt att efterfråga det man inte vet någonting om. Ibland får man ju testa, ’nej det var 
ingen som tyckte det här var kul, nä då får vi väl göra någonting annat då’, är de ingen som vill se 
de där skulpturerna då kanske vi kan lämna tillbaka dem. Ibland så måste man våga lite också, 
göra fel. Se vad som funkar.” Josephine Nellerup 

Nilsdotter Isaksson framlägger att kulturen, i planeringsfasen av Stadsbyggnadsvisionen, får ett 
tillräckligt utrymme. Hon anser att politiker och tjänstemän har insett kulturens roll som 
stadsidentitetsskapare men poängterar att det i alltid är en fråga om vilka pengar som finns att i 
slutändan genomföra det som är planerat.  

”… och det är väldigt viktigt så att det inte… att man inte sitter här ett år och planerar en 
förlustplan som inte kommer till. Så att ja, som det ser ut nu och jag hoppas verkligen att det blir 
så.” Kristin Nilsdotter Isaksson 

Hon poängterar i sammanhanget vikten av att inte bara finkulturen får ta plats. 

”… det är viktigt att kultur, även den som inte anses vara fin nog att vara varumärke, den måste 
också finnas i en stad. Det måste finnas lite ’dark spots’ och arenor för undergroundkultur och så 
vidare, annars blir staden rätt trist tycker jag… om allt ska vara rätt tillrättalagt. Det måste finnas 
fria utrymmen att skapa på också…” Kristin Nilsdotter Isaksson 
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Rydberg anser att kulturarbetet bör vara något som har stort utrymme i Stadsbyggnadsvisionen. 
Vidare förklarar han att de ska göra det intressantare att vistas i stadskärnan, oavsett vilka 
aktiviteter det blir.  

Nilsdotter Isaksson framhåller SMoT-huset som en viktig byggnation för Jönköping och 
förklarar att det kommer att, förutom att vara en plats att gå till, generera både ekonomiska och 
positiva värden för såväl hotell- och restaurangnäringen som för shoppingen. Hon poängterar 
dock att det är viktigt att investeringen inte blir ett substitut för andra investeringar.  

”… om man nu talar rent ekonomiskt perspektiv, vilka effekter det här SMoT-huset får på 
hotellnäringen, restaurangnäringen och på shoppingen. Folk kommer en heldag och gör 
konserter, shoppa, krogar… folk runt, och även som varumärke. Och där har man redan nu saker 
som får en att åka till Jönköping. Att det genererar så väldigt mycket mer, både ekonomiska och 
positiva värden än bara direkt folk som kommer till huset och tittar på konserter.” Kristin 
Nilsdotter Isaksson 

Rydberg tror att SMoT-huset kommer att innebära ett mer intressant kulturliv med mer mångfald 
och större variation och förklarar vidare att ett sådant innehåll kommer att generera en större 
publik med argumentet att ”utveckling ger utveckling”. Han berättar i sammanhanget att det blir 
en konkurrenssituation med det nuvarande konserthuset eftersom de ägs av två olika huvudmän. 
Rydberg berättar dock att konkurrenssituationen sannolikt kommer att generera ett bredare och 
djupare utbud. Vidare förklarar han att konkurrenssituationen skapar mer mångfald vilket han 
anser behövs inom alla områden.    

”… ett intressantare kulturliv med mer mångfald, större variation och jag tror dessutom att ett 
sådant kulturliv som har allt det där innehållet som är större och bredare och djupare, det 
kommer att generera en större publik. Det är vad vi kallar för dynamiskt. Utveckling ger 
utveckling.” Claes Rydberg 

Nellerup tycker att SMoT-huset är en viktig del i Stadsbyggnadsvisionen därför att kulturindexet 
är dåligt. Hon beskriver det som mångfaldens hus och lyfter fram att det är Gert Wingårdhs elfte 
hus i sin utställning, något hon anser att Jönköping bör vara stolta över och att det är någonting 
som sätter Jönköping på kartan. Vidare förklarar Nellerup att det är viktigt att Jönköping är en 
resurs för sina grannkommuner, för regionen.   

”… vi borde vara oerhört stolta över att vi är Gert Wingårdhs elfte hus i sin utställning. Av alla 
hus han har gjort i hela världen så är vi det elfte. Det sätter på ett sätt Jönköping på kartan.” 
Josephine Nellerup 

En fråga ställdes till Nellerup angående vad hon tror kommer att hända med Jönköpings teater 
och Jönköpings konserthus när väl SMoT-huset öppnar. Detta besvarade hon med att det 
förhoppningsvis blir ett större utbud även där.  

”En skoaffär bli något, tre skoaffärer blir mycket. Jag hoppas att det blir likadant med kulturen.” 
Josephine Nellerup 

Danielsson framhåller att alla marknadsförare måste tycka att en investering som SMoT-huset är 
bra, varpå han säger att han personligen tycker att den är helt rätt för Jönköping. Han 
understryker dock att detta är baserat på statistik från FMJs undersökningar. Vidare lyfter han 
fram att lokalen i sig kommunicerar att ”här finns kultur” och betonar även att placeringen av 
lokalen har en stor betydelse för upplevelsen och även att arkitekturen spelar en stor roll. Han 
berättar att kravet på investeringen är att det blir folkets hus.   
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”Men kravet på Smålands och musiks scenkonsthus det är ju också att det blir verkligen också 
folkets hus.” Emil Danielsson  

En fråga ställdes till Danielsson om vilken FMJs roll är i Stadsbyggnadsvisionen, varpå han 
berättar att de delger sin syn på hur stadskärnan ska bli en attraktiv plats att vara och bo på. I det 
sammanhanget förklarar han att hans högst personliga åsikt är att han är kritisk till bygghöjderna 
i Jönköping. FMJ som organisation har inte tagit någon officiell ställning i denna fråga. 

”De är för låga. Och det liksom, man kan inte bara ha, man måste kunna motivera varför man inte 
får bygga högre än fem våningar. Det är väl klart att det ska kunna byggas lyxhotell som är tolv 
våningar, nere vid Tändsticksområdet.” Emil Danielsson 

Kulturarv 

Nilsdotter Isaksson tror inte att kommunen anpassar sina kulturinvesteringar till Jönköpings 
kulturarv, historia och traditioner. Hon nämner dock att Tändsticksområdet är något kommunen 
försöker utveckla till ett kulturområde men förklarar samtidigt att det handlar om stora politiska 
processer som tar tid.  

”Alltså hela Tändsticksområdet är det ju på tapeten att försöka utveckla till ett kulturområde, det 
är väl mitt område. Där är det såklart mer i viljan att göra det bättre och arbeta med. Men allt är 
ju väldigt stora politiska sega processer och det tar tid.” Kristin Nilsdotter Isaksson 

 Motiveringen till varför hon ser det som viktigt att bevara sådana kulturområden förklarar hon 
vara att hon personligen anser att de i all nybyggnation måste ta hänsyn till att det blir en 
varierad stadsbild och en sammansättning av gammalt och nytt. Hon poängterar även det som 
viktigt för staden med argumentet att det är variationen som gör staden.  

”… skulle man helt strunta i det gamla och bara bygga nytt så skulle staden bli väldigt homogen 
och väldigt tråkig. Det är det som gör en stad.” Kristin Nilsdotter Isaksson 

I ett annat sammanhang ställdes frågor om hur hon ser ett kulturellt värde i hur arkitekturen i 
stadsutvecklingen är utformad. Hon förklarar att det är oerhört viktigt i flera aspekter men även 
här lyfter hon fram att det framförallt är viktigt att det blir en blandning mellan nytt och 
gammalt, där blandningen kompletterar varandra.  

”… jag tror att det är viktigt att hitta den där blandningen av nytt och gammalt. Att inget av det 
dämpar det andra utan att det kompletterar varandra som en bra mix.” Kristin Nilsdotter 
Isaksson 

Rydberg förklarar att Kultur Jönköping arbetar mycket med Jönköpings historia, kulturarv och 
traditioner. Han framlägger att det viktigaste de har är Visingsö och att Jönköpings viktigaste 
kulturarv finns på den ön. Han nämner även Brahe som ett kulturarv de lägger mycket tid på. 
Han skiljer dock på detta kulturarv och det lokala kulturarvet som snarare inbegriper sådant som 
är av stadsmässig karaktär. Vidare frågar vi om han ser det som viktigt att ta tillvara på sådana 
starka traditioner. Rydberg förklarar vikten av att invånarna känner till sin bakgrund och sin 
historia.  

”Det enklaste svaret på den frågan är att ’för att förstå framtiden måste man känna till historian’ 
och det ligger mycket i det. Det ligger väldigt mycket i det. Det är oerhört viktigt för 
jönköpingsborna att det vet var de kommer ifrån.” Claes Rydberg 
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Tändsticksmuseet ser han vara viktigt såväl för invånarens identitet som för Jönköpings 
stadsutveckling. Han förklarar vidare att kulturarvet och de som arbetar med arvet har en 
betydande roll i att hjälpa invånarna att hitta sin plats.  

”Risken är att man inte finner sin plats. Där har kulturarvet och andras arbete med arvet en 
oerhört stor roll.” Claes Rydberg 

Nellerup framlägger vikten av att lyfta fram såväl dåtid som nutid och framtid. Hon belyser 
trestegsmodellen med ett exempel om Lundborgstomen i kvarteret Ansvaret och förklarar att de 
på en skylt kan berätta om tomtens historik, varför husen är bevarandevärda och hur de användes 
förr. Därefter förklaras det att om Jönköping ska fortsätta vara en handelsplats och för att 
Smedjegatan i dagsläget har det svalt ekonomiskt, byggs det ett nutida tillägg som fylls med ett 
nytt innehåll. Här berättas det då om framtiden. Hon tror att alla tre stegen behövs för att 
invånarna mentalt ska växa som individer och för att ha möjlighet att vara stolt över den 
utveckling som sker i Jönköping. 

”Och sedan kan man samla ihop allt detta på en utställning och visa dåtid, nutid, framtid. För jag 
tror att vi behöver det för att kunna mentalt växa och vara stolta över den utvecklingen som sker i 
staden. Och där vill vi förändra den mediebild som också finns.” Josephine Nellerup 

Danielsson framlägger att de som är ansvariga för Jönköpings stadsutveckling både behöver lyfta 
fram historiken med arvet men även framtiden. Han anser att de bör bära med sig 
Tändsticksstaden och industritraditionerna från Husqvarna AB och menar på att de lyckats bra 
med detta i Jönköpings varumärke.  

”Alltså historiken med arvet ligger alltid i botten, precis som Gränna alltid är grevskapet. Så vi 
måste bära med oss Tändsticksstaden, vi måste bära med oss industritraditioner från Husqvarna 
AB och så vidare. Men för den skull får man inte bli tråkig… och dammig. Utan man måste även 
titta in i framtiden men det tycker jag också vi har gjort väldigt bra med varumärket såsom det ser 
ut. För det har koppling både till Tändstickstaden, det geografiska läget, kopplingen till 
högskolan… så att det är väldigt mycket inbakat i… av arvet och det nya i själva varumärket.” 
Emil Danielsson 

Vidare framför han att Smedjegatan inte är en lika genuin kulturmiljö som Tändsticksområdet. 
Det grundar han först och främst på att han inte kommer ifrån Jönköping men också på att själva 
byggnaderna på Smedjegatan inte har samma potential som de i Tändsticksområdet.  

”Det har varit en stor diskussion om Öster och Smedjegatan. Jag som inte kommer från Jönköping 
ser inte Smedjegatan som en genuin miljö och ett "stort kuluturarv". 
Då finns det mycket större potential i Tändsticksområdet där energin ska läggas. Det skulle kunna 
bli vårt SOHO, med restauranger, kulturverksamheter och ett område som folk verkligen 
vallfärdar till och lever dygnet runt.” Emil Danielsson 

Samarbete och ansvar 

Nilsdotter Isaksson berättar att Kultur Jönköping samordnar flertalet arrangemang, däribland 
barn- och ungdomsarrangemang samt Kultur Dag Natt som hon lyfter fram som ett bra 
samarbetsprojekt. I det senare medverkar såväl näringsliv, föreningar, studieförbund och kyrkor 
som olika förvaltningar inom kommunen. Hon förklarar att det är Kultur Jönköping som 
samordnar arrangemanget dock att övriga aktörer är med och skapar evenemangen. Vidare 
ställdes frågor om hur hon ser på sådana samarbeten, efter vilket hon framlägger att hon tror att 
de är nödvändiga. 
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”Ja jag tror det är nödvändigt. Faktiskt. Sedan kan det vara bra med sådana här egna evenemang 
också som vissa, om man ska kunna motivera större, väldigt stora arrangemang så kräver det att 
folk är med på banan och att folk deltar i det. Att man inte gör det för sitt eget intresses skull. Men 
jag tror det är jättebra. Det är nödvändigt att samarbeta och roligt givetvis.” Kristin Nilsdotter 
Isaksson 

I sitt resonemang framlägger hon vikten av ett deltagande i arrangemangen. Hon framlägger 
samma aspekt i sammanhang av vad som gör ett projekt lyckat. 

”Att det inte blir uppifrån utan att det ska finnas en gräsrotsrörelse, för det är först då jag tror att 
projekt blir lyckat. Det är när man har fått människor att engagera sig, att tänka nytt. När man tar 
tillvara på folks initiativ.” Kristin Nilsdotter Isaksson 

Då frågor ställdes till Rydberg om vilken deras roll är i Stadsbyggnadsvisionen lyfte han fram 
kommunens arbetssätt under Stadsbyggnadsvisionen 1.0.  

”I Stadsbyggnadsvisionen 1.0 blev det kritik mot kommunens sätt att arbeta, intern kritik. Man 
hade arbetat alldeles för isolerat.” Claes Rydberg 

Han förklarar att reaktionen på detta blev att arbetet skulle bli bredare, vilket han nu anser är 
fallet. Sedan berättade Rydberg att Kultur Jönköping får ett stort utrymme i 
Stadsbyggnadsvisionen, men att det är på gott och ont. Han poängterar att det blir 
resurskonflikter i detta men framhåller att de gärna vill vara med i projektet och att kulturarbetet 
bör ha stort utrymme.   

”Det är ett tidskrävande projekt och det tar resurser. De vill gärna ha möten tätt för det ett högt 
tempo, de vill komma framåt. Och då ska det ställas mot vår, den verksamhet som vi bedriver 
primärt. Det blir resurskonflikter i det här. Men vi vill ju gärna vara med i 
stadsbyggnadsutvecklingen. Kulturarbetet bör vara något som har stort utrymme.” Claes Rydberg  

Nellerup anser att samarbetet internt i kommunen är på framfart. Hon förklarar att 
Stadsbyggnadsvisionen är ett varumärke som är ägt av Jönköping kommun men som ska 
kommuniceras av alla och förklarar vidare att detta är någonting de nu börjar göra. I 
sammanhanget nämner hon även vikten av att träna på att samarbeta då fler förvaltningar och 
personer blir involverade. Detta är någonting de har gjort, framlägger hon. Beträffande de 
externa samarbetena menar hon på att de fortfarande befinner sig i startgroparna. Nellerup har en 
förhoppning om att varumärket Stadsbyggnadsvisionen kan nyttjas bättre om de samordnar 
aktiviteter med FMJ, detta med anledning av att kommunen behöver bli bättre på att paketera 
dessa.  

”Men en förhoppning kan vara att vi nyttjar varumärket stadsbyggnadsvisionen bättre då men 
också att vi samordnar oss mer med de aktiviteter som kan hända i staden också med FMJ.” 
Josephine Nellerup 

Vidare förklarar hon att kommunen tidigare inte varit duktiga på att samarbeta med argumentet 
att de har saknat resurser. Samarbeten tar kraft, engagemang och tid, därför måste de vara fler. I 
sammanhanget förklarar hon att både hon och Danielsson har mycket att göra samtidigt och att 
hon är glad att Nilsdotter Isaksson har blivit delprojektledare för Stadens liv och innehåll. 
Nellerup lyfter fram att kommunen nu ska visa ett stort engagemang för detta delprojekt och att 
FMJ där har stor betydelse.   

”Och nu ska vi ju engagera oss jättemycket kring det här med stadens liv och innehåll och då blir 
de viktiga, bland annat.” Josephine Nellerup 
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En fråga ställdes sedan till henne om hur hon ser på denna typ av externa konstellationer. Hon 
förklarar då att hon själv inte kan se till att allt blir gjort utan att det är viktigt att alla mobiliserar 
sig mot gemensamma mål för att det ens ska bli möjligt, samt vidare om FMJ som en del av 
Jönköpings kommun. Nellerup använder uttrycket ”vi sitter ju allihopa i samma båt” i detta 
avseende. I ett annat sammanhang berättar hon att de som arbetar med Jönköpings 
stadsutveckling behöver en annan attityd om de ska lyckas genomföra den utveckling som sker i 
dagsläget. Hon förklarar att det är viktigt att alla arbetar tillsammans och har ett gemensamt mål 
om det ska gå och att målet kanske är fel om det inte fungerar.  

Danielsson förklarar samarbetet med kommunen som dubbelriktat. Ibland blir de inkallade som 
konsulter där de fungerar som idé- eller konceptgivare och ibland som utförare, där de ansvarar 
för allt ”från ax till limpa”. Han anser att nätverkssamarbeten är viktiga för mindre städer som 
Jönköping, samarbeten där vem som äger ansvar och vem som ska stå till svars om någonting går 
fel inte har lika stor betydelse. Argumentet som följer är att det är i sådana samarbeten som 
kreativitet föds. Vidare förklarar han att det viktiga är att se till vad som är bäst för Jönköping 
snarare än att se till vem som bär ansvaret.  

”… man måste komma bort ifrån vem som hela tiden är huvudman. Utan man måste tänka alla vi 
som jobbar med detta, vad är bäst för Jönköping?” Emil Danielsson 

Danielsson förklarar att fördelen med att vara en extern aktör är att de har möjlighet att vara 
friare i sin kommunikation än många orter har kunnat vara. Vidare förklarar han att Jönköping 
behöver vara mer aggressiv i sin kommunikation för att skapa effekter, vilket han inte tror att 
kommunen har möjlighet att vara.  

”… ska vi skapa effekter så kan vi inte bara göra de här gröna ängarna med betande kossor i 
debatten så, utan man måste vara mycket, mycket mer aggressiv med sin kommunikation. Och det 
hade man nog aldrig kunnat vara inom ramen för kommunen.” Emil Danielsson  

Nackdelen med att vara en extern aktör menar Danielsson vara att de måste få med sig bl.a. 
förvaltningscheferna i allt de gör, vilket kan vara svårt. Han är dock noga med att påpeka att 
förvaltningscheferna bara är ett exempel och menar att det gäller alla intressenter som arbetar 
med staden Jönköping. 

”… ska vi lyckas så måste vi få t.ex. förvaltningscheferna att gilla det vi gör, så att vår röst får 
effekt in på förvaltningssidorna. Och det är ju ingenting som sker per automatik. Detta gäller 
egentligen samtliga som behöver förstå och gilla arbetet. Ju fler som jobbar tillsammans desto 
större effekter.” Emil Danielsson 

Samsyn 

Nilsdotter Isaksson och Rydberg delar definition av begreppet kultur. De framlägger båda att det 
finns två sätt att se på kultur, dels det antropologiska synsättet som handlar om att allt vi lever 
och verkar inom är kultur, dels konstformen kultur där de syftar till estetik såsom dans, musik, 
teater och litteratur. Den senare definitionen menar båda vara det som Kultur Jönköping arbetar 
med.  

”… dels så tänker jag kultur och då tänker jag interkultur, mångkultur, jag tänker det 
antropologiska kulturbegreppet, kultur i allt vi gör allt vi lever och allt vi verkar inom våra 
intressen, vår drivkraft och så. Ehm, men sen om man talar om kultur på den förvaltning där jag 
arbetar, så handlar det mer om konstformen kultur, alltså dans, musik, teater, böcker, litteratur, ja 
alltså i den lite snäva bemärkelsen.” Kristin Nilsdotter Isaksson 
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”Det finns två synsätt och det är inga synsätt som är motstridiga mot varandra, utan de är 
kompletterande synsätt. Det finns det här antropologiska synsättet som handlar om att allt som 
människan skapar är kultur, det är ju rätt. Allt är ju kultur, om man ser det ur ett antropologiskt 
synsätt. Men det vi sysslar med här, i... det som jag sysslar med i mitt arbete, det är ju kultur ur ett 
rent synsätt som det heter, och då är det estetiken, alltså konsterna, fine art som man säger 
egentligen. Det är det vi håller på med.” Claes Rydberg 

Nellerup förklarar begreppet genom en anekdot om hennes dotter där kontentan är att kultur är 
ett utbud med mångfald.  

”Min dotter är fem år och mycket verbal. För några veckor sedan var vi… då hade hon varit på 
simskola och när vi åker hem från simskolan då säger hon ’åh, kan vi inte titta på Joe Labero’? Ja 
men han är ju inte på Elmia nu… ’Nehe, då kan vi väl gå och titta på en annan trollkarl då, eller 
någon annan stor teater?’ Nej nu ska vi åka hem. Så åker vi en stund och så kommer vi ner till 
stan. ’Men jag vill gå på någon sådan här teater med musik, kan man inte göra det inne i stan’ 
Men hon vet ju inte att vi bygger Smålands musik och teater.  Nej idag går inte det, det är inte 
klart än och sådär. Så åker vi förbi Tändsticksområdet. ’Men vi kan väl gå på en liten barnteater i 
alla fall då, det kan vi väl göra på söndag?’ Ja det kan vi göra… ’vad bra för då vill jag se en 
dockteater om den där gräshoppan’ Ja visst det kan vi göra… ’Ja och så vill jag fika också, och 
förresten när ska jag få lära mig och spela fiol?’ Och så åker vi precis förbi kulturskolan. Så för 
mig är det nog min bild av kulturen. Just det här ur det barnperspektivet då att man måste ha den 
där mångfalden, det måste finnas ett oerhört stort utbud där det faktiskt också kan vara någonting 
som är intressant även för mig i sammanhanget.” Josephine Nellerup 

Danielsson ser inte kultur som ett enskilt evenemang utan mer som ett helhetspaket och förklarar 
kultur som upplevelser med argumentet att gränsen mellan kultur och upplevelser för honom är 
svår att tyda. Vidare förklarar han att FMJ arbetar med kultur i form av events och evenemang 
inom relationsmarknadsföring. Danielsson menar att utgångspunkten för kultur är olika för 
organisationen och därför också kanske synen på begreppet kultur. Han berättar vidare vad han 
tycker om Nellerups arbete med avseende på upplevelser. 

”Alltså kultur för mig det är upplevelser, därför att en individ för mig i samhället idag ser ingen 
skillnad på kultur och upplevelser. Jag tycker att JosephineNellerup har en fantastiskt rolig 
utmaning framför sig att leda arbetet att göra Jönköping tätare, vilket i sin tur kan leda till att 
man upplever att man kommer till en stadsdel och konsumerar staden i sig själv” Emil Danielsson 

Vidare framförs det att de kan bli mycket bättre och smartare på att paketera, men poängterar att 
han inte vill rikta kritik i något led. Nellerup förklarar att det är just särarten och unikheten som 
Jönköping saknar. Hon tror också att det är anledningen till att FMJ säger att Jönköping är dåliga 
på att marknadsföra sig som kulturevent.   

”Nej, det är väl det vi saknar, vi sticker inte ut så mycket. Alltså vi har mycket saker men de 
kanske inte, det är i alla fall vad FMJ säger, att de… att vi är dåliga på att marknadsföra oss som 
kulturevent och det är väl då för att vi inte sticker ut så mycket.” Josephine Nellerup 

7.3 Jämförande analys mellan intervjusvar och dokument 

Nedan presenteras skillnader och likheter mellan intervjusvar och texter med avseende på de fem 
punkter den här analysen är uppbyggd på. Punkterna är kulturens roll, samsyn, kulturarv, 
samarbete och samverkan samt ansvar. Denna del syftar till att lyfta fram själva kärnan i dessa 
punkter.  
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Kulturens roll 

Dokumenten från Kultur Jönköping jämfört med informanternas inom förvaltningen är i vissa 
fall en aning motstridiga. I dokumentet framgår det att det behövs bättre ekonomiska 
förutsättningar för att kulturen ska kunna uppfylla sin fulla roll. Detta anser också Nilsdotter 
Isaksson och Rydberg från Kultur Jönköping i ett visst avseende. Han tycker också att kulturen 
ligger dåligt till jämfört med andra kommuner men han tycker ändå att kulturen får bra med 
ekonomiskt stöd. Detta kan jämföras med hans tankar kring kulturen i Stadsbyggnadsvisionen 
där han hoppas på att kulturändåmål ska få mer ekonomiskt stöd. Det väsentliga i 
kulturförvaltningens dokument är att mer pengar gör kulturen bättre. Dock framgår det att de är 
tämligen stolta och nöjda med det kulturutbud som redan finns.  
Nellerup från Stadskontoret har ingen uppfattning om hur det ekonomiska stödet till kultur i 
Jönköpings kommun ser ut i jämförelse med andra kommuner. Däremot tycker hon att 
kulturutbudet är tämligen dåligt i staden. Detta styrker hon med att säga att staden har ett lågt 
kulturindex.  

Danielsson från FMJ säger att kulturutbudet är väldigt bra men att det stora problemet ligger i 
marknadsföringen. Han hävdar att denna kan förbättras avsevärt. Danielsson förklarar vidare att 
det viktiga egentligen inte är att kulturen får mer pengar utan att kulturen får rätt arenor i staden. 
Detta ska sedan bygga på kreativa lösningar och att olika aktörer vågar sträva efter mer 
okonventionella lösningar. Både kulturförvaltningen och stadskontoret håller med om detta och 
detta framgår även i det undersökta textmaterialet. Samtligt material och samtliga informanter 
håller med om att kulturen kräver våghalsighet samt att kulturen är oerhört viktig för staden.    

I det undersökta textmaterialet är det väsentliga att mångfald inom kulturen gynnar ett stort antal 
områden utanför kulturen. Samtliga informanter håller också med om detta. Livskvalitet är en 
annan roll kulturen kan inta och detta är ungefär likvärdigt framställt jämfört mellan texter och 
informanter. Dock behandlar de detta i olika stor utsträckning.  

Sammanfattade likheter: Samtliga organisationer är överens om att kulturen bör präglas av 
mångfald och kreativitet. Kulturen kan även spela en roll i människors livskvalitet. De är även 
överens om att det krävs våghalsighet för att satsa på kultur men att det är värt pengarna. Till sist 
är de i stor utsträckning överens om att kulturen behöver större ekonomiska resurser.  

Sammanfattade olikheter: Det finns inte några stora olikheter mellan texter och informanter. 
Anmärkningsvärt är dock att Rydberg tycker att kulturen får tillräckligt med ekonomiskt stöd i 
sin helhet. Däremot säger han att det finns förhoppningar om att få mer pengar i och med 
kulturen i stadsbyggnadsvisionen. Olikheter är även att varje aktör behandlar kulturens roll i 
olika omfattning. 

Samarbete, samverkan och ansvar 

Samtliga organisationer är helt överens om att det krävs olika former av samarbeten för att få till 
stånd en effektiv stadsutveckling. Detta gäller inte bara kulturinvesteringar och verksamheter 
kopplade till detta utan även andra områden. Samarbeten sker inom samtliga organisationer både 
inom näringslivet och inom den offentliga sektorn. I det undersökta textmaterialet från Kultur 
Jönköping framgår det dock att det finns brister i hur kulturpolitiken integreras med andra 
områden utanför kulturen. De tar själva på sig ansvaret för att dessa brister finns och detta beror 
på att de själva är ansvariga för kulturpolitiken i Jönköping.  
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När det gäller samarbete och samverkan från Kultur Jönköpings sida i Stadsbyggnadsvisionen 
anser Rydberg att det finns fördelar och nackdelar med detta. Han anser att det finns 
resurskonflikter och att arbetet är väldigt tidskrävande men samtidigt är han väldigt glad för att 
kulturen får en tämligen stor roll i stadsbyggnadsvisionen. Nilsdotter Isaksson tycker att 
samverkan och samarbete mellan kommun och invånare är oerhört viktigt och detta stämmer 
överens med det som återfinns i Kultur Jönköpings dokument. Nellerup och Danielsson tycker 
detsamma i denna fråga och att det gäller att engagera så många parter som möjligt för att skapa 
en attraktiv stad som präglas av mångfald. Detta stämmer även överens med varje aktörs 
dokument. Det finns dock en skillnad när det gäller dokumentet från Kultur Jönköping. När det 
gäller privat sponsring hävdar de att detta endast ska förekomma i enstaka fall. Detta är en stor 
skillnad i jämförelse med stadskontoret och FMJ.  

Ansvar särskiljer sig mest när det gäller Kultur Jönköping. De framför i sitt material att de är 
svårt att genomföra mycket gällande kultur eftersom den ekonomiska situationen ser ut som den 
gör. De vill att det ska bli mycket tydligare vem som bär ansvaret inom en rad olika områden. 
Detta gäller framförallt kultur som friskvård i staden där det är oklart om det är en fråga för den 
egna förvaltningen eller socialförvaltningen. Detta nämner dock inte informanterna Nilsdotter 
Isaksson och Rydberg någonting om. Vidare ser både dokument och informanter att det är Kultur 
Jönköping som har det huvudsakliga kulturella ansvaret för alla aktörer inom kommunen.  

Både stadskontoret och kulturförvaltningen anser sig vara ansvariga för att stadens kulturarv 
bevaras. Detta både i dokument och genom informanter. FMJs ansvar ligger mer i att kunna nå 
upp till den fastslagna verksamhetsidén. Enligt Danielsson är det inte endast deras ansvar att 
marknadsföra Jönköping. Ansvaret ligger också hos de ambassadörer som staden har och att en 
korrekt bild ges utav Jönköping. Vidare tycker Danielsson att det krävs aggressivitet i 
kommunikationen och det är enligt honom inte möjligt inom ramen för kommunen. FMJ har 
istället den rollen eftersom de inte arbetar inom kommunen och politiken som omgärdar denna.  

Sammanfattade likheter: Samtliga organisationer är överens om att det krävs samarbete och 
samverkan för en effektiv stadsutveckling. De talar om detta i olika omfattning men kontentan är 
detsamma oberoende vilken aktör det gäller. Stadskontoret och kulturförvaltningen ser sig som 
ansvariga för stadens kulturarv.  

Sammanfattade olikheter: Både Stadskontoret och FMJ är för finansiering från den privata 
sektorn medan Kultur Jönköping uttalar sig om att sponsring endast bör förekomma i enstaka 
fall. Den stora skillnaden är att Kultur Jönköping i mindre utsträckning eftersträvar samarbeten 
med näringslivet. Kultur Jönköping ser sig vidare som ansvariga för att kulturen når och gynnar 
alla invånare i kommunen. FMJ däremot påpekar att även invånarna har ett ansvar när det gäller 
att agera ambassadörer för staden.   

Samsyn 

I Kultur Jönköpings måldokument ges förklaringen att det finns två olika definitioner på vad 
kultur innebär för dem, dels en antropologisk dels en estetisk definition. Detta lyfter både 
Nilsdotter Isaksson och Rydberg fram i intervjuerna. I dokumentet förklaras den estetiska 
definitionen innefatta bland annat bildkonst, litteratur, musik, dans, teater och film. Det framgår 
även att båda definitionerna används i hela verksamheten. Rydberg lyfter dock fram i sin intervju 
att det är konstformen kultur de arbetar med inom förvaltningen. Detta stämmer inte helt överens 
med Kultur Jönköpings måldokument som säger att de arbetar med båda synsätten.   
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Stadskontoret ger ingen definition av begreppet kultur i sitt måldokument. Det tydliggörs inte 
vad som särskiljer ordet kultur från termer såsom upplevelse, musik och nöje. Detta skiljer sig 
mot Kultur Jönköpings syn på begreppet, då samma termer för dem inbegrips i begreppet. I 
intervjun med Nellerup förklarar hon dock kultur som ett utbud med mångfald.  

I FMJs måldokument omnämns inte kulturen som begrepp överhuvudtaget och det ges inte heller 
några förklaringar kopplat till detta. Danielsson förklarar dock i intervjun att han ser på kultur 
som ett helhetspaket där han menar att skillnaden mellan kultur och upplevelser inte är stor. Han 
förklarar även att FMJ arbetar med kultur i form av events och evenemang inom 
relationsmarknadsföring. Det finns därmed likheter mellan FMJs och Stadskontorets sätt att se på 
kultur, såväl i dokument som i intervjusvar. Det ges varken i måldokumentet för FMJ eller för 
Stadskontoret en definition av kulturbegreppet och både Nellerup och Danielsson förklarar 
begreppet som någonting som innefattar flera variabler.    

Sammanfattande likheter: Kultur Jönköping menar att det finns två synsätt på kulturbegreppet, 
ett antropologiskt och ett estetiskt synsätt, där Nilsdotter Isaksson och Rydberg nämner samma 
definition. Stadskontoret och FMJ förklarar inte begreppets definition i sina respektive 
dokument, dock anser både Nellerup och Danielsson att det handlar om ett varierat utbud. 

Sammanfattande skillnader: Stadskontoret skiljer sig mot Kultur Jönköpings syn på kultur i den 
bemärkelsen att Stadskontoret särskiljer ett antal termer från begreppet kultur medan Kultur 
Jönköping förklarar att dessa ingår i begreppet.   

Kulturarv 

Det framgår i såväl måldokument som i intervjuer att samtliga organisationer ser bevarandet av 
kulturarvet ha stor betydelse, dock står det ingenting om kulturarvet i FMJs dokument. Nilsdotter 
Isaksson tror inte att kommunen överlag anpassar sina kulturinvesteringar till Jönköpings 
kulturarv, historia och traditioner medan Rydberg anser att Kultur Jönköping arbetar mycket med 
detta. Samtliga organisationer lyfter fram vikten av att både se till dåtid som nutid och framtid 
samt vikten av att bevara Tändsticksområdet. Rydberg förklarar att han ser Tändsticksområdet 
vara viktigt för såväl invånarens identitet som för Jönköpings stadsutveckling samt att det har en 
betydande roll i att hjälpa invånarna att hitta sin plats. Nellerup tror att kommunen behöver 
fokusera på såväl dåtid som nutid och framtid för att invånarna mentalt ska växa som individer 
och för att de ska ha möjlighet att vara stolta över den utveckling som sker i Jönköping. I Kultur 
Jönköpings måldokument står det även att kulturarvet är viktigt ur stadsplaneringssynpunkt och 
att det ska tas i hänsyn vad det gäller beredning, planering och beslutsstruktur. Nilsdotter 
Isaksson ser ett kulturellt värde i hur arkitekturen i stadsutvecklingen är utformad och lyfter även 
här fram vikten av en blandning mellan gammalt och nytt. 

Sammanfattade likheter: Samtliga organisationer anser att kulturarvet bör bevaras och utvecklas 
samt att Tändsticksområdet bör ha stor fokus.  De lyfter alla fram vikten av att såväl se till dåtid 
som nutid och framtid i stadsutvecklingen. Både Nellerup och Rydberg lyfter fram arvet och 
Jönköpings historia som viktigt för individens utveckling.  

Sammanfattade skillnader: Till skillnad från måldokumenten för Kultur Jönköping och 
Stadskontoret, står det ingenting om kulturarvet i FMJs dokument. Nilsdotter Isaksson tror inte 
att kommunen överlag anpassar sina kulturinvesteringar till Jönköpings kulturarv, historia och 
traditioner medan Rydberg anser att Kultur Jönköping arbetar mycket med detta. 
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8 Diskussion och slutsatser 
Detta kapitel syftar till att besvara uppsatsens frågeställningar genom att ställa resultat mot 
tidigare forskning och teorier. Du möts först av en diskussion kring analys och resultat för att 
sedan övergå till en sammanfattande del där uppsatsens slutsatser presenteras.   

 

8.1 Diskussion kring analys och resultat 

I artikeln ”Experiencescapes – Blurring Borders and Testing Connections” förklarar O´Dell 
kultur och själva upplevelsen av kultur vara en stor tillgång i att kunna sälja en plats till turister 
och potentiella invånare.111 Vidare förklarar han dock att kultur är svårt att definiera men att 
tydliga definitioner av begreppet behövs för att kultur ska kunna tillgodose en plats och dess 
människor.112 Detsamma framgår av Can Seng Ooi som har skrivit artikeln ”A Theory of 
Tourism Experiences: The Management of Attention”. Artikeln är en del av Tom O´Dells och 
Peter Billings bok ”Experiencescapes – Tourism, Culture and Economy”. Där framgår det att 
kulturen måste avgränsas och vara specifik för att underlätta för besökaren. För att lyckas med 
detta menar Ooi det vara en klar fördel om beslutsfattare, marknadsförare, invånare och andra 
aktörer samverkar och arbetar åt samma håll.113 Även Murray lyfter i sin studie, som återfinns i 
boken ”City of Quarters – Urban Villages in the Contemporary City”, fram vikten av att 
kulturen definieras för att den ska kunna tillgodose en stad. Han menar vidare att det specifika i 
en stads kulturutbud ska ses som en tillgång.114

Resultatet av denna undersökning visar klart att Jönköping som kommun och även som stad inte 
har någon gemensam kulturdefinition. De undersökta organisationerna har olika syn på kulturen 
och vad den består av. Dock ser de kultur som en positiv del i stadsutvecklingen av Jönköping. 
Detta framlägger även Jensen i sin artikel, d.v.s. att kultur vanligen har en positiv stämpel bland 
en stads aktörer. Han menar att stadens invånare och beslutsfattare har visat ett tydligt intresse i 
att satsa på kultur, kreativitet och innovation.

 

115

Kultur Jönköping har två breda begrepp som deras kulturpolitik präglas av. Enligt dem kan 
kultur vara ett sätt att leva och vara men det kan även vara specifika områden såsom litteratur, 
konst, musik, scenkonst, film, design och mycket mer. Kultur Jönköping förklarar i sina 
måldokument att de arbetar med båda synsätten dock framhåller Rydberg i intervjun att 
förvaltningen arbetar mer med det senare. Lia Ghilardi, en aktiv forskare i det som kallas culture 
planning, förklarar kulturbegreppet vara av mer antropologisk natur
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112 Ibid. s.22 
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Murray talar om en traditionell kultursyn likt Kultur Jönköping. Han framhäver dock att lokala 
skämt, myter och sägner också kan klassas som kultur. Enligt Murray krävs det inte bara en 
tydlig definition av kulturbegreppet utan det krävs också en omvärdering av vad som egentligen 
är kultur.117

Samtliga organisationer är överens om att kulturen kan höja människors livskvalitet och att 
kulturen kan bidra till att öka mångfalden av både utbud och människor. Jensen ger Ålborg som 
ett exempel med avseende på hinder för livskvalitet. I Ålborg finns det meningsskiljaktigeter 
mellan beslutsfattare och invånare när det gäller vilken form av kultur som ska finnas i stadens 
hamn. Han säger att detta leder till orosmoment för de som är inblandade och därför är ett av 
många hinder för människors livskvalitet. Vidare säger han att livskvalitet är ett nödvändigt ont 
för att kreativiteten hos människor ska fungera, där kreativitet i sin tur är nödvändigt för 
kulturen. Vidare anser han att en blandning av människor gynnar kulturen och staden i sig. Detta 
gäller allt från privatpersoner, entreprenörer och företag, till artister och intellektuella. Kulturen 
har således olika roller eftersom den riktar sig till olika grupperingar.

 Det finns spår av detta inom Kultur Jönköpings antropologiska synsätt. Enligt ovan 
säger O´Dell, Ooi och Murray att de krävs en heltäckande definition, inte två, för att staden ska 
lyckas med att använda kultur som ett lockbete för potentiella invånare samt turister.  

118

Ser vi detta resonemang ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt kan läget tänkas vara en tämligen 
vag attraktivitetsfaktor. Jönköping är således inte ensam om att lyfta fram det geografiska läget 
och logistikmöjligheterna som fördelar. Kultur kan dock ge en vidare mening än läget. I och med 
att kultur i allt större utsträckning utvecklas till att bli en stadsförnyelsestrategi, riskerar städer 
förlora synen på stadens egentliga uppgift. I konkurrensen mellan städer och i takt med platsers 
kommersialisering blir människor kapital. Om de personer som utvecklar staden är medvetna om 
att det är en konstruktion av värden de ger staden eller om de tror det vara ett faktum som har 
stor betydelse

 Kulturen kan med 
ledning från Jensen inta roller som upplevelsenäring, livsmiljö, näring, grund för samverkan, 
kompetens, kreativitetsfrämjare och hälsofrämjare. Dessa förekommer också i Jönköping fast i 
olika utsträckning. FMJ utnyttjar dock inte blandningen av människor och påvisar inte i det 
undersökta materialet att de tar tar vara på den kompetens och kreativitet som finns i 
blandningen. Dock lyfts kulturen fram av FMJ som upplevelser som bidrar till ökad livskvalitet. 
I övrigt finns samtliga av Jensens roller representerade men dock hos olika organisationer. Detta 
kan troligtvis bero på att de olika organisationerna inte har en gemensam definition av kulturen. I 
och med detta blir det svårt att kommunicera ut en bild av kulturen som alla är överens om. 

FMJ lägger störst fokus i marknadsföringen på att attrahera företag som i sin tur ska leda till att 
människor flyttar hit och besöker staden. De lyfter dock inte fram något specifikt inom 
kulturområdet som kan tänkas locka hit dem utan lägger mer fokus vid bl.a. stadens geografiska 
läge. Detta med avseende på logistiska fördelar gentemot andra delar av landet. Enligt Jensens 
tankar ovan kan dock en mågfald av människor i kulturen fungera som en effektiv faktor för att 
attrahera både företag och människor. 

119. Är FMJ inte medvetna om att deras fokus på läget enbart är ett konstruerat 
värde de kommunicerar ut mot allmänheten snarare än en faktisk fördel, riskerar de likriktas med 
andra städer120
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. Kultur finns överallt, frågan är om de kulturinvesteringar som tar form i 
Jönköpings stadskärna är genuina eller om de enbart är medel för marknadsföring? 
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I arbetsrapporten ”Är det möjligt med kultur?” förklarar Berglund m.fl. att kulturinvesteringar 
ska kunna skapa synergieffekter på närliggande områden eller verksamheter. Både besökare och 
invånare upplever då ett mervärde i kulturen och andra områden än kultur kan då gynnas av 
detta.121 Kulturens betydelse för andra områden i staden lyfter även Richards fram i boken 
”Culture attractions and European tourism”.  Han förklarar att kultur ofta fungerar som 
lockbete för turister att besöka en stad men att pengar snarare läggs på boende och shopping.122

Beatriz Plaza lyfter i artikeln ”Evaluating the influence of large cultural artifact in the attraction 
of tourism – The Guggenheim Museum Bilbao Case” fram Guggenheimmuseet I Bilbao som ett 
enanstående exempel på ett kulturellt landmärke som skapat ett mervärde för en stad och dess 
invånare.

 

123 Museet har såväl ett spektakulärt utseende som innehåll med modern konst från flera 
av världens mest kända konstnärer.124 Kavaratzis Mihalis instämmer i sin rapport ”Branding the 
City through Culture and Entertainment” i Plazas resonemang och förklarar vidare att skapandet 
och bevarandet av landmärken är ett konventionellt sätt att skapa värde i en stad. Såväl Mihalis 
som Plaza menar att landmärken som Guggenheimmuseet kan förändra hela städer och samtidigt 
sätta dem på den kulturella kartan.125

I Jönköpings stadskärna ska det enligt planerna byggas ett spektakulärt kulturhus som går under 
namnet SMoT-huset (Smålands Musik och Teater). Lönnerholm förklarar i examensarbetet ”Att 
bygga för att synas – city branding i stadsplaneringen” att museet i Bilbao har medfört vissa 
risker på så sätt att många städer tror att de kan efterlikna byggnaden och allt positivt som den 
medför. Detta leder enligt henne till en investering som inte alls får den tänkta effekten.
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SMoT-huset har varit omdiskuterat i både media och inom Jönköpings kommun. Nilsdotter 
Isaksson vid Kultur Jönköping ser SMoT-huset som en viktig byggnation för Jönköping och tror 
att byggnaden kan ge liknande effekter som Lönnerholm har visat i sin studie. Dock går det inte 
uttala sig om Nilsdotter Isaksson är medveten om Bilbao. Hon tror dock att SMoT-huset som 
kulturplats kan, precis som Berglund m.fl. och Richards framtlägger, generera positiva effekter 
inom handel, restaurang- och hotellnäringen. Kulturchef Rydberg instämmer i detta men syftar 
också på att tillkomsten av huset kommer gynna mångfalden i kulturen. Danielsson vid FMJ och 
Nellerup vid stadskontoret framhäver vikten av arkitekturen som kommer att vara en sevärdhet i 
sig. 
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Lönnerholm påpekar att om en stad ska ”göra en Bilbao” måste de ansvariga se till stadens unika 
värden. Hon säger också att ett sådant beslut måste vara väldigt genomtänkt.127 Lia Gilardhi 
instämmer i detta resonemang och menar att städer först och främst ska ta till vara på den 
befintliga kulturen och att nya kulturprojekt ska anspassas till platsen där de förekommer.128 
Cars lyfter även fram denna aspekt och menar på att kultursatsningar ska anpassas till stadens 
unika förutsättningar och historia.129

En annan aspekt Berglund m.fl. lyfter fram när det gäller kulturinvesteringar är att kulturen bör 
ses som en faktor i den kommunala planeringen. Med detta menar de att det krävs struktur, 
planering och eftertänksamhet när det är tal om olika investeringar i stadsutvecklingen.

 I fallet Jönköping tycks SMoT-huset vara genomtänkt och 
anpassat till det kulturutbud som redan finns.  Dock går inte jämförelsen med Bilbao att göra 
fullt ut. Städerna skiljer sig mycket i form av t.ex. kriminalitet och arbetslöshet. Jämförelsen går 
att göra i det avseendet att innan tillkomsten av huset i Bilbao hade staden ett lågt kulturindex, 
vilket också är fallet i Jönköping. Sammanfattningsvis tycks de ansvariga inom Jönköpings 
kommun tagit det Lönnerholm talar om i beaktning, även om det i denna undersökning inte har 
framkommit om de tagit del av hennes studie.  

130

Olsson förklarar att det finns en risk att andra kulturaktiviteter blir lidande om stor fokus läggs 
på enbart en viss typ av kultur som t.ex. teater. Det kan leda till sociala motsättningar och till att 
delar av befolkningen inte känner sig delaktiga.

 I 
Kultur Jönköpings måldokument står det att kulturarvet är viktigt ur stadsplaneringssynpunkt och 
att det ska tas i hänsyn vad det gäller beredning, planering och beslutsstruktur. Nilsdotter 
Isaksson ser ett kulturellt värde i hur arkitekturen i stadsutvecklingen är utformad och lyfter även 
här fram vikten av en variation av gammalt och nytt. Det är enbart Kultur Jönköping som uttalar 
sig kring kulturens roll i den kommunala planeringen. Det kan således vara tillräckligt att de är 
med på banan om de driver frågan vidare inom kommunen, dock bör övriga organisationer ta 
ställning i frågan för att på bästa sätt möta stadsutvecklingen. 
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Nilsdotter Isaksson förklarar kommunens prioritering av kultur med att ”var sak har sin tid” och 
att politikerna har olika prioriteringar från period till period. Vidare förklarar hon att kommunen 
nu har lyft fram dansen som ett prioriterat område samt lyfter fram vikten av att SMoT-huset inte 
blir ett substitut för andra investeringar. Även om Jönköping i nuläget har stora planer för 
stadens liv och innehåll är det ännu inte helt säkert hur det kommer att te sig. Tendenser kan 
utläsas som visar att Jönköping i perioder satsar på en särskild form av kultur eller 
kulturaktivitet. I nuläget är det dansen och utöver det är det stor fokus på kulturinvesteringen 
SMoT-huset. 
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Berglund m.fl. förklarar att allt fler städer löper en stor risk i och med att synen på staden 
förändras. Städer modifieras till att ses som platser för konsumtion istället för platser för 
produktion. Denna typ av förnyelsestrategier sägs vara en ekonomisk utveckling som har 
medverkat till att städer alltmer representeras och marknadsförs som kommersiella produkter.132 
Forskning säger att det finns en överhängande risk att denna utveckling leder till att städer 
alltmer likriktas för att bli lika varandra.133 Utvecklingen berör såväl materiella, kulturella och 
etiska aspekter som sociala och ekologiska, där denna uppsats har fokuserats vid att utreda hur 
de kulturella aspekterna har påverkats. I ”Kulturens finansiering 2007” förklaras det att när 
kulturen blir mer kommersialiserad finns det risk att den blir urlakad och förlorar sitt värde.134

Rydberg nämner i sin intervju att det kan vara problematiskt att övertyga politikerna om att 
införa kulturinvesteringar med anledning att det är svårt att visa effekterna av dem. Han förklarar 
vidare att de försöker påvisa effekterna genom att bland annat lyfta fram biljettförsäljningens 
resultat. Ward talar om att kulturens effekter är svåra att mäta eftersom ämnet är subjektivt

 
Det är inte ovanligt att politiker försöker se vilka ekonomiska effekter olika strategier kan 
generera. De ska mot allmänheten kunna förklara varför de gör de val de gör och varför de 
fokuserar och prioriterar som de gör. Kommuner börjar i allt större utsträckning att anamma ett 
synsätt där kultur är det som särskiljer dem från andra platser och de försöker samtidigt att 
förklara denna strategi med ekonomiska värden. Kultur har således gått från att vara en 
fristående faktor till att i allt större utsträckning värderas efter ekonomiska mål. 

135

Berglund m.fl. lyfter i arbetsrapporten fram att kultursatsningar ska anpassas till stadens unika 
förutsättningar och historia

.    

136 samt att det är viktigt att planera för såväl framtida som för 
befintlig kultur i stadsutvecklingen137

I arbetsrapporten förklaras det även att det inte finns några givna framgångsrecept att ta till. 
Kommuner måste arbeta fram sina utvecklingsstrategier utifrån de förutsättningar platsen har.

. Detta instämmer samtliga organisationer med och de 
anser att framförallt kulturarvet bör bevaras och utvecklas. Nellerup och Rydberg lyfter 
dessutom fram arvet och Jönköpings historia som viktigt för individens utveckling. Till skillnad 
från måldokumenten för Kultur Jönköping och Stadskontoret, står det ingenting om kulturarvet i 
FMJs dokument. Nilsdotter Isaksson tror inte att kommunen överlag anpassar sina 
kulturinvesteringar till Jönköpings kulturarv, historia och traditioner medan Rydberg anser att 
Kultur Jönköping arbetar mycket med detta. 
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Nilsdotter Isaksson förklarar att hon använder sig av andra kommuners framgångsrecept i 
utvecklingen av stadens kulturliv, vad det gäller det visionära arbetet. Vidare förklarar hon att 
hon inte tror att en och samma mall är applicerbar på alla städer, detta med anledning att varje 
stad är unik och har egna förutsättningar. Nilsdotter Isakssons synsätt sammanfaller med 
forskningen på så sätt att hon är medveten om att varje stad är unik och har egna förutsättningar.  
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Även Ghilardi studerar unikhet inom kultur. I teorin lyfts det fram att den befintliga kulturen ska 
tas tillvara och att nya kulturinvesteringar ska anpassas till platsen. Det ska dock poängteras att 
dessa kulturinvesteringar enligt denna teori inte bör förekomma som isolerade projekt utan 
förankras och utnyttjas med platsens unikhet i beaktning.139

Samtliga organisationer i denna uppsats är överens att tändsticksområdet är ett arv som måste 
bevaras för framtiden. Dock är de oense om vad byggnaderna ska innehålla rent konkret. Oavsett 
vad de tycker om innehållet är de överens om att tändsticksområdet bör vara en kulturell nod 
som är sammansatt med resten av staden. I en studie om marknadsföringen av Borås vid 
Högskolan i Borås lyfter de fram bevarandet av kulturarvet. Borås har enligt författarna 
historiskt setts som en textilstad. I dagsläget är mycket av den producerande industrin inte längre 
kvar men förknippningen till textilstad kvarstår fortfarande. Staden har aktivt satsat på kultur, 
utbildningar och annat som på något sätt kan förknippas med textilarvet. Design, skapande, konst 
och museer står idag för större delen av Borås textilarv. Handeln präglas i sin tur till stor del av 
textilarvet.

  

140

Berglund m.fl. menar även att kulturen för den enskilde individen kan ge mening och ha en 
identitetsskapande funktion.

  

Danielsson anser att Jönköping ska bära med sig arvet från industrierna och tändsticksområdet 
men för den skull inte bli tråkig. Boråsexemplet visar på att staden har gynnats inom flera 
områden genom att ta vara på och lyfta fram Borås som en textilstad. I Jönköpings fall är dock 
olika intressenter oense om hur framtiden ska se ut för tändsticksområdet. Tändsticksområdet 
lyfts fram i Jönköpings marknadsföring men det uppstår motstridigheter p.g.a. att intressenterna 
inte är eniga om området ska utnyttjas för kultur eller handel.  
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 Både Nellerup och Rydberg lyfter fram arvet och Jönköpings 
historia som viktigt för individens utveckling. Rydberg förklarar att han ser tändsticksmuseet 
vara viktigt för såväl invånarens identitet som för Jönköpings stadsutveckling samt att det har en 
betydande roll i att hjälpa invånarna att hitta sin plats. Nellerup tror att kommunen behöver 
fokusera på såväl dåtid som nutid och framtid för att invånarna mentalt ska växa som individer 
och för dem ska ha möjlighet att vara stolta över den utveckling som sker i Jönköping. Kultur 
Jönköping ger således tändsticksområdet en vidare betydelse. De ser området vara viktigt i det 
avseendet att det måste finnas för att invånarna ska kunna förstå vem de är och var de kommer 
ifrån. Stadskontoret ser området som en plats för möten och kultur och det är också det som 
framgår i Stadsbyggnadsvisionen 2.0. Kontentan av det här är att det finns för många idéer och 
tankar om området för att det ska kunna lyftas fram lika effektivt som textilindustrin i Borås. 
Studien om Borås visar att en enhetlig syn på kulturarvet gynnar staden och att detta i sin tur 
skapar synergieffekter inom andra områden. Fallet verkar inte vara sådant vad det gäller 
kopplingen mellan tändsticksområdet och resten av stadskärnan. 



 

62 

 

I resonemanget ovan kan det utläsas att informanterna ser en koppling mellan identitet och plats, 
vilket vidare i detta sammanhang kan tolkas som att de ser det vara positivt att Jönköping 
särskiljer sig från andra städer via sitt kulturarv. Det vill säga att de menar att invånaren kan hitta 
sin plats lättare på grundval av sådant som upplevts på platsen Jönköping snarare än på en annan 
plats. Detta resonemang påverkar informanternas synsätt kring hur de ser på staden och hur de 
väger kulturarvet i förhållande till andra faktorer. Enligt Greg Kerr ska städer som konstruktioner 
formas efter mobila och icke platsberoende invånare, besökare och företag med anledning av att 
människor och företag inte längre är beroende av en och samma plats142

Stephen S. Ward talar om vikten av att stadsnamnet är laddat med rätt värden. Detta är väldigt 
viktigt för att locka till sig framförallt besökare till staden. Gamla industristäder har länge 
tampats med att försöka ge sina stadsnamn andra betydelser efter att mycket av industrin har 
lagts ner. Problematiken är att sådana städer inte längre kan erbjuda arbetstillfällen inom 
industrin men namnet förknippas ändå med industrier. Dilemmat är och har varit att hitta ett 
lämpligt substitut för de industrier som inte längre finns.

. Det kan dock utläsas ur 
informanternas svar att de inte delar denna syn.  

143

Jönköping är en av Sveriges äldsta städer med långa traditioner av handel. Själva namnet köping 
syftar sedan i sig på en plats för handel. Staden kan inte ses som en renodlad postindustriell stad 
eftersom staden inte har lidit så mycket av industrinedläggningar som andra städer i liknande 
storlek har gjort. Detta kan bero på just det faktum att Jönköping har präglats av handel under 
flera hundra år. Jönköping har haft och har fortfarande stora industrier men handeln består 
fortfarande.
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 FMJs huvudmål är att locka hit företag och motiverar detta framförallt med 
stadens geografiska läge. Detta har också varit viktigt genom hela Jönköpings existens. 
Stadskontoret säger att Jönköping har ett lågt kulturindex men ändå ökar enligt samtliga 
organisationer befolkningen varje år. Troligtvis är det på ett sådant sätt att Jönköpings 
geografiska läge gör handel i olika former möjlig. Torsviksområdet strax söder om Jönköping 
bidrar till hela Nordens logistik och detta gör staden till lite av ett logistikcentrum.  
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Enligt Ward är kultur något som staden kan erbjuda istället för renodlade arbetstillfällen.145 Dock 
är det troligtvis inte helt enkelt i fallet Jönköping eftersom staden har förlitat sig på samma 
fungerande näring i nästan åttahundra år. Även om organisationerna är positiva till kulturen som 
en faktor i stadsbyggandet är det kanske just handeln som är det viktigaste. I Jönköpings fall 
finns det tecken på att handel föder kultur och inte tvärtom. Staden är i nuläget fortfarande en 
köping i ordets rätta bemärkelse. Vidare går det bara att spekulera i hur framtoningen i 
marknadsföringen och anslagen till kulturområdet hade sett ut om staden inte hade så starka 
traditioner av handel. Även om Jönköping har lidit av nedläggningar inom t.ex. 
tändsticksindustrin, tycks inte Wards teorier om förnyelse av stadsnamnet vara så betydelsefulla i 
fallet Jönköping. Detta kan förklaras med att Wards teorier har utgått ifrån renodlade 
industristäder som byggde hela sina existenser på ett fåtal industrier. Ward menar också att 
framgångsrika postindustriella städer gynnas av närheten till vatten i form av sjöar, hav eller 
kanaler146

Han säger också att kultur och ett antal andra områden i sådana här städer gynnas av möjligheter 
till gångtrafik.

. Detta stämmer helt klart överens med den här uppsatsen undersökningsområde. 
Jönköpings stadskärna angränsar till två sjöar medan en av dem sitter i hop med en tredje som 
ligger precis utanför stadskärnan.  

147

Murray lyfter i sin studie fram att samsyn och samarbete som viktiga faktorer för kultur.

 I Stadsbyggnadsvisionen 2.0 framgår det klart att gångtrafik i form av t.ex. 
stråk, torg och stadsrum i stadskärnan är högprioriterat. Motiveringen till detta är att rörelse av 
människor skapar tillfällen för utbud och mångfald. Dock är det väldigt svårt i dagsläget att 
avgöra om dessa tankar kring gångtrafik i stadskärnan fungerar i praktiken. Detta för att en stor 
mängd projekt ännu inte har genomförts.  

148 Detta 
gör även Jensen som menar att det är avgörande för hur bra en stad lyckas med 
kulturinvesteringar.149 Dessa ska sedan ske mellan privata och offentliga aktörer. Exempel på 
dessa är företag, organisationer, föreningar, kommuner och dess förvaltningar.150

Murray framhåller vidare kultur som en demokratisk rättighet för såväl besökare som invånare. 
Vidare menar han att det ska vara en demokratisk rättighet som visar mångfald.

  Detta stämmer 
bra överens med den är uppsatsens undersökta organisationer. Samliga talar gott om samarbete 
och samverkan och det är i hög grad något som förekommer. Dock är det svårt att säga hur pass 
bra dessa samarbeten fungerar eftersom organisationerna har olika syn på kulturbegreppet och 
vad som är viktigt i stadsutvecklingen.  
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 Det är också 
fallet i denna uppsats där organisationerna tycker att kulturen ska gynna alla för att skapa en 
sådan stor mångfald som möjligt.   
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Berglund m.fl. menar att planeringen av en stadsutvecklingsstrategi med fokus på kultur ska ske 
i nära samverkan med kommunala och privata aktörer där framförallt kulturentreprenörer bör få 
stort utrymme. De poängterar att detta samarbete är en förutsättning för att en sådan strategi 
framgångsrikt ska utvecklas.152 Nilsdotter Isaksson lyfter i flera sammanhang fram vikten av att 
inte bara finkultur får ta plats i stadsutvecklingen utan att det även finns arenor för 
undergroundkultur med fria ytor att skapa på. Hon är mycket positiv till att försöka behålla de 
kulturentreprenörer som driver eller har drivit platser som Eldstaden och Club China. Det 
framgår i intervjuerna att sådana platser inte alltid prioriteras från politiskt håll. Detta kan skapa 
motsättningar i frågan om kulturens hållbarhet i Jönköping. Ghilardi framhåller i sina teorier att 
culture planning ska fungera som ett verktyg för att se till att kulturen kan tillgodoses av såväl 
invånare och besökare som platsen i sig. Detta blir först möjligt om kulturarbetet integreras 
mellan organ inom politik och näringsliv.153

Samordnad planering kan dessutom öka värdet på en investering och ge såväl privat som 
kommunal tillväxt.

 

154

Enligt forskningen är således samarbete en förutsättning för att en stadsutvecklingsstrategi 
framgångsrikt ska utvecklas

 Samtliga organisationer är överens om att det krävs samarbete och 
samverkan för en effektiv stadsutveckling. Stadskontoret och FMJ anser finansiering från den 
privata sektorn vara positiv medan Kultur Jönköping uttalar sig om att sponsring endast bör 
förekomma i enstaka fall. Kultur Jönköping lägger inte lika stor vikt vid samarbeten med 
näringslivet som övriga aktörer. Kultur Jönköping ser sig vidare vara ansvariga för att kulturen 
når och gynnar alla invånare i kommunen. FMJ däremot påpekar att även invånarna har ett 
ansvar att agera ambassadörer för staden. Anmärkningsvärt är dock att Rydberg tycker att 
kulturen får tillräckligt med ekonomiskt stöd däremot säger han att det finns förhoppningar om 
att få mer pengar i och med att kulturen har fått en framträdande roll i Stadsbyggnadsvisionen.  

155, något samtliga organisationer instämmer med. En 
stadsutvecklingsstrategi med kultur i fokus ska ske i nära samverkan med kommunala och 
privata aktörer där kulturentreprenörer har en nyckelroll156

                                                 
152 Cars, 2006, s.25-30 
153 Noema research and planning ltd. 2001 
154 Berglund, Olsson, Cars, 2006, s. 13-30 
155 Cars, 2006, s.25-30 
156 Ibid. 

. Stadskontoret och FMJ har en positiv 
inställning till privat finansiering medan Kultur Jönköping anser att sådant enbart bör tas emot 
vid enstaka tillfällen. Kultur Jönköping lägger inte heller stor vikt vid samarbeten med 
näringslivet, vilket övriga organisationer gör. I och med att forskningen och organisationerna 
kommunicerar samma språk finns den grad av samverkan som krävs för att detta ska bli möjligt 
att använda sig av kultur som stadsförnyelsestrategi i Jönköpings stadskärna. 
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Berglund m.fl. säger att offentliga ansvarsuppgifter allt mer överlämnas till privata intressenter 
och att sociala mål allt mer övergår till ekonomiska. Vidare säger de att kommuner allt oftare ser 
kulturen som någonting som bidrar till nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.157

Berglund m.fl. förklarar vidare att roll- och ansvarsfördelningen i kommuner var tydligare förr 
och att rollerna allt mer flyter samman.

 
Stadskontoret och FMJ anser det vara positivt med privata investeringar medan Kultur 
Jönköping anser att det enbart bör förkomma i enstaka fall. Den stora skillnaden är att Kultur 
Jönköping i mindre utsträckning eftersträvar samarbeten med näringslivet. Danielsson lyfter 
fram att en extern aktör har möjlighet att skapa större effekter med sin kommunikation än vad 
kommunen har möjlighet till. Även Nellerup är positiv till organisationen. I och med att två av 
organisationerna instämmer med forskningen finns det alla förutsättningar för att en sådan 
utveckling kan ta sig framåt i Jönköping. Dock kan det vara problematiskt om Kultur Jönköping, 
som ändå är den aktör som står närmast kulturinvesteringarna, inte är positiva till privata 
investeringar. Detta kan komma att innebära att investeringar som kan vara betydelsefulla för 
staden, inte kan genomföras.  

158 Kulturrådet förklarar i ”Kulturens finansiering 2007” 
att landstinget får allt större procentandel av kulturinvesteringarna och att kommunens del 
minskar. Detta förklaras med att ansvarsfördelningen håller på att förändras dem emellan.159

Gällande place branding använder ingen av organisationerna begreppet i uttalad form. Dock 
arbetar samtliga på något sätt med place branding. Samtliga organisationer är överens om att 
marknadsföring är en väsentlig del i hur Jönköpings stadskärna kommuniceras. Inom place 
branding går det att fokusera på ekonomisk, social, politisk eller kulturell utveckling. I fallet 
Jönköping är det en blandning av dessa som eftersträvas. Fokus i denna uppsats ligger på sociala 
faktorer kopplade till kulturell utveckling och undersökningen visar på att dessa även lyfts fram 
som väldigt viktiga faktorer när det gäller att kommunicera Jönköping.   

 I 
Jönköpings kommun är det landstinget som ansvarar för kulturinvesteringen SMoT-huset. 
Rydberg förklarar att det är en form av samarbete och att kommunen har lagt en engångssumma 
som delvis tas tillbaka genom att kommunen tar betalt för tomten. Han poängterar att huset 
kommer ligga på landstingets ansvarsområde och att han inte kommer att ha något inflytande 
över det. Det kan finnas en problematik i detta om ett uttalat samarbete inte finns mellan 
kommun och landsting. I och med att kommunen står för stadsutvecklingen kan det tyckas att de 
bör ha det övergripande ansvaret över kulturinvesteringar i staden, vilket inte är fallet med 
SMoT-huset. Landstinget ansvarar för stadens friskvård och ett antagande kan då vara att just 
denna investering har tillkommit i det syftet. Detta framgår dock inte i undersökningen.    

Vidare har Jönköpings kommun lagt ut delar av det kommunala ansvaret på FMJ, något de båda 
organisationerna ser som positivt. Problematiken med att lägga ut ansvaret på privata aktörer är 
att invånarens delaktighet kan komma att bli begränsad. Till saken hör att FMJ har ett hundratal 
finansiärer varav majoriteten av finansiärerna till antalet kommer från den privata sektorn. 
Danielsson säger själv att FMJ har större möjlighet att vara friare i sin kommunikation än vad 
kommunen har, detta med anledning att kommunen behöver se till fler aspekter i sin 
kommunikation. En stad ska vara demokratisk, finns det risk för att detta krav försvinner i 
samband med ansvarsförskjutelsen i och med att invånaren inte kan kräva av FMJ att se till 
etiska aspekter?  
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Place branding är i många fall i slutändan fokuserat på ekonomisk tillväxt. Problematiken ligger i 
att sociala, politiska och kulturella åtgärder är utformade för att nå just det målet. Således är t.ex. 
kulturell tillväxt en förutsättning och ett redskap för att nå den ekonomiska tillväxten. 
Organisationerna i denna uppsats ser detta på olika sätt. Gemensamt är att de tycker att åtgärder 
inom en rad olika områden krävs för att nå ekonomisk tillväxt. Kultur kan vara en av dessa.    

Det finns teorier om eventuella komplikationer som kan uppstå inom place branding. Dessa går 
även att spåra i de organisationer som har undersökts i denna uppsats. Först och främst gäller det 
att inte kommunicera staden på ett konventionellt sätt som kan liknas vid en produkt. 
Organisationerna i denna uppsats är medvetna om komplexiteten och enligt Graham Hankinson 
är detta en förutsättning för effektiv place branding. Jönköping har även anpassat sin 
kommunikation till den fysiska plats staden är belägen på. Även detta är en förutsättning enligt 
Hankinson. Dock är mycket arbete med place branding fokuserat till kommunen eller andra 
motsvarigheter beroende på vilket land det avser. Place branding bromsas av allt för politiskt 
styrda organisationer och detta medför att det blir svårt att motivera ekonomiska medel för 
ändamålet. Dessutom är det politiska agendor som styr en kommun och detta är enligt Hankinson 
ett problem med avseende på place branding.160

8.2 Allmänt om slutsatserna  

 FMJ arbetar utanför kommunen i ett avseende. 
De har en stor mängd privata sponsorer men de är också finansierade av kommunen och 
föreningens styrelse består till stor del av ledamöter med anknytning till kommunen. Det är 
därför svårt att säga om kommunikationen av Jönköping inom FMJ styrs av kommunen eller 
privata sponsorer. Både kulturförvaltningen och stadskontoret styrs av politik och detta kan 
enligt Hankinson fungera som en bromskloss. En blandning av privata och offentliga initiativ är 
istället att eftersträva. I fallet Jönköping är denna samverkan ändå tillräcklig för en effektiv 
kommunikation av stadskärnan. 

Denna uppsats syfte är att klargöra hur Kultur Jönköpings kommun, stadskontoret och FMJ 
kommunicerar kring kulturens roll i utvecklingen av Jönköpings stadskärna i projektet 
Stadsbyggnadsvisionen. Vidare är målet att klargöra om kultursatsningar kan fungera som en 
stadsförnyelsestrategi i stadens kärna.  

För att få klarhet i ovanstående utformades ett antal frågeställningar enligt nedan. Dessa 
besvarades i och med de analyser som har genomförts, både text- och intervjuanalyser, samt 
under diskussionsdelen i denna uppsats. Hur kulturen kommuniceras är också besvarat i tidigare 
delar. 

Frågeställningar i denna uppsats 
• Samtliga organisationer har mål- och visionsdokument där det finns förklarat vad 

respektive verksamhet går ut på. Hur kommunicerar organisationerna kring 
kulturbegreppet i sina respektive måldokument med avseende på Jönköping som stad?  

• Vilka likheter och skillnader kan vi utläsa mellan informanternas svar gällande 
kulturinvesteringar i Jönköpings stadskärna? 

                                                 
160 Hankinson, 2004, s.109-121 
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8.3 Kultur som stadsförnyelsestrategi 

Denna del syftar till att slutligen klargöra om kultur kan fungera som en stadsförnyelsestrategi i 
Jönköpings stadskärna. Jönköpings kommun har en hög grad av samverkan och samarbete 
mellan olika aktörer, både inom den privata och offentliga sektorn. Graden får ses som 
tillräckligt hög, med avseende på de teorier denna uppsats är byggd på, för att kultur ska kunna 
fungera som en stadsförnyelsestrategi. De undersökta organisationerna har en sund syn på 
liknade städer och deras s.k. framgångsrecept. Enligt de teorier om städers unikhet är 
organisationerna medvetna om att Jönköpings unika förutsättningar är det som avgör 
utvecklingen av staden.  I många liknade städer genomförs i dagsläget många byggprojekt som 
ses som statussymboler. Det är tämligen vanligt och det genomförs många olika projekt med 
Guggenheimmuseet i Bilbao som förebild. När det gäller Jönköpings stadskärna finns det en viss 
övertygelse kring att kulturinvesteringen SMoT-huset kommer att generera synergieffekter även 
inom andra områden. Tendenser visar på att Jönköping i perioder satsar på en särskild form av 
kultur eller kulturaktiviteter, något de bör vara försiktiga med. Detta för att det kan leda till att 
invånarna inte längre känner sig delaktiga i stadens utveckling. En ökad kunskap och förståelse 
kring kulturens vikt i kommunal planering bör arbetas fram då denna medvetenhet har stor 
betydelse enligt forskarna. Forskningen säger att det är viktigt att de som arbetar med 
stadsutvecklingen planerar för såväl framtida som för befintlig kultur. Detta instämmer samtliga 
organisationer med och lyfter samtidigt fram vikten av att kulturarvet bevaras och utvecklas. 

Teorier kring place branding kan inte helt och hållet appliceras på de tre undersökta 
organisationerna. Forskning inom området påpekar att det är allt för många politiska processer 
som bromsar arbetet med att kommunicera ut en stad till såväl invånare, besökare som företag. 
Kulturen som en faktor i place branding är till synes tämligen svårt i fallet Jönköping. Detta 
p.g.a. att place branding kräver en rad olika infallsvinklar och högt tempo för att det ska fungera 
smärtfritt.  

Arbetet inom culture planning är i startgroparna och detta bör gynna Jönköpings stadskärna i 
kommunikationen av stadens kultur. Dock är det tämligen svårt att i dagsläget avgöra hur pass 
framgångsrikt detta arbete kommer att vara eftersom det precis har påbörjats. Det finns trots allt 
ambitioner att ta till sig teorier inom området för utveckling av stadskärnor.  

Organisationerna i denna uppsats är väl medvetna om sina konkurrenter och vad det innebär att 
kommunicera en stad. Dock finns det många meningsskiljaktigheter och det talar emot ett 
framgångsrikt arbete med kultur som förnyelsestrategi i stadskärnan. Först och främst gäller det 
själva kulturdefinitionen och vad denna ska innebära. Det som talar emot ökad inflyttning av 
såväl människor och företag är att FMJ i allt för stor utsträckning fokuserar på att attrahera 
näringslivet och inte individen.  

Enligt de teorier denna uppsats är byggd på är det fullt möjligt att kultur kan fungera som en 
stadsförnyelsestrategi i Jönköping. Samtliga organisationer har ambitioner att lyckas inom 
området och det talar till deras fördel. Det är dock svårt att avgöra om alla projekt i 
Stadsbyggnadsvisionen 2.0 kommer att bli framgångrika eftersom slutresultatet av hela visionen 
ligger flera år framåt i tiden. De som är delaktiga i Stadsbyggnadsvisionen visar på det mod som 
många av teorierna påvisar när det gäller investeringar i kulturändamål. De försöker inte heller 
efterlikna och härma andra städer utan försöker hitta en bra blandning av framgångsrecept. 
Samtidigt är det medvetna om att alla investeringar måste anpassas till Jönköping.  
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Sammanfattningsvis går det att säga att kultur kan ses en stadsförnyelsefaktor under vissa 
förutsättningar. Samtliga organisationer måste fortsätta med påbörjade investeringar och sedan 
förvalta dem på rätt sätt. Teorierna säger att kulturinvesteringar är svåra att mäta och att det 
krävs tålamod för att se utfallet av en investering. Organisationerna är medvetna om att kultur 
lockar människor och att kultur föder andra verksamheter. Detta framgår av samtliga 
undersökningar som har gjorts i denna uppsats.  Kultur kan dock som faktor får större vikt i den 
totala utvecklingen av stadskärnan. Detta med ledning av de teorier som säger att det unika 
skänker mervärde som i sin tur skapar synergieffekter mellan andra områden. Antalet invånare 
ökar varje år både inom kommunen och inom stadskärnan, i vilket kulturen bör ses som en 
bidragande orsak. Jönköpings kommun vill locka turister och i det fallet är kultur en viktig faktor 
för framtiden. Uppsatsens slutgiltiga slutsats är att det i dagsläget är fullt möjligt med kultur som 
stadsförnyelsestrategi i Jönköpings stadskärna.



 

69 

 

10 Förslag till vidare forskning 

I denna uppsats har endast tre organisationer undersökts. Inom kommunen finns det en rad olika 
förvaltningar och nämnder som deltar i arbetet med Stadsbyggnadsvisionen. Dessutom finns det 
externa aktörer som även de medverkar i projektet. Intressant vore att undersöka hur samtliga 
aktörer ser på kultur som stadsförnyelsestrategi även om det inte direkt arbetat med kulturfrågor. 
Det vore även intressant att undersöka om olika förvaltningarnas verksamheter kan fungera som 
synergier till kulturinvesteringar.  

Denna uppsats har inte undersökt hur invånare, besökare, företag eller organisationer uppfattar 
hur kulturen kommuniceras. För att få klarhet i vilken kultur som efterfrågas bör det göras en 
undersökning ur ett brukarperspektiv. Vidare är det även intressant att se ur detta 
brukarperspektiv vad det är som skiljer Jönköping från liknande städer vad det gäller kultur. Det 
vore intressant att göra en jämförelse mellan t.ex. Borås, Linköping och Jönköping eftersom att 
de ligger geografiskt nära varandra och ingen av dem kan klassas som en storstad.  

Biblioteken får som tidigare nämnt mycket utrymme i den budget Kultur Jönköping har att tillgå 
varje år. En jämförelse bör göras med en stad som har haft stor framgång i stadsförnyelsen. 
Intressant vore där att se om denna stad lägger lika stor del av budgeten på biblioteksverksamhet.  

En undersökning kan även göras mer ingående på vilka roller Elmia och Torsvik har i det 
kulturutbud som finns i Jönköpings stadskärna samt om detta påverkar politiker som beslutar om 
hur den framtida stadsutvecklingen ska se ut.  Slutligen vore det intressant att göra en 
undersökning av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun och vad personerna där har för 
tankar om den stadsbyggnadsvision som de i oktober 2008 godkände.  
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Figur- och tabellförteckning 
Figur 1: Fördelning i procent av kulturutgifter 2007. Statens kulturråd. 

Figur 2: Ett ekonomiskt kretslopp. Stadskontoret.  

Tabell 1: Statistik över genomsnittligt antal besökare till Bilbao och Guggenheimmuseet i 
intervallerna 1994-1997 och 1997-2000. Plaza. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Kultur Jönköpings kommun – ”Mål och idéer för utveckling” 

Kulturens förekomst och sammanhang 

Kultur och kulturpolitik 
Termen kultur nämns flitigt genom hela dokumentet. Kulturens övergripande roll i samhället är 
enligt förvaltningen som tidigare nämnt av en visionsaktig natur. Dokumentet börjar med att 
försöka förklara att kulturen som term går att tolka på flera sätt. Dock ges det en diffus bild av 
vad kultur innebär inom förvaltningen. Vidare framgår det att kultur är en viktig faktor för 
demokratin, först och främst i det svenska samhället. Det framgår även att kultur med syfte på 
kreativt skapande allt för många gånger har blivit kvävd av diktaturer runt om i världen.  

Kulturen hamnar sedan i en annan term, vilken är kulturpolitik. Denna är i sin tur en stor del av 
samhällspolitiken i helhet. Kontentan av det som sägs om kulturpolitikens natur är att främja 
yttrandefriheten. Förvaltningen hänvisar sedan detta till beslut från Sveriges riksdag. Det följer 
sedan en redogörelse för syftet med svensk kulturpolitik och hur den generellt ska appliceras i 
samhället. Förklaringen av kulturpolitik är således på en allmän nationell nivå. För att sedan 
förstå innebörden av kulturpolitik ger författarna av dokumentet olika definitioner av begreppet 
kultur. De ger förklaringar av två olika synsätt, vilka är antropologisk och estetisk kultur.  
När detta är förklarat används sedan begreppet kultur och kulturpolitik utan vidare förklaringar. 
Efter detta introduceras nya termer med anknytning till huvudbegreppet kultur. Dessa är 
kulturutveckling och kulturkommun. I korthet nämns detta i anknytning till ett antal andra termer 
där kultur ingår. Termerna är kulturorganisation, kulturplan, kulturinstitutioner, kulturprojekt, 
Kultur 90, kulturverksamhet, kulturexpansiv, kultursatsningar och kulturområde. Samtliga 
nämns i samband med att det redogörs för en kort historia om Jönköpings kommuns 
kulturutveckling med avseende på hur kulturpolitiken har ändrats från 1980-talet till början av 
2000-talet.   

Samtliga termer som nämns används sedan flitigt och det ges förslag på hur varje term bör 
appliceras inom kommunen. Texten påpekar återigen att det finns olika syner på kultur men det 
framgår att effektiv kulturutveckling är något som är viktigt för både individ och samhälle. För 
att sedan utvecklingsarbetet ska fungera bra framgår det även att kulturens infrastruktur måste 
vara planerad och framförallt genomtänkt. Till detta hänvisas ett antal punkter som ska ses som 
nyckelord, nyckelord som i sin tur ska beaktas i det aktiva arbetet men även i framtagandet av 
framtida kulturplaner. Nyckelorden är kontinuitet, integration och delaktighet.  

Kontinuitet i kulturens infrastruktur 
Av texten framgår det att framgångsrik kulturpolitik och kulturverksamhet kräver kontinuitet. Se 
nedan. 

”All erfarenhet visar att en framgångsrik kulturpolitik och kulturverksamhet förutsätter uthållighet, 
regelbundenhet och långsiktighet, kort sagt kontinuitet.” 
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Kontinuiteten kan sedan yttra sig på olika sätt. I korthet syftar den på att ge samtliga invånare i 
kommunen chansen att nyttja och uppleva kulturutbudet under hela livet, överallt i kommunen 
och under samtliga årstider. I samband med kulturens kontinuitet skriver också författarna att 
tillgängligheten är av yttersta vikt. Kommunen ska även på ett genomtänkt sätt möjliggöra ett 
varierat och rikt kulturutbud för samtliga åldrar och livssituationer. Ur detta framgår det att 
kulturnämnden ska upprätta en handlingsplan för hur alla ska kunna nås av kulturutbudet. 
Detsamma gäller för hur alla invånare ska nå kulturen under årets alla dagar. Vidare framgår det 
att kulturen ska finnas där människor träffas eller verkar. Här framgår det även att 
kulturnämnden bör utforma en handlingsplan för detta ändamål. I korthet går detta ut på att locka 
till sig besökare till de större kulturinstitutionerna inom kommunen. Dessutom ska de människor 
som inte drar sig till större institutioner tas i beaktning.   

Integration i kulturens infrastruktur  
Kulturen ska enligt det manifesta i texten också synas och höras utanför olika kulturinstitutioner. 
Den ska synas praktiskt taget överallt där det förekommer människor. Texten ger exempel som 
vardagsarbetet, fritid, bostad och arbetsplats. Efter detta följer det hur samarbetsmetoderna för 
detta ändamål kan se ut. Kulturens integration ska ske genom samarbete mellan kommunens 
olika förvaltningar. Det ska även ske mellan kommun och företag, organisationer, föreningar, 
bostadsföretag och medier. I denna del framgår det även att kulturpolitik inte bara ska drivas av 
kulturnämnden. Det framgår att arbete också ska drivas genom först och främst skol- och 
barnomsorgsnämnden, gymnasienämnden, fritidsnämnden, socialnämnden och 
stadsbyggnadsnämnden. Kulturlivet som skapas genom kulturpolitiken måste integreras 
regionalt, nationellt samt internationellt. Även i denna del framgår det vad kulturnämnden ska 
göra. Se nedan. 

”Kulturnämnden skall upprätta en integrationsplan som systematiskt beskriver kulturpolitikens 
integrering men andra politikområden och kulturverksamhetens kanalisering via andra 
förvaltningar, föreningar, fack och företag.” 

Delaktighet i kulturens infrastruktur 
Författarna till texten säger att det är av stor vikt att kulturpolitiken inom kommunen drivs med 
stor lyhördhet för invånarnas synpunkter och behov. Det står att kulturnämnden bör etablera 
olika kanaler och arenor för dialog mellan kommun och de som brukar kulturen. Vidare utökar 
de sedan brukarna med de som skapar eller arrangerar någonting som kan anknytas till kultur. 
Dialogen ska även ske mellan politiker och tjänstemän men även mellan skaparna och brukarna. 
Det framgår även att förvaltningen redan idag har utrymme för sådan här typ av dialog. Som 
tidigare framgår det även vad kulturnämnden ska göra för ett aktivt arbete. Se nedan. 

”Kulturnämnden skall upprätta en plan för kontaktarbete mellan kulturpolitiker/kulturtjänstemän 
och kulturbrukare/kulturskapare.” 

Övergripande mål 
Denna del av dokumentet utgör en liten del av det totala dokumentet. Texten behandlar 
övergripande mål för kulturpolitiken i Jönköpings kommun. Enligt texten ska det som framgår 
här forma kulturpolitiken enligt det som redovisats tidigare i dokumentet. I korthet betyder detta 
att författarna hänvisar till nationella riksdagsbeslut och de riktlinjer som angivits ovan. Texten 
fungerar lite som en sammanfattning av det som redan har sagts men det framgår även helt nya 
saker. Kulturpolitiken ska även drivas i nedanstående sammanhang och syften.  

• Kulturarvet måste utvecklas och förvaltas. 

• Konstnärlig förnyelse måste stödjas och uppmuntras. 
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• Skapa bra förutsättningar för befintliga kulturbrukare men även nya. 

• Utveckla ett mångkulturellt samhälle där rasism ska motverkas. 

• Stödja kulturen bland barn och ungdomar. 

• Stödja internationellt utbyte. 

Vidare står det även att kulturpolitiken måste få en väsentlig del i hela kommunens arbete för att 
den ska kunna förverkligas. Det står även att en förutsättning för kulturpolitiken är att en större 
del av kommunens totala budget läggs på kultur.  

Kulturområden 

Denna del syftar från vår sida att dela in kulturen som begrepp i olika underkategorier i 
dokumentet ”Mål och idéer för utveckling”. Kultur Jönköping drar i dokumentet tydliga gränser 
mellan olika typer av kultur och vem som brukar den. Nedan följer de olika indelningarna.  

Barn- och ungdomskultur 
Den sista delen i ”Mål och idéer för utveckling” delar in kulturen i olika områden där det görs 
tydliga skillnader mellan varje enskilt område. Först och främst talas det om barn- och 
ungdomskultur. Dokumentets författare säger att många beslut och dokument inom kommunen 
syftar på de ungas problematiska livssituationer. Problematiken står sedan högt i den politiska 
dagordningen. Vidare står det i texten att kommunen aktivt stödjer denna typ av kultur och att 
den prioriteras som verksamheter och i bidragsgivning. Dokumentet påpekar även att det finns 
en stark vilja för att göra detta. Se nedan för utdrag ur dokumentet. 

”Det kan sammanfattningsvis konstateras att det finns en stark politisk vilja att skapa goda 
förutsättningar för barns och ungdomars liv i samhället och att därvid kulturpolitiken har en 
avgörande betydelse.”   

Kultur Jönköping påpekar ovanstående återigen vikten av kulturpolitik som riktar sig till unga. 
Texten säger att det är en av de viktigaste uppgifterna kulturpolitiken har och att detta gäller på 
både kort och lång sikt.  

Barn- och ungdomskultur delas i sin tur sedan upp i olika underkategorier. Dessa är bibliotek, 
musik, dans, teater, film samt bild och form. Biblioteksverksamheten får det största utrymmet 
och texten säger hur biblioteken ska rikta sina insatser mot de unga. Efter detta följer det en 
specifik lista på vad kulturnämnden ska göra i detta verksamhetsområde. 
Biblioteksverksamheten står avskilt från de andra formerna av kultur. När dessa redovisas görs 
det på samma sätt som med biblioteksverksamheten. Det redogörs för vad kommunen ska göra 
och vad kulturnämnden ska göra för ungdomar inom områdena musik, dans, teater, film samt 
bild och form. Redogörelsen är till en början allmän och skiljer inte på kulturområde. Dock är 
den väldigt specifik och insatsinriktad. Se nedan för ett exempel. 

”Tändsticksområdet skall ges förutsättningar till en fortsatt utveckling som forum för barn- och 
ungdomskultur.” 

Kultur Jönköping gör sedan liknande listor för varje specifikt kulturområde. Punkterna är ibland 
rekommendationer i form av att t.ex. punkterna använder ordet ”bör”. Dock används ordet 
”skall” i allmänhet sett över hela dokumentet.  
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Bibliotek och litteratur 
Denna del ska inte missuppfattas med den biblioteksverksamhet som redogjordes för i Barn och 
ungdomskultur. Bibliotek och litteratur syftar här istället på att vara en egen specifik del av 
kulturen i Jönköpings kommun. Här görs följaktligen inga skillnader på åldrar utan denna är 
allmängiltig för alla invånare i kommunen. Sammanfattningsvis redogörs för hur bibliotek och 
litteratur har utvecklats sedan kulturplanen 1986. Vidare redogörs det också för hur 
verksamheten ska skötas från kommunens och förvaltningens sida i framtiden. Dock åtskiljs 
litteraturverksamheten från biblioteksverksamheten. Mål och hållpunkter listas upp och det finns 
även här en lista för specifika saker som ska genomföras. Endast en punkt berörs av ordet kultur. 
Se nedan. 

”Kulturnämnden skall utveckla biblioteksverksamheten genom att verka för att biblioteken än mer 
fungerar som kulturens vardagsrum” 

Övriga kulturområden 
Som ovan nämnt delas kulturen i dokumentet in i olika områden. Förutom bibliotek delas 
kulturen in i områden enligt nedan. 

Dans, Film och tv, Folkbildning och föreningsliv, Konst, Kultur i vården, Kulturmiljövård, Museer 
och arkiv, Musik, Teater och Turism. 

 Gemensamt för dessa att det presenteras en bakgrund och en framtida utsikt för varje specifikt 
område. Detsamma gäller de listor som presenteras över vad kommun och kulturnämnd ska göra 
för aktioner inom varje område.  

Övrigt i dokumentet 
Det som infaller under denna kategori är det Kultur Jönköping kallar för övrigt i dokumentet Mål 
och idéer för utveckling. I detta ryms det hur kommun och förvaltning ska förhålla sig till de 
lokaler som kulturen behöver. Kulturens sätts sedan i ett internationellt sammanhang och Kultur 
Jönköping framhäver vikten av ett internationellt kulturutbyte i den nationella kulturpolitiken. 
Här finns även bakgrunden om internationaliseringen av kulturen men även tankar kring dess 
framtida utveckling. Dokumentet behandlar sedan kulturen ur ett ekonomiskt perspektiv där det 
redogörs för både bakgrund, nuläge och framtid. Kulturen behandlas även ur ett 
marknadsföringsperspektiv. 

Argumentering för kulturpolitik 
En annan del i denna analys är att se om det finns några eventuella mönster i Kultur Jönköpings 
argumentationer. Syftet är att försöka se om det finns skillnader i argumentering beroende på vad 
texten behandlar. Sett till dokumentet i sin helhet är det tydligt att Kultur Jönköping stödjer sina 
argument på de politiska beslut som finns inom organisationen. Författarna av dokumentet 
använder tämligen ofta meningar som ger intrycket av att det som sägs är helt fastslaget. Detta 
får relateras till själva beskrivningen av dokumentet som återfinns i inledningen. Se nedan. 

”Detta dokument beskriver i visionära ordalag kultur och kulturpolitik i Jönköpings kommun. 
Övergripande mål är formulerade i enlighet därmed. Här angivna idéer och förslag kommer att 
utgöra grund för den handlingsplan som skall arbetas fram och vara utgångspunkt för det operativa 
arbetet.” 

Vidare argumenteringar är att det framgår att det finns en stark vilja att lyckas inom 
kulturpolitiken. Detta gäller både när det skrivs om kommunen i helhet och förvaltningens vilja 
att utveckla kulturen.  

”Jönköping kommun har under de två senaste åren decennierna markerat ett tydligt intresse av att 
skapa en god kulturkommun” 
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I dokumentet kan det utläsas vissa ursäkter för att kulturutvecklingen under 1990-talet inte gick 
så mycket framåt som ambitionerna avsedde. Anledningen är enligt Kultur Jönköping det 
samhällsekonomiska klimat som rådde under förra decenniet. Som det nämndes tidigare grundar 
förvaltningen sina tankar på politiska beslut. Kultursynen är alltså grundad på nationella 
riktlinjer men även på vad kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges samt den egna 
förvaltningens tankar.    

Kultursynens argument 
Inledningen i dokumentet behandlar kultur som ett allmänt begrepp men det ges ingen direkt 
enkel förklaring. Kultur Jönköping skriver själva att de använder begreppet både i en 
antropologisk (attityder, värderingar) och estetisk mening och att de skiljer på dessa. De säger 
dock att kulturpolitiken pendlar mellan de två begreppen. De använder uttryck som ”Kulturens A 
och O” och det är ett sätt att med hjälp av ett schablonuttryck visa det viktiga och väsentliga i 
begreppet kultur. Uttrycket kommer ifrån grekiskans alfabet där alfa är den första bokstaven och 
omega den sista.  De visar då på kulturens roll i helhet och ger begreppet olika kärnvärden. Dock 
har uttrycket A och O vidare betydelse om kristen symbolik där A och O även här tecken för 
Kristus eller Gud161

Motiv till kulturutveckling 

. Kulturen i sin helhet ska främja humanism, demokrati och yttrandefrihet. 
Kultur Jönköping använder sedan samma uttryck för att förklara syftet med kulturpolitiken. I 
korthet förklarar de att syftet är att skapa arenor för yttrandefrihet för att skapa mångfald i 
mänskliga uttryck. Det andra syftet är att lösgöra människor skapande och lust.  

Kultur Jönköping argumenterar även för kultur som en del i ett större sammanhang. I tidigare 
marknadsföring av Jönköping har kommunen använt kommunikation, kunskap och kultur som 
slagord. Deras tanke i texten är att kulturinvesteringar kan bidra till en bra samhällsutveckling. 
De argumenterar för detta ändamål av två skäl enligt nedan. 

”Det ena är att en kraftfull kultursatsning bidrar till en samlad god utveckling i kommunen och gör 
Jönköpings kommun attraktiv, bra att bo och leva i.”  

”Det andra – inte minst viktiga – argumentet för utveckling av kulturområdet är att ett vitalt 
kulturliv har ett värde i sig och höjer livskvaliteten både för individen och samhället.” 

Med ovanstående säger de vidare att livskvalitet har ett värde i sig medan kulturen som helhet 
kan fungera som ett verktyg för samhällsutveckling. De säger att de båda synsätten bör 
förekomma parallellt. Dock gör de inte alltid det och Kultur Jönköping säger att anledningen till 
detta är att tyngdpunkten i samhällsdebatten ligger på kultur som ett led i samhällsutveckling. 
Kultur Jönköping framhäver dock återigen vikten av livskvaliteten i ett senare stycke. Deras 
argument är att kulturen kan skänka mod, kraft och livslust. 

När det gäller kulturens roll i kommunens utveckling framgår det av texten att det först och 
främst krävs att kulturen får en självklar plats i det övergripande kommunala utvecklingsarbetet. 
Det framgår även ett krav på att kulturen måste få gott om utrymme i den totala kommunala 
budgeten. Kulturens infrastruktur, enligt ovan, bör präglas av tre ledord.  

”Denna kulturens infrastruktur bör präglas av tankar och teser som skulle kunna sammanfattas av 
nyckelorden. Kontinuitet, integration och delaktighet.” 

Ovanstående text behandlar infrastrukturen i form av att den ”bör” präglas av tre ledord. När 
varje ledord sedan utvecklas står handlingarna i form av ”skall”. Detta gäller det handlingar som 
kulturnämnden ska genomföra.  

                                                 
161 Nationalencyklopedien 
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De övergripande och ”viktiga” målen för kulturpolitiken manifesteras på det sätt att Kultur 
Jönköping stryker under de ord i texten som de vill framhäva. Orden alla, hela, både samt och är 
ord som understryks när det gäller kulturpolitiken. 

”Kulturpolitiken i Jönköpings kommun syftar till att skapa ett vitalt kulturliv och en god kulturmiljö 
för alla människor i hela kommunen.”  

”Det är angeläget att skapa goda förutsättningar för både professionella kulturskapare och 
kulturinstitutioner och 

Argument för kulturområden 

amatörer och ideella kulturbärare.” 

Barn- och ungdomskultur 
Det är tydligt att Kultur Jönköping framhäver att det är viktigt med barn- och ungdomskultur 
inom hela kommunen. Viljan från politiskt håll är stark och frågor inom detta område står högt 
på dagordningen. Dokumentet säger att det finns ett antal handlingsprogram för barn och 
ungdomar. Handlingsprogrammen är sin tur styrkta på det sätt att de är antagna av 
kommunfullmäktige. Vikten av områdets målgruppers medverkan i arbetet med utvecklingen av 
området styrks bl.a. med nedanstående citat. 

”Kulturutvecklingen sker på barns och ungdomars villkor och med stor lyhördhet för deras behov 
och för okonventionella lösningar och metoder.” 

Kultur Jönköping vill först och främst framhäva vikten av biblioteksverksamhet inom detta 
område. Tyngdpunkten ligger på detta och övriga kulturområden såsom film, tv och konst får 
inte lika stort utrymme.  

”Prioriteringen av insatser för barn och ungdomar gäller i hög grad även biblioteksverksamheten.” 

Bibliotek och litteratur 
Under ca tjugo år har det skett stora förändringar inom detta område. Det vill Kultur Jönköping 
påpeka genom att hänvisa till tillkomsten av 1986 års kulturplan. Vidare ger de förklaringar till 
varför förändringarna har skett samt exempel på några faktorer som har bidragit till detta. De 
anger tillkomsten av en ny biblioteksorganisation, ökad datorisering och användning av IT, 
betydande resursminskningar samt att antalet besökare ökar kontinuerligt. All framtida 
utveckling av området ska sedan ske enligt uppsatta mål av kulturnämnden. Argumenteringen 
fortsätter med att ca 60 procent av kommunens befolkning nås av de verksamheter biblioteken 
inbegriper. Vidare framgår det klart vilken plats biblioteken har i kulturförvaltningen. 

”Folkbiblioteken är vår viktigaste kulturinstitution och de skall spela en aktiv roll som 
initiativtagare och samarbetspart i det lokala kulturlivet.” 

När det sedan gäller litteratur och språk hävdar Kultur Jönköping att det finns ett stort intresse 
inom kommunen. Även här lyfts de unga invånarna fram. 

”Det är angeläget att kulturnämnden förutom via kommunens bibliotek på olika sätt stöder intresset 
för språket, litteraturen och det litterära skapandet – inte minst hos den unga generationen.” 

Dans samt Film och TV 
Historiskt sett har dessa inte varit prioriterade kulturområden i kommunen. Detta är 
förvaltningen medvetna om och det framgår i dokumentet. Förbättringar skedde efter att 1986 års 
kulturplan blev antagen. Dock har Kultur Jönköping sedan dess insett att utrymmet för dessa 
områden inte var tillräckligt i den föregående planen. Anledningen är enligt förvaltningen att det 
har varit stora brister i kulturpolitiken med avseende på dessa områden.  



 

79 

 

”Bristen på tydlig vilja och kraftfullt agerande från kulturpolitiskt håll har lett till att verksamheten 
inom dansområdet har utvecklats ojämnt.”  

När det gäller film och tv lyfts ungdomarna fram även här. Det väsentliga i deras argumentering 
är att engagemang i kulturpolitiken är det som ska förändras för att uppnå bättre bredd. 

”Engagemanget får särskild kraft eftersom film och medier i hög grad berör barn- och 
ungdomskulturen, som är högprioriterad.”  

Folkbildning och föreningsliv 
Detta kulturområde får i dokumentet en mycket bredare betydelse än de andra. Folkbildning 
främjar enligt förvaltningen hela det demokratiska samhället. Tillsammans med föreningsliv och 
andra folkrörelser bidrar detta till ett rikare kulturliv och till vitalitet i samhället i stort. 
Förvaltningen styrker sina ståndpunkter genom att hänvisa till 1991 års regeringsproposition där 
ovanstående områden behandlas. Kultur Jönköping förlitar sig i dokumentet på statliga 
definitioner. Under 1990-talet minskades anslagen till folkbildning och föreningar kraftigt.   

”För en icke obetydlig del av föreningslivet är den s.k. smärtgränsen nådd; den betydelsefulla 
kulturgärning som utförs sker under ekonomiska förhållanden, som inte är kulturpolitiskt hållbara.”  

De är dock kritiska till hur de ekonomiska medlen är fördelade inom Jönköpings kommun.  
”Det finns skäl att föra en diskussion om fördelningen av stöd till föreningslivet inom kommunen är 
så välbalanserat som önskvärt vore, vad gäller avvägningen mellan kultur- och fritidsområdet.” 

Konst, musik och teater 
Förvaltningen säger att konstutställningsverksamheten i kommunen lever och är omfattande. De 
pratar mest om länsmuseet och vilka möjligheter den lokalen har. De argumenterar för sin roll 
inom konsten på sådant sätt att de framhäver att de genom olika avtal ger unga konstnärer samt 
konstnärsstudenter möjligheter att växa. Argumentet är att Kultur Jönköping har tillgång till 
länsmuseets lokaler och kan därigenom ge plats åt ovanstående målgrupper.  

Det talas mycket om offentlig konst och argumenten för det är aningen tvetydiga. Kultur 
Jönköping stödjer sig på regler vars innebörd inte redovisas i dokumentet. De refererar till den 
s.k. enprocentsregeln som nämns i samband med i vilken utsträckning placering av konst 
förekommer i kommunens egna arbetslokaler. Offentlig utsmyckning nämns också i ”andra 
lokaler” men någon redogörelse för vilka lokaler det talas om förekommer inte. Kultur 
Jönköping anser vidare att det saknas en kreativ och god miljö för att utvecklingen av det 
konstnärliga skapandet ska gå åt rätt håll.  

När det gäller musik framhäver förvaltningen Jönköpings musikliv som rikt och levande. Det 
stödjer de främst med att berätta om konserthuset, landstingets sinfonietta, Jönköpings 
orkesterförening m.m. Samtidigt argumenterar de emot dessa med anledning av att de skapar 
organisatoriska problem. De menar att det finns många organisationer men det är otydligt när det 
gäller vilket ansvar varje del har. Vidare säger de att det till stor del ser ut som det gör p.g.a. av 
minskade bidrag och högre kostnader för lokaler. Kulturområdet är enligt dokumentet prioriterat 
och kommer att fortsätta att vara det i framtiden. Vidare visar dokumentet en förteckning över 
vad förvaltningen ska göra inom området men det ges inga direkta motiveringar till dem. 
Exempel på åtgärder är att underlätta för elever i kulturskolan och på Per Brahegymnasiet.   

Teater i sin tur har genomgått stora förändringar sedan 1980-talet. Förvaltningen talar först och 
främst om hur Länsteatern och Vätterbygdens teaterförening har förvandlats till framgångsrika 
aktörer. Det framgår även att det har förekommit ökade satsningar på ungdomsteater. Kultur 
Jönköping är sedan självkritiska och hävdar att det kulturråd som grundades på 1990-talet inte 
har haft önskad effekt. 
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”Trots bildandet av teaterrådet och lovvärda försök till samordning kvarstår bilden av en splittrad 
situation inom teaterområdet, där en sammanhållande kraft saknas.” 

Efter detta följer det en lista med åtgärder inom teaterområdet men det ges inga direkta 
motiveringar till varför dessa ska genomföras.  

Kultur i vården och kulturmiljövård  
Kultur i vården inbegriper först och främst kultur av underhållningsslag som t.ex. konserter och 
teater. Förutom dessa räknas biblioteksverksamheten in även här. Argumenten för att dessa är 
viktiga är att kultur inom vården kan medföra en ökad livskvalitet hos kulturanvändaren. Kultur 
kan enligt förvaltningen även ge både fysisk och psykisk stimulans och bidra till minskat behov 
av vård samt ekonomiskt stöd. Förvaltningen framhäver hur pass angelägna de är att lyckas med 
detta men de får enligt dem själva allt för lite ekonomisk hjälp. De säger också att det är oklart 
vem som bär ansvaret inom detta område. 

”Problemet med verksamheten är dels de synnerligen små resurserna för ändamålet och 
splittringen av ansvaret på Kultur Jönköpings kommun och socialförvaltningen.”  

Kulturmiljövården ska inte missuppfattas med kultur i vården utan det avser något helt annat. 
Detta gäller istället vård av den befintliga kulturen som finns i kommunen. Området är prioriterat 
och det har haft en positiv utveckling under årens lopp. Detta gäller även olika samarbeten för 
detta ändamål. Det framgår av texten att det dock är ett komplicerat område som medför 
komplikationer. Vikten av samarbeten läggs fram samt hur dessa ska skötas. 

”Inom stadsmiljö-, stadsplane- och kulturmiljövårdsarbetet är inbyggt målkonflikter betingade av 
skilda värderingar och traditioner inom olika nämnder och handläggningsorgan. Därför är det 
mycket angeläget att området har en berednings-, planerings- och beslutsstruktur, där olika 
intressen och värderingar möts och bearbetas kontinuerligt och systematiskt.”  

Museer och arkiv 
Detta område är enligt förvaltningen levande och dynamiskt. De pratar om de positiva 
framgångarna för bl.a. Länsmuseet och Tändsticksmuseet. Förvaltningen säger att utvecklingen 
dock hålls tillbaka av ett antal faktorer. Utvecklingen bromsas av för lite resurser samt ett gap 
mellan ambitioner och kreativitet. Vidare har de vissa tankar om hur detta kan lösas i framtiden.  

”En framtida utveckling av museiverksamheten borde präglas av samarbete och samverkan i olika 
former.” 

I dokumentet framgår det att arkiven i kommunen är en del av kulturarvet. De stödjer 
verksamheten genom att säga att den är väldigt populär bland invånarna. Förvaltningen säger 
sedan att de endast står för lokalerna och stöd till folkrörelsearkiv. Allt annat ansvar lägger de på 
kommunen i sig, Jönköpings läns landsting och Länsstyrelsen i Jönköpings län. De tar dock ett 
ställningstagande när det gäller bevarandet av verksamheten. 

”Kulturnämnden skall uppmärksamma problemet med att arkiv inom näringslivet och privata arkiv 
lokalt riskerar att förskingras, om ingen tar ett kulturpolitiskt ansvar för att dessa arkiv samlat 
bevaras och vårdas.” 

Turism 
Kultur Jönköping säger att målen för kultur inom turism enligt 1986 års kulturplan inte har 
utvecklats på ett bra sätt. De tycker att kulturens roll inom detta område är oklart och att 
kommunens faktiska kultur inte lyfts fram så mycket som den borde. Vidare klagar de på att 
förvaltningen och nämnden får för lite utrymme i planering och utformning när det gäller kultur 
inom turismen.  
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De fortsätter med att påpeka att även de själva måste ta ett större ansvar i marknadsföringen och 
utvecklingen av turismen.  

”Kulturnämnden måste ta ansvar för att Jönköpings kulturvärden på ett genomtänkt och 
systematiskt sätt berörs och behandlas i marknadsföringen och i utvecklingen av turistområdet i 
Jönköping.”   

Kulturturismen bör anpassas till både befintliga och nya kulturhändelser. Även aktiviteter har en 
stor roll i detta. Med aktiviteter menar förvaltningen mässor, konferenser och kongresser. Sedan 
följer en lista med specifika händelser men det ges inga motiveringar till varför förvaltningen bör 
satsa på just dessa. De säger sedan att de ska utforma en detaljerad plan för vilka händelser som 
bör tas upp i marknadsföringen inom turismområdet.    

Övriga argument 

Lokaler 
En stor förutsättning för kulturen i kommunen är att det finns lokaler att tillgå. Förvaltningen 
säger att behoven styr utvecklingen. Ibland anpassas verksamheten till en speciell värdefull 
byggnad och ibland är det endast kulturbehovet som styr vilken lokal som är aktuell. Samverkan 
mellan olika aktörer såsom föreningar, förvaltningar och fastighetsägare är enligt Kultur 
Jönköping viktigt för att hitta bra och positiva lösningar för kulturverksamheten.  

Internationalisering 
Det finns även ett avsnitt om hur kulturen ska internationaliseras. Förvaltningen stödjer sig på 
nationella kulturpolitiska beslut i det avseendet. De är medvetna om att kulturpolitiken blir allt 
mer internationell och att nya krav ställs på kulturpolitiken i och med detta.  

”Den allt mer växande internationaliseringen inom den politiska sfären och i samhället i stort 
stället ökande och nya krav på kulturpolitiken och kulturverksamheten.” 

Kultursektorn i Jönköping har framförallt haft internationellt utbyte inom dans- och 
teaterområdet. Dock hävdar det att allt internationellt arbete inom kulturområdet kunde vara 
mycket bättre. De har även idéer till internationaliseringen av kulturen ska bli bättre. Förutom 
detta säger Kultur Jönköping att de aktivt ska arbeta med vissa frågor. 

”Det internationella arbetet inom kulturområdet har hittills inte präglats av kontinuitet, 
långsiktighet och systematik.” 

”Det är önskvärt att internationella kulturutbytet intensifieras och byggs upp med sikte på 
varaktighet och mångfald när det gäller länder och kulturområden.” 

”Kulturnämnden skall på ett aktivt och tydligt sätt engagera sig i internationaliseringsarbetet dels 
därför att det kan utveckla och bredda det lokala kulturlivet, dels därför att det kan stimulera 
kommunens egna kulturutövare att få dela med sig av vår kultur till ett annat land.” 

Ekonomi 
Ekonomin är ett annat område som diskuteras. Det framgår där att kulturnämndes ekonomiska 
förutsättningar historiskt sett har varit tämligen dåliga. Vidare säger de att kulturområdet inte har 
varit något som prioriterats i Jönköpings kommun. Detta grundar de på ett antal faktorer. 
Dessutom finns det splittringar när det gäller ansvar över resurser när det kultur i vården. 

• ”Trots ambitioner uttryckta i 1986 års kulturplan och trots en markerad kulturpolitisk vilja 
i kulturnämndens verksamhets- och investeringsplaner har kultursektorn resursmässigt 
inte flyttat fram sina positioner.” 

• ”Även i förhållande till andra i storlek jämförbara kommuner framstår Jönköpings 
resurser till kulturområdet som blygsamma.” 
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• ”Problemet med verksamheten är dels de synnerligen små resurserna för ändamålet och 
splittringen av ansvaret på Kultur Jönköpings kommun och socialförvaltningen.”  

Kultur Jönköping har ambitioner att utveckla hela kommunen till en god kulturkommun. Dock 
sätter ekonomiska medel stopp för detta. De anger sedan en lista över vad ökade resurser 
kommer att göra för både individen och samhället i stort. Inga motiveringar anges varför 
nedanstående punkter gynnar de flesta i kommunen.  
 ”Ökade resurser till kulturverksamheten 

o Är god friskvård som leder till höjd livskvalitet; 

o Skänker människor, mod, kraft och livslust; 

o Lösgör människors kreativitet och motverkar därmed destruktivitet och 
nedbrytande krafter; 

o Lindrar och förhindrar sociala problem; 

o Motverkar främlingsfientlighet och rasism; 

o Ökar arbetstillfällen och skatteintäkter i kommunen; 

o Ökar kommunens värde och attraktionskraft som boende- och 
arbetsmiljö, som högskoleort, som plats för lokalisering av företag och 
som turist- och rekreationsort;  

o Bidrar till en dynamisk utveckling av kommunen i sin helhet.” 

Handlingsplan och måluppfyllelse 
Samtliga aspekter som rör kulturområdet inom kommunen ska enligt Kultur Jönköping utvecklas 
och arbetas fram med hjälp av en handlingsplan. Själva handlingsplanens upprättande och 
utformning är sedan kulturnämndens ansvar.  

”Handlingsplanen skall vara operativ och tydliga uppdrag till de olika aktörerna i kulturarbetet.” 

När det gäller måluppfyllelse bör Kultur Jönköping enligt dem själva hitta bättre instrument för 
att mäta olika kulturverksamheters framgångar och motgångar. 

”En av svårigheterna förknippade med utvärdering av kulturverksamhetens verksamhetsområde har 
varit att finna goda mätinstrument och därmed relevanta mått för måluppfyllelse.” 

Detta härleds sedan till ett samarbete med kommunen i stort. 
”Trots dessa problem bör kulturnämnden, gärna i samråd med kommunens revisionsansvariga, 
söka finna metoder för uppföljning och utvärdering av kulturverksamheten.” 

Noteringar om kulturbruk 
Kultur Jönköping avslutar dokumentet med att lägga fram en lista över hur kulturen nyttjas. De 
säger att deltagandet i den offentliga kultursektorn är mycket omfattande. Dock pratas det endast 
om biblioteken, föreningar, museer, konserthuset och studieförbunden. 
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Bilaga 2. Stadskontoret – ”Stadsbyggnadsvision 2.0” 

Kultur som utvecklingsfaktor och attraktionskraft 

Kapitlet ”Grundläggande utgångspunkter” 
I dokumentet ”Stadsbyggnadsvision 2.0 - Från tanken till handling” framgår det att en stads 
attraktivitet kan vara beroende av en mängd olika faktorer. Först och främst talar författarna om 
faktorer som inte direkt kan anknytas till kulturbegreppet. De talar dock om stadens vackra 
omgivningar som en tänkbar attraktionskraft och hur dessa kan utnyttjas. Hela processen som 
Stadsbyggnadsvisionen innebär är enligt dokumentet genomfört med samverkan mellan olika 
aktörer.  

”Det framgångsrika arbetssätt under devisen ”Från tanke till handling” som denna process har 
bedrivits med – från idé till genomförande – har utgått ifrån ett helhetstänkande och god samverkan 
med alla berörda aktörer.” 

När det gäller de grundläggande idéerna för Jönköpings stadskärna återfinns en förteckning över 
dessa i början av dokumentet. Begreppet kultur finns med i en av dessa idéer. 

”Stadskärnan ska ha en mångfald i fråga om boende, arbetsplatser, utbildning, kultur, handel, 
nöjen och andra verksamheter.” 

Vidare framhäver de att livskvalitet för invånare är en faktor som spelar in i byggandet av den 
nya stadsmiljön. 

De medverkande i dokumentet har som utgångspunkt att stadskärnan i Jönköping måste fyllas 
med människor. Människor ger i sin tur utrymme för tjänster och varor inom olika områden. För 
att bra och effektiv stadskärneutveckling ska vara möjlig krävs det en blandning av 
arbetsmöjligheter, inköpsmöjligheter samt ett rikt fritidsliv för stadens invånare, företag och 
besökare. Stadskärnan ska därför utvecklas på ett sådant sätt att den representerar mångfald och 
diversitet. De pratar vidare om ökning och förtätning av befolkningen och att detta leder till nya 
arbetstillfällen i en stor mängd områden. Detta måste dock planeras och skötas korrekt. 

”Det är därför betydelsefullt att strategier för stadsutveckling utgår från starka tillväxtplattformar 
som kan ta vara på och aktivt bemöta de livsmönster som uppväxande generationer uppvisar och 
som kräver strategier för utbudet av omsorg, undervisning, kultur, fritid och service.”  

Författarna talar även om att olika delar i staden måste integreras med varandra. Detta gäller 
först och främst boende och arbete men det gäller även den offentliga miljön. Den offentliga 
miljön nämns i samband med tillfälliga stadsbesökare och vilka attityder de skapar gentemot 
staden. Besökarnas närvaro ska sedan uppskattas och vårdas. Vidare tas turism och besöksnäring 
upp att dessa ska byggas på som helhet men också i detalj. Dock nämns inte någonting om vad 
besöksnäringen innefattar.  

”Den tillfällige besökaren upplever staden främst genom de offentliga rummen, gator, torg och 
andra allmänna platser, parker och andra offentliga inomhusmiljöer.” 

 ”Omsorgen om besökaren i den fysiska miljön gäller såväl helheten som detaljerna. Lyckas man 
med detta får besökaren i staden ut mer av besöket och får en positiv attityd till staden. Då 
besöksnäringen blir en viktig del i både stadens och landets ekonomi är det nödvändigt att dessa 
frågor får stor uppmärksamhet.” 

Författarna skriver till en början om ett attraktivt klimat för företag och hur viktigt detta är. Dock 
säger de att den växande service- och tjänstesektorn går hand i hand med att skapa ett attraktivt 
klimat för människor. Attraktivitet byggs till viss del på kulturen som en faktor. 
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”Människor väljer platser med stor diversitet – variation. Det gäller därför att skapa utrymmen för 
möten i staden. Den ska också kunna erbjuda kultur och andra typer av upplevelser. En stad som 
dessutom lever större delen av dygnet är mycket mer attraktiv, än en stad men liv och rörelse enbart 
under affärernas öppettider.” 

Vikten av en stor variation av människor framhävs som en faktor i den diversitet det talas om. 
Författarna pratar först och främst om de unga och vikten av att de flyttar hit och bildar familj. 
För att dessa unga sedan ska hitta framtida livspartners lyfts kulturen fram som en viktig del i det 
staden har att erbjuda. 

”För att attrahera denna unga grupp behöver den också kunna erbjuda kultur och nöjen där man 
har möjlighet att träffa andra.”  

Enligt dokumentet har det gjorts studier på vad stadens invånare tycker om Jönköping. De syftar 
dock på stadens ungdomar och vad dessa tycker och tänker om stadsmiljön. Förutom att boende, 
arbete och gröna miljöer är av stor vikt för ungdomar, menar de även på att kultur är viktigt för 
dem.  

”Samma ungdomsstudier visar också att utbudet inom handel och servicesektorerna är viktiga 
konkurrensfaktorer för staden, liksom Jönköpings läge, utbudet av kultur och idrottsevenemang.” 

Ovanstående samt de viktigaste utgångspunkterna för Stadsbyggnadsvision 2.0 presenteras i det 
inledande kapitlet som heter Grundläggande utgångspunkter. I kapitlet får begreppet kreativitet 
en stor roll och detta syftar i vissa fall på kreativitet inom kulturområdet. Kreativitet ges tio olika 
roller inom det författarna kallar för ”Principer för kreativitet i staden”. Av dessa tio nämns 
kulturbegreppet i två av dem.  

”2. Investera i ett kreativt ekosystem: Det kreativa ekosystemet inkluderar artistiska och kulturella 
aktiviteter, nattliv, musik, restauranger, artister och designers, innovatörer, entreprenörer, 
möjlighet till boende som man har råd med, levande kvarter, autentiska platser, utbildning, densitet, 
offentliga ytor och tredje rum.” 

”7. Investera i platskvalitet: Trots att vissa faktorer kan vara svåra att ändra på såsom klimat, 
naturresurser och nuvarande storlek, så går det fortfarande att stärka och bygga upp andra saker: 
artistiska och kulturella miljöer, öppna och gröna platser, en levande stadskärna och platser där vi 
kan lära. Detta ger samhället en starkare konkurrenskraft, eftersom det skapar fler möjligheter för 
nya idéer som kan vara med att påverka.” 

 Kulturbegreppet sätts efter detta i ett större sammanhang där den ska fungera som främjare för 
diversitet, mångfald och livskvalitet. Kulturen som faktor hamnar i ett ekonomiskt sammanhang. 
Det kallar författarna för ett ekonomiskt kretslopp. Se figur 2.    

 
Figur 2. Ett ekonomiskt kretslopp. Källa: Stadsbyggnadsvisionen 2.0  
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Kapitlet ”Stadens liv och innehåll” 
Detta börjar med att vi måste ta vara på det unika som finns i staden. Detta gäller allt från 
Vättern, terrängen, vyerna och även kulturen. Jönköping ska enligt dokumentet i framtiden 
uppfattas som en storstad. 

”För att utvecklas behöver vi ta tillvara stadens unika värden och tillgångar som redan finns idag, 
både fysiskt, socialt och kulturellt. Jönköping ska uppfattas som en storstad, vad gäller utbud som 
idrott, mötesplatser, kultur, föreningsliv, handel och kommunikationer, men med en småskalighet 
som ger invånare och besökare känslan av trygghet och delaktighet.” 

I vår definition av kultur ingår musik och teater. Detta talar författarna om när det gäller att 
utveckla Jönköping som destination. Först och främst gäller det profilering som lockar både 
invånare och besökare. Här talas det om att Smålands Musik och Teater, det s.k. SMoT-huset, är 
ett exempel på något som kan locka människor till staden.  

Vidare forsätter författarna att säga att kulturaktiviteter är viktiga för staden. Dessutom påpekar 
de att kulturinstitutionerna är viktiga för stadsmiljön. De anknyter sedan institutionerna och 
stadens kulturaktiviteter till Jönköping som en internationell upplevelsedestination. Vidare 
framhäver de vikten av att det måste finnas mer kulturaktiviteter i staden och att dessa måste 
präglas av en mångfald.  

”Kulturaktiviteter utgör en viktig del i en vital stad. Kulturinstitutionerna har därför en självklar 
roll i staden, både på grund av sitt innehåll och som del av den fysiska stadsmiljön. Dessa bildar 
tillsammans med konserter och dansföreställningar, festivaler och andra arrangemang på gator och 
torg en helhet, som bidrar till människors upplevelser av staden. En mångfald av aktiviteter och 
evenemang men hög kvalitet gör Jönköping till en internationell upplevelsedestination. För att 
stärka vitaliseringen av staden behövs fler kulturella aktiviteter, exempelvis fler utomhusevenemang 
av olika karaktär och med en mångfald av aktörer. En tillåtande hållning till nya idéer och förslag 
till aktiviteter i olika delar av stadsrummet ger också en upplevelse av kreativitet och tolerans. 
Varje tog, plats eller bredare stråk utgör en möjlighet för vitaliserande kulturaktiviteter.” 

 

Munksjön räknas till viss del in Jönköpings stadskärna. Området sträcker sig från den norra 
stranden till strax söder om brofästena. När Munksjön nämns pratas det främst om 
fritidsaktiviteter men även om festivaler och olika kulturevenemang som kan tänkas anordnas 
runt om hela sjön.  

När kreativitet nämns i dokumentet syftar författarna på en rad olika områden. I vissa fall nämns 
kulturbegreppet som ett led i detta. Det väsentliga som framgår är att olika organisationer inom 
kommunen ska arbeta i ett projekt som heter ”Öka kreativiteten i staden”. I projektet ska privata 
och kommunala aktörer samverka och samarbeta för att öka kreativiteten. Det som nämns 
angående projektet är hur det ska genomföras och vem som ska leda det. Sammanfattningsvis 
framgår det genom en lista hur ett ungefärligt tillvägagångssätt för hur projektet kan se ut. Kultur 
nämns i en av dessa punkter.  

”2. Utse tio till femton personer i nyckelpositioner som träffas för att diskutera kommunens 
situation. Dessa ska representera politiker, företag, kulturliv m.fl. och ha ett väl förankrat nätverk 
inom sin egen grupp. Tillsammans diskuterar de sin bild av kommunen och vad de anser behöver 
åtgärdas. Efter att utbytt idéer med varandra tar de med sig sammanfattande bilden hem för 
diskussion och återkoppling i sina egna nätverk.”  
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Kapitlet ”Förnyelse i stadskärnan” 
Detta kapitel är en förteckning över de projekt som är genomförda samt de som pågår i 
Jönköpings stadskärna. Begreppet kultur nämns bara ett fåtal gånger i denna del. Dock måste det 
tilläggas att kultur enligt vår definition innebär litteratur, konst, musik, scenkonst, film, design, 
arkitektur och musei- och biblioteksverksamhet. Arkitektur är sedan ett brett begrepp och till 
detta räknar vi även speciellt utformade promenadstråk, torg och parker och inte bara 
utformningen av hus. 

Under de genomförda projekten återfinns olika områden. Torgytor först i samband med Piren i 
Vättern. Sedan gäller det parker och torg i andra delar av stadskärnan. Rådhusparken, 
Hovrättstorget och Lasarettsparken ges som exempel. Dessa nämns i samband med devisen 
”Ljusets stad”. I korthet går detta ut på att på ett attraktivt sätt belysa stadens torg, parker och 
stråk. Film är en del av kulturutbudet och detta nämns i samband med tillkomsten av Filmstaden. 
Förutom själva verksamhetsidén nämns även husets arkitektur som en viktig faktor för staden.  

Under de pågående projekten kan Östra Centrum, Kv Diplomaten, Södra kajen, Lundstöms plats 
och Tändsticksområdet falla in under någon form av kultur. I tre av de tilltänkta projekten nämns 
ordet kultur.  

 Östra Centrum innehåller en mängd olika delprojekt och ett eller flera av dessa avser kultur. 
”Innehåller delprojekt kring destinationsutveckling, kultur och upplevelser, hållbara 
kommunikationer, varudistribution, enkelt avhjälpta hinder, samordningsfrågor, trygghet, 
verksamhetsmix och fysisk utformning.”     

Vid södra kajen framgår det att Smålands Musik och Teater får en stor plats på området. Det 
framgår även att platsen ska erbjuda annan kultur. 

”Här finns också utrymme för en ytterligare byggnad för något kulturellt eller fritidsändamål.”  

Tändsticksområdet ska utvecklas på olika sätt i framtiden. Den fysiska miljön framhävs som en 
viktig mötesplats. 

”Tändsticksområdet är en värdefull kulturmiljö som behöver ges ett vidgat innehåll för att utvecklas 
som mötesplats.” 

När inte ordet kultur nämns återfinns det ändå projekt som direkt kan anknytas till 
kulturbegreppet. Kv Diplomaten avser ett framtida arkivhus som räknas som ett tillskott till 
Stadsbiblioteket och Länsmuseet. När det gäller Lundströms plats och dess närliggande gator 
nämns speciellt utformade attraktiva torg och stråk som viktiga åtgärder. 

”Projektet syftar till att utforma Lundströms plats till stadens entré och ett prominent torgrum. 
Även skolgatan och FE Elmgrens gata samt delar av Trädgårdsgatan omvandlas och utvecklas till 
attraktiva stråk i samband med detta.”    

Kapitlet ”Förnyelse kring Munksjön” 
Vårt undersökningsområde är Jönköpings stadskärna. Enligt dokumentet sträcker sig som 
tidigare nämnt stadskärnan från Munksjöns norra strand till strax söder om brofästena. Kultur 
nämns väldigt kortfattat i samband med stadskärnan. Författarna av dokumentet syftar på 
samspelet mellan östra och västra centrum som områden. 

”Inom båda områdena stärks kulturinslaget bl.a. genom Filmstaden och Smålands Musik och 
Teater (SMOT).” 

Vidare nämns stadskärnan även i samband med attraktiv arkitektur och att detta ska samspela 
med resten av arkitekturen runt om sjön. Det gäller hus, torg och stråk som ligger vid 
stadskärnans gräns.  
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I detta kapitel nämns det som kallas ”Ålborg-åtagandena” som i korthet går ut på att olika 
europeiska städer har samarbetat inom området hållbar stadsutveckling. Arbetet är visionartat 
men är undertecknat av Jönköpings kommun i oktober 2007. Stadsutveckling gäller då i hög grad 
även stadskärnan. Ett av dessa åtaganden som heter ”Åtagande 5 - Planering och stadsbyggnad” 
återfinns det tankar om kultur i ordets rätta bemärkelse men även om arkitektur.  

”Åtagande 5 innebär att vi åtar oss att till förmån för alla ge stadsplanering och stadsbyggande en 
strategisk roll i arbetet med miljö- och hälsofrågor och med sociala, ekonomiska och kulturella 
frågor.” 

Jönköpings kommun lägger efter åtagandeförklaringen fram ett antal åtgärder som de ska arbeta 
aktivt med. I två av dessa nämns kultur och arkitektur.  
 ”Vi kommer därför att arbeta för att: 

- se till att vårt urbana kulturarv bevaras, upprustas och används/återanvänds på lämpligt sätt.   

- tillämpa krav för hållbar stadsbyggnad och byggande och främja arkitektur och byggteknik av 
hög kvalitet.”   

Övriga delar i dokumentet 
Resterande material i dokumentet som avser kultur av något slag som attraktionskraft är tämligen 
litet. Det kan dock nämnas att det finns vissa i textpassager i delarna ”Spelplan för kärnans 
utveckling” och ”Utvecklingsområden: Handlingsinriktade punkter”. 

Spelplanen går ut på att ge en bild av en övergripande struktur över hur viktiga platser runt om i 
staden ska utvecklas och sedan samverka med varandra. Kultur nämns till en början som en del i 
Munksjöns utveckling. Som tidigare nämnt är Munksjön även en del av stadskärnan. Denna del 
lyfter fram Munksjön som en central del i de stråk och stadsrum som är planerade i 
Stadsbyggnadsvision 2.0. 

”Grunden i strukturen utgörs av att Munksjön utvecklas som stadssjö med olika inslag av 
rekreation, kultur och förbindelser av över vattnet.”  

Resterande delar i spelplanen behandlar varje delområde runt om Munksjön, Rocksjön samt 
stadskärnan. Varje område har i sin tur ett antal åtgärder presenterade. Kultur kan på olika sätt 
spåras i två delområden i stadskärnan, vilka är Västra och Östra centrum. Filmstaden nämns 
väldigt kort som en faktor som har stärkt Västra centrums caféer, restauranger, krogar och 
nöjesliv. Tändsticksområdet nämns sedan som ett värdefullt område med avseende på dess 
kulturmiljö. Både Filmstaden och Tändsticksområdet ses som faktorer som kan bidra till att höja 
den totala attraktiviteten i Västra centrum. 

”Tändsticksområdet med sin värdefulla kulturmiljö kan ge ytterligare kvaliteter till Västra 
centrum.”  

”Ambitionen ska vara att fortsatt stärka attraktiviteten i konkurrenskraften i hela Västra centrum.” 

När det gäller Östra Centrum talas det mest om områdets funktion som handelsplats i form av 
affärer och gallerior. Handeln ska sedan kompletteras med stråk, mötesplatser och kulturutbud. 

”Handelsinriktningen i Östra centrum kompletteras vidare genom kultur i form av Smålands Musik 
och Teater samt offentliga mötesplatser vid det nya kajstråket vid Munksjön.” 
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I delen ”Utvecklingsområden: Handlingsinriktade punkter” sammanfattas 
Stadsbyggnadsvisionen 2.0 i sina fyra delområden. Dessa är Stadens liv och innehåll, Förnyelse i 
stadskärnan, Förnyelse kring Munksjön och Stadens hållbara kommunikationer. I den sista 
nämns inte kultur på något sätt. De tre första av dessa områden innehåller dock material om 
kulturaktiviteter. När det gäller Stadens liv och innehåll nämns kultur i samband med en strävan 
efter stor mångfald i stadskärnan. Privata initiativ lyfts fram som en viktig faktor i den fortsatta 
utvecklingen.  

”Eftersträva en stor blandning av innehåll, som utbildning och forskning, handel och service, 
kultur, nöjen och turism, bostäder och arbetsplatser.”  

”Stimulera och utveckla privata initiativ för att skapa olika verksamheter i kärnan.”   

När det gäller Förnyelse i stadskärnan kan kultur till stor del spåras i arkitektur. Detta går ut på 
att belysa befintliga hus, stråk och mötesplatser men även nya. 

”Fortsätt arbetet med att belysa stadens landmärken och mötesplatser – Ljusets stad: Höj kvaliteten 
på den yttre miljön och upplevelsen av staden genom ljus och belysning.”  

Vidare ges det även förslag på platser och stråk som enligt författarna både har diskuterats och 
skisserats i detta avseende.  

Förnyelse kring Munksjön inbegriper även stadskärnan. Även här talar författarna om att det ska 
arbetas fram förslag till gestaltning av Munksjöns stråk och parker. Kultur nämns i samband med 
att bevara kulturmiljöerna runt sjön. 
 ”Kulturmiljöer: Kartlägg värdefull bebyggelse inom omvandlingsområdet.”  

Målgrupper och bristande information 
Författarna av dokumentet talar om en mängd olika faktorer som ska spela in i Jönköpings 
framtida stadskärna. Syftet med denna analys är att klargöra vem eller vilka dokumentet riktar 
sig till samt avgöra vad som inte sägs kring ansvar, samverkan och samarbete kopplat till 
kulturbegreppet med avseende på stadskärna.  

En av de mest grundläggande idéerna som författarna har är att staden ska präglas av livskvalitet 
för invånarna. Kulturen nämns inte med ord men när detta förekommer utan det pratas istället 
om stadens vackra omgivningar. Själva begreppet kultur kan kopplas till sådana företeelser men 
det beror helt enkelt på vilken kultursyn som används. Författarna vill att stadskärnan ska präglas 
av en mångfald av boende, arbetsplatser, utbildning, kultur, handel, nöjen m.m. När det gäller 
kultur återfinns ingen motivering till varför det är en del i mångfalden.  

Andra utgångspunkter grundar sig i att staden måste fyllas med människor. Dokumentet 
motiverar detta med att säga att människor ger utrymme för handel med tjänster och varor. Detta 
är enligt dokumentet är förutsättning för effektiv stadskärneutveckling. Vidare krävs det en 
blandning av handel, boende och fritid för både invånare och besökare. En stor ström av 
människor bidrar sedan till att antalet arbetstillfällen ökar. Då krävs det enligt författarna vissa 
åtgärder för att detta ska kunna fungera på ett bra sätt. Dock talas det bara om en grupp 
människor i detta avseende, vilka är de unga. Enligt författarna har de unga andra krav än resten 
av befolkningen på en stad och detta kräver strategier inom bl.a. kulturområdet. Rubriken till 
detta är ”Jönköpingsbor om Jönköping” men är missvisande eftersom innehållet till stor del 
behandlar unga Jönköpingsbor. Det ungdomarna sedan tycker om stadskärnan styrks med att det 
har genomförts enkätundersökningar. Jönköping City har gjort en annan undersökning, dock i 
form av intervjuer. Det framgår inte om det är någon speciell åldersgrupp de avser.  
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Författarna talar även om hur pass viktigt det är med diversitet i staden. Kultur är en faktor i 
denna tanke. Författarna talar till stor del även här om de unga och det är viktigt att skapa rätt 
förutsättningar för dessa. Detta ska i sin tur leda till de unga stannar kvar i staden och bildar 
familj. Resterande åldersgrupper nämns inte alls i detta sammanhang.  

I övrigt är dokumentet allmänt och riktar sig till större grupper. Det framgår att kulturen ska 
integreras och präglas av diversitet och mångfald men det ges inga konkreta exempel. Vidare 
framgår det att samverkan, samarbete och ansvar är viktiga faktorer men det skrapas endast på 
ytan när det gäller dessa. 

Stadsbyggnadsvisionen är ett samarbete mellan en rad olika aktörer. Att det är ett samarbete 
framgår tidigt men det är först i slutet av dokumentet som det förklaras hur organisationen kring 
projektet är uppbyggt. Detsamma gäller för samverkan med olika aktörer. 

I övrigt nämns de flesta kulturrelaterade aspekterna med stora ord och det ges inga specifika 
förklaringar av t.ex. begreppen livskvalitet, attraktivitet eller själva kulturbegreppet i sig.  
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Bilaga 3. FMJ – ”Om oss” från fmj.nu 
 
Marknadsföringsområden, samverkan och dess argument. 

Verksamhetsidé - FMJ 
Materialet är hämtat från Föreningen för Marknadsföring av Jönköpings webbplats. Där framgår 
det vad syftet med föreningen är och vad de aktivt arbetar med. Det framgår att FMJ bildades år 
2003 av Jönköpings kommun och Jönköpings Näringslivsförening. 

”Tanken är att föreningen ska vara gemensam för offentliga och privata intressenter för att få till 
stånd en kraftfull, samordnad och uthållig marknadsföring av Jönköping. Ett av FMJs främsta mål 
är att verka för att det positiva om Jönköpings sprids, som i sin tur kan medverka till fler företag, 
ökad tillväxt och en ökad inflyttning.” 

FMJ börjar med att säga att det behövs kraftfull, samordnad och uthållig marknadsföring av 
Jönköping. Detta grundar de på att säga att detta kan bidra till att fler företag flyttar till staden. 
Det kan också gynna den ekonomiska tillväxten samt att inflyttning av människor ökar. 
Marknadsföringen i sig baseras sedan på fem utgångspunkter. I materialet kallas de för 
kärnvärden. Först och främst vill FMJ lyfta fram Jönköpings unika läge. Vidare lyfter de fram 
Vättern/vatten som ett andra kärnvärde. De tre sista kärnvärdena är entreprenörskap, nätverk och 
livskvalitet. Dock ges inga motiveringar till varför de har dessa som utgångspunkter. Just 
entreprenörskap och nätverk förklaras implicit på fmj.nu. Resterande punkter motiveras inte alls.  

FMJ säger att kommuner och regioner i allt större utsträckning konkurrerar med varandra. Det 
väsentliga i detta är att de lyfter fram företagsetableringar och arbetskraft som viktiga faktorer. 

”Kommuner och regioner konkurrerar med varandra – om företagsetableringar, välutbildad 
arbetskraft, evenemang, högskoleutbildningar och annan kvalificerad service. Det gäller i hög grad 
också för Jönköping – först och främst för den egna utvecklingen men också i rollen som 
”huvudstad” i regionen. Ute i länet ökar medvetandet nu snabbt, att om Jönköping inte klarar 
konkurrensen med andra ”regionhuvudstäder”, så drabbar det bl.a. möjligheterna att rekrytera 
välutbildad arbetskraft.” 

De pratar sedan om Jönköping som en produkt och hur denna sedan förknippas med olika värden 
beroende på var man kommer ifrån. Vidare säger de att andra städer och människor har andra 
uppfattningar om Jönköping än stadens egna invånare. Dessutom framgår att riksmedia ger en 
skev bild av staden. Sammantaget leder detta till en problematik när det gäller rekrytering av 
arbetskraft. 

”Företag och myndigheter har således svårigheter att rekrytera fr.a. välutbildade medarbetare och 
studenter som går ut Högskolan här försvinner i större utsträckning till andra regioner än de som 
söker sig hit efter studier på andra orter. Riksmedia förmedlar ofta en bild av staden och regionen, 
som vi själva anser är föråldrad och missvisande.” 

Enligt FMJ har Jönköping ett rykte som staden inte förtjänar. De lyfter i samband med detta fram 
hur de vill att marknadsföringen av staden ska vara formad. 

”På goda grunder vill vi alltså påstå, att ’produkten Jönköping’ – trots vissa kvarstående brister – 
egentligen är betydligt bättre än sitt rykte, och att detta då måste bero på bristande marknadsföring 
– d.v.s. denna är inte tillräckligt samordnad, kraftfull, kontinuerlig, målinriktad eller kreativ.” 
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De pratar sedan vidare om deras roll som ett gemensamt marknadsföringsorgan både för 
offentliga och privata aktörer. FMJ påminner återigen om hur marknadsföringen ska vara 
utformad men de nämner också Jönköping som en plats som präglas av dynamik och livskvalitet.  

Vidare berättar de om att marknadsföringen av produkten Jönköping har fyra olika roller. De ska 
först och främst samordna initiativ från de olika aktörerna som har med marknadsföring av 
staden att göra. FMJ ska även fungera som en informationsförmedlare mellan de olika aktörerna. 
Denna roll inbegriper faktorer som har betydelse för stadens attraktivitet. FMJ ger några exempel 
på sådana faktorer. 

 ”... händelser, initiativ, ’events’, egenskaper, nyheter, fakta m.m.”  

De ska även fungera som ett språkrör för intressenter, aktörer eller representanter till olika 
myndigheter. Uppgiften går ut på att tolka det som sägs och formulera synpunkter och tankar 
angående staden som produkt. Den sista rollen som FMJ har är att ta egna initiativ till projekt 
och åtgärder för att marknadsföra staden. 

Mål och visioner 
Det övergripande målet är att genom marknadsföring skapa utrymme för ekonomisk tillväxt. När 
sedan utrymme finns ska invånare, företag och offentliga organ kunna ta del av detta. 
Målgrupperna får därefter en mer ingående förklaring 

”Samtliga jönköpingsbor är en stor och viktig målgrupp. Men det är inte möjligt att nå dessa direkt, 
utan avsikten att alla jönköpingsbor ska påverkas indirekt. Företag, organisationer och personer 
inom regionens starka kompetens- och näringslivsområden, samt beslutsfattare i riksdag, regering, 
statliga verk och andra centrala organisationer.”  

Efter detta berättas det om visionen och där framgår vad FMJ har för roll i det framtida 
Jönköping. 

”Visionen är att denna nya verksamhet märkbart skall bidra till att Jönköping 2010 är och upplevs 
som en utpräglat dynamisk och ur bred livskvalitetssynpunkt attraktiv stad både av dess invånare 
och utomstående, för stadens utveckling viktiga grupper.” 

Projekt inom FMJ 
Projekten inom FMJ kretsar mycket kring att rekrytera arbetskraft till staden. Ett av dessa projekt 
heter Welcome2Work och har sitt ursprung i att Jönköping behöver rekrytera upp emot 20 000 
människor under en femårsperiod. Ett annat projekt gäller att hitta fler ambassadörer för 
Jönköping. Syftet är där att utbilda nya ambassadörer där ärligheten ska stå i centrum.  

”Kommunikationen mellan människor är den mest trovärdiga som finns, och vi vill skryta om 
Jönköping på ett ärligt sätt. Inte måla stora bilder av det som inte finns!” 

Förutom att utbilda ambassadörer finns det även projekt för att hjälpa människor som precis har 
flyttat till Jönköping. FMJ är engagerade i detta projekt som startades av Handelskammaren i 
Jönköpings län. Det pratas även om Jönköpingsgalan som är ett samarbete mellan 
Marknadsföreningen i Jönköping, Företagarna i Jönköping, Handelskammaren och FMJ. Under 
denna delas det ut priser och bjuds på underhållning av olika slag.  Det pratas även om projekt 
som har till syfte att öka dialogen mellan tillväxtvänliga aktörer. 
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Styrelse och finansiärer 
Förutom en verksamhetschef och projektledare har FMJ en styrelse. Denna består i sin tur av åtta 
personer som kommer ifrån olika områden inom staden. Det finns tre direkta representanter från 
Jönköping kommun vilka är stadsdirektören, fritidsdirektören och informationschefen. Tre andra 
representanter är från näringslivet medan en pendlar mitt emellan näringslivet och kommunen. 
Den sista medlemmen är ordföranden dock framgår det inte från vilket område denna person 
kommer ifrån.  

FMJ har ett stort antal finansiärer men det framgår inte på fmj.nu vem som är den största 
bidragsgivaren. Det framgår dock vilka de största finansiärerna är. Majoriteten av dessa är 
privata finansiärer. Kopplat till detta säger FMJ att föreningen är gemensam för offentliga och 
privata finansiärer och att de har ett stort antal andra finansiärer förutom de största.  

”FMJ bildades 2003 och en av tankarna är att föreningen ska vara gemensam för offentliga och 
privata intressenter för att få till stånd en kraftfull, samordnad och uthållig marknadsföring av 
Jönköping. Utöver de större finansiärerna till vänster finns ytterligare ett 60-tal finansiärer till 
FMJ.” 

De stora finansiärerna som redovisas på fmj.nu är enligt följande:  

A6 Center, Atteviks, CCJ, Elite Stora Hotellet, Fastighets AB Eric Ekblad, Ekmans, Elmia, Frank 
(nuvarande Kompago), Företagarna i Jönköpings län, Finnveden Urval, Gärde Wesslau 
Advokatbyrå, Husqvarna AB, Högskolan i Jönköping, Herenco, Intend, Jönköpings kommun, 
Jönköpings Energi, Jordbruksverket, Kinnarps, Norrporten, Nordea, Pdb, Sveriges Byggindustrier, 
SEB, SYSteam, Acconia, Science Park, Swedbank, SAAB, Smålands Musik och Teater, VSM Group, 
Öhrlings Price Waterhouse Coopers och Ultra education.  

Övrigt om marknadsföringsområden, samverkan och dess argument 
FMJ pratar i majoritet om företagsetableringar och hur de ska kunna locka till sig kompetent 
arbetskraft. Termen livskvalitet nämns i samband med stadens attraktivitet men det ges ingen 
vidare förklaring på vad de menar med det. Kultur nämns inte överhuvudtaget i texterna. Dock 
nämns ordet livskvalitet men det ges ingen vidare förklaring över vad det innebär. Materialet 
kretsar till stor del kring entreprenörskap och ekonomisk tillväxt genom att inflyttningen av 
människor och företag ökar. 

Detsamma gäller konkurrenssituationen som har uppstått mellan olika städer och kommuner. 
Företagsetableringar och arbetskraft är de faktorer som läggs fram som nyckelelement. FMJ talar 
även om Jönköping som produkt och att denna uppfattas olika av invånare och icke-invånare. I 
kombination med detta ger även riksmedia en skev bild av staden och återigen kommer detta 
enligt FMJ leda till att det blir svårt att rekrytera arbetskraft.  

Vidare talas det om att marknadsföringen kan inta fyra roller. De ska samordna alla aktörer, 
privata som offentliga och fungera som informationsförmedlare mellan de olika enheterna. 
Informationen ska sedan förmedlas kring faktorer som är viktiga för stadens attraktivitet. I 
samband med detta ges det exempel såsom händelser, initiativ, ”events”, egenskaper, nyheter, 
fakta m.m. Dock kopplas inte begreppet attraktivitet till något specifikt område. FMJ ska i en av 
marknadsföringens roller själva ta initiativ till åtgärder som kan användas i marknadsföringen. 
Det framgår inte inom vilket eller vilka områden de ska ta dessa initiativ. 

Sett till helheten är det huvudsakliga målet med marknadsföringen att skapa utrymme för 
ekonomisk tillväxt. Förutom stadens invånare läggs företag och personer inom starka 
näringslivsområden fram som målgrupper. Beslutsfattare på både statlig och kommunal nivå är 
en annan målgrupp.  
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När det gäller visionen om Jönköping nämns ordet livskvalitet ytterligare en gång. Ordet 
dynamik nämns också i samband med detta. Livskvalitet kopplas återigen till ordet attraktivitet 
men det ges ingen förklaring av innebörden. 

FMJ har ett antal projekt som de arbetar med. Det som utmärker dessa är att de i stor 
utsträckning fokuserar på att rekrytera arbetskraft. Welcome2Work är ett renodlat sådant projekt. 
Föreningen vill även utbilda nya ambassadörer för att få människor att flytta till Jönköping. 
Projektet ska grundas på ärlighet där ambassadörerna ska ge en korrekt bild av staden. Det 
framgår dock inte vad den korrekta bilden innebär.  

Människor som flyttar hit ska bli välkomnade i ett annat projekt. Syftet är att hjälpa de inflyttade 
men det framgår inte på vilket sätt. Det framgår dock att projektet startads av Handelskammaren 
i Jönköping. 

I ytterligare ett annat projekt återfinns Handelskammaren i Jönköping fast då i sällskap av 
Marknadsföreningen i Jönköping, Företagarna i Jönköping och FMJ själva. Projektet är en gala 
vid namn Jönköpingsgalan men det framgår inte vad syftet med denna är. Det enda som framgår 
är att det till stor del präglas av externa aktörer. Namnen på dessa antyder om verksamheter som 
kretsar kring handel, marknad och företag.    

När det gäller styrelsen i FMJ framgår det vilka områden varje person kommer ifrån förutom 
ordföranden själv. Kommunen har tre platser som representeras av stadsdirektören, 
fritidsdirektören och informationschefen medan näringslivet har tre renodlade platser. En annan 
plats tillhör Elmia. Det som inte framgår av den styrelse som presenteras är att Jönköpings 
kommun äger 82 procent av aktierna i Elmia. Kommunen har i sin tur ett bolag som heter 
Jönköpings Rådhus AB som bl.a. har som syfte att äga och förvalta aktier i kommunala bolag. 
De hanterar även frågor om kapitalbehov, likviditetsöverskott och administration av finansiella 
koncernkonton. I styrelsen i FMJ sitter som tidigare nämnt stadsdirektören men det framgår inte 
att denna även är VD för Jönköping Rådhus AB. Kommunfullmäktige har utsett styrelsen till 
Elmia vilka i sin tur har utsett en VD för Elmia. Denna person återfinns som sagt också i FMJ.  

Finansiärerna till FMJ är många men dock finns ingen fullständig lista över dessa. Det framgår 
inte heller vem som är den största eller de stora bidragsgivarna av de som presenteras på fmj.nu. 
I listan som finns på webbsidan går det att se att majoriteten av finansiärerna till antalet kommer 
från den privata sektorn. 

Sammantaget är det näringslivsfrågor och rekrytering av arbetskraft som är det väsentliga i FMJs 
marknadsföring. Det framgår även att de tycker samverkan och samarbeten är av stor vikt. Detta 
gäller både privata och offentliga aktörer men även stadens invånare. När det gäller 
kultursamarbeten är de väldigt få och det framgår inte direkt ur materialet hur dessa ter sig. Det 
enda som lämnar spår av från kulturområdet är att en av finansiärerna är Smålands Musik och 
Teater. Själva kulturbegreppet definieras inte alls i texten eftersom kultur inte nämns i något 
avseende. 

Bilaga 4. Intervjuguider – Kultur Jönköpings kommun 

Kristin Nilsdotter Isaksson, samordnare 

Inledande frågor 

Vad går ditt arbete/ansvarsområde ut på inom kulturförvaltningen? 
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Vad tycker du om ditt arbete? 

Hur länge har du arbetat med detta? 

Vilka tankar associerar du med Jönköping stad? 

 Är den bilden bra eller dålig att förmedla internt och externt? 

 Varför då? 

Jönköping ses ofta som ett ”Sveriges Jerusalem”. Är det något ni tar fasta på eller motarbetar ni 
detta? 

 Varför/Varför inte? 

Kulturella aspekter 

Kan du redogöra för vad begreppet kultur innebär för dig? 

Kan du redogöra för vad kulturförvaltningen menar med begreppet kultur? 

Tycker du det nuvarande utbudet av kultur i staden är tillräckligt? 

 Varför tycker du så? 

Är kultur i din mening något som prioriteras inom kommunen? 

 Varför tror du det är så? 

Är Jönköpings kulturliv i din mening säreget och unikt? 

 Varför tycker du så? 

Kulturförvaltningens budget består till nästan hälften av biblioteksverksamhet och till övrig del 
av det som kallas för allmänkultur, har du några tankar kring det? 

 Vad tycker du om den fördelningen? 

Finns det några samarbeten mellan olika organ i Jönköping gällande den s.k. allmänkulturen?  

 Hur fungerar dessa i så fall? 

 Är samarbeten utanför kommunens gränser viktiga i din mening? 

 Tar ni efter andra kommuners strategier/framgångsrecept? 

Försöker ni på något sätt anpassa kulturinvesteringar till Jönköpings arv och traditioner? 

 Är det bra eller dåligt att hålla fast vid sådana värden? 

Hur avgör ni om en kulturinvestering är relevant eller inte för stadens invånare? 

 

Bortsett från biljettförsäljning, kan ni på något sätt mäta om kulturinvesteringar är framgångsrika 
eller inte? 

 Får ni på något sätt synpunkter från de som nyttjar kulturen? 

Stadsbyggnadsvisionen 

Vad tycker du om det s.k. SMoT-huset? 

 Varför tycker du så? 
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 Tycker du att det är en bra eller dålig investering? 

Får kulturen i din mening tillräckligt med utrymme i stadsbyggnadsvisionen? 

 Varför/varför inte? 

Tanken är att det ska byggas en galleria, kontorslokaler och bostäder på kv Atollen, vad tycker 
du om detta? 

 Tror du projektet kan gynna kulturen i staden?  

 Tror du arkitekturen av byggnaden är en viktig faktor?  

  Varför tror du det/inte det? 

Claes Rydberg, kulturchef 

Inledande frågor 

Kan du berätta lite om vad kulturförvaltningen i Jönköpings kommun arbetar med? 

Vad går ditt ansvarsområde ut på? 

Vad tycker du om ditt arbete? 

Hur länge har du arbetat med detta?  

Bilden av Jönköping 

Vilka tankar associerar du med namnet Jönköping? 

 Är det en bra eller dålig bild att förmedla internt och externt? 

 Varför då? 

Jönköping ses ofta som ett ”Sveriges Jerusalem”. Är det något ni tar fasta på eller motarbetar ni 
detta? 

 Varför/Varför inte? 

Finns det specifika aktörer som påverkar kulturutbudet i staden?  

Kulturella aspekter 

Ditt ansvarsområde är kultur, kan du redogöra för vad du menar med kultur i staden? 

Tycker du att det nuvarande utbudet av kultur är tillräckligt? 

Varför tycker du så? 

Är kultur i din mening något som prioriteras inom kommunen? 

 Varför tror du det är så? 

Hur avgör ni vilken kultur som är värd att satsa på? 

 Varför? 

Kan ni på något sätt mäta om investeringar i kultur är framgångsrika eller inte? 
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Hur visar sig då kulturen geografiskt, i stadskärnan eller runt om i hela staden? 

  Finns det någon bakomliggande tanke med det? 

Hur når ni ut till invånarna? Marknadsför ni era aktiviteter? 

Arbetar ni på något sätt med att nå ut till invånare i andra kommuner? 

 Varför/Varför inte? 

Gör ni någon form av konkurrentanalys av andra liknande städer? T.ex. Linköping. 

 Hur går dessa till i sådana fall? 

Stadsbyggnadsvisionen 

Hur ser er roll ut i stadsbyggnadsvisionen? 

Kan du berätta er roll kring det s.k. SMoT-huset? 

Tycker du det är en bra eller dålig investering? 

 Varför/Varför inte? 

Om SMoT-huset byggs vad händer då med t.ex. Jönköpings Teater och Konserthuset? 

Arbetar ni på något sätt med Jönköpings historia, traditioner och kulturella arv? 

 Hur ter sig det arbetet? 

 Är det bra eller dåligt att hålla fast vid sådana värden?  
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Bilaga 5. Intervjuguide – FMJ 

Emil Danielsson, VD 

Inledande frågor 

Kan du berätta lite om vad FMJ arbetar med? 

Vad går ditt arbete/ansvarsområde ut på? 

Vad tycker du om ditt arbete? 

Vilka tankar associerar du med Jönköping? 

 Är den bilden bra eller dålig att förmedla? 

 Varför? 

Jönköping ses ofta som ett ”Sveriges Jerusalem”. Är det något ni tar fasta på eller motarbetar ni 
detta? 

 Varför/Varför inte? 

Kulturella aspekter 

Kan du redogöra för vad begreppet kultur innebär för dig? 

Arbetar ni på något sätt med kulturfrågor inom FMJ? 

Tycker du att det nuvarande utbudet av kultur i staden är tillräckligt? 

 Varför tycker du så? 

Är kultur i din mening något som bör prioriteras inom kommunen? 

 Varför tycker du det är så? 

Är Jönköping i din mening säreget och unikt? 

 Varför tycker du så? 

Hur ser ert samarbete med kommunen ut? 

Är samarbeten utanför kommunens gränser viktiga i din mening? 

 Tar ni efter andra kommuners strategier/framgångsrecept? 

Vad är det ni först och främst lockar med för att få hit fler företag? 

 Är det några speciella företag ni har mer fokus på? 

Vilken roll har Torsvik i Jönköpings varumärke? 

 (Relatera till ”Läget?”) 

Under SM-finalen i ishockey 2008 gjorde ni marknadsföringsinsatser i Linköping. Vad var 
tanken med detta? 

Hur ser du på sådana strategier i andra kommuner? Finns det fördelar eller 
nackdelar med detta? 

Försöker ni på något sätt anpassa er verksamhet till Jönköpings arv och traditioner? 
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 Är det bra eller dåligt att hålla fast vid sådana värden? 

Hur ser du på Tändsticksområdets roll? 

Kan ni på något sätt mäta om era insatser är framgångsrika eller inte? 

Stadsbyggnadsvisionen 

Hur ser er roll ut i stadsbyggnadsvisionen? 

Vad tycker du om det s.k. SMoT-huset? 

 Varför tycker du så? 

 Tycker du att det är en bra eller dålig investering? 

 Vad tror du att SMoT-huset kan bidra med till Jönköping? 

  Varför tycker du så? 

Tanken är att det ska byggas en galleria, kontorslokaler och bostäder på kv Atollen, vad tycker 
du om detta?  

 Tror du arkitekturen av byggnaden är en viktig faktor?  

  Varför tror du det/inte det?  
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Bilaga 6. Intervjuguide – Stadskontoret 

Josephine Nellerup, huvudansvarig Stadsbyggnadsvisionen 2.0 

Inledande frågor 

Vad går ditt arbete/ansvarsområde ut på inom stadsbyggnadsvisionen? 

Vad tycker du om ditt arbete? 

Hur länge har du arbetat med detta? 

Vilka tankar associerar du med Jönköping stad? 

 Är den bilden bra eller dålig att förmedla? 

Vilken bild tycker du stadsbyggnadsvision ger Jönköping som stad? 

Jönköping ses ofta som ett ”Sveriges Jerusalem”. Är det något ni tar fasta på eller motarbetar ni 
detta i stadsbyggnadsvisionen? 

 Varför/Varför inte? 

Kulturella aspekter i stadsbyggnadsvisionen 

Kan du redogöra för vad begreppet kultur innebär för dig personligen i Jönköping?  

Hur definierar ni kultur i stadsbyggnadsvisionen? 

Tycker du det nuvarande utbudet av kultur är tillräckligt i kommunen?  

 Varför tycker du så? 

Är kultur i din mening något som prioriteras av kommunen? 

 Varför tror du det är så? 

Är Jönköpings kulturliv i din mening säreget och unikt? 

 Varför tycker du så? 

Hur tycker du att samarbetet med de olika aktörerna i stadsbyggnadsvisionen fungerar? 

 Är det en bra sammasättning av aktörer? 

 Hur kom det sig att det blev just de aktörerna? 

Är samarbeten utanför kommunens ramar viktiga i din mening?  

Försöker ni på något sätt anpassa kulturinvesteringar till Jönköpings arv och traditioner? 

 Är det bra eller dåligt att hålla fast vid sådana värden? 

Hur avgör ni om kulturinvesteringar i stadsbyggnadsvisionen är relevanta eller inte för stadens 
invånare och besökare? 

Hur avgör ni om kulturinvesteringar i stadsbyggnadsvisionen är relevanta eller inte för 
kringliggande verksamheter?  

Har ni tittat på andra städer och deras framgångsrecept när ni arbetat fram 
stadsbyggnadsvisionen? 
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Hur har ni gjort detta? 

Det s.k. SMoT-huset är omdiskuterat. Är huset en viktig del i stadsbyggnadsvisionen? 

 Varför tycker du det? 

Det diskuteras också mycket om kv. Atollen. Har ni på något sätt styrt vilken typ av verksamhet 
som byggnaden ska rymma? 

 Är det viktigt vilken typ av verksamhet en så pass stor byggnad innehåller?  

Är arktitektur en viktig faktor i stadsbyggnadsvisionen? 

Varför är den det/inte det? 

Har stadsbyggnadsvisionen på något sätt anpassats till Elmia och/eller Torsvik? 

När det gäller stadskärnan, vilken funktion är den tänkt att ha i stadsbyggnadsvisionen? 

Ni använder redan nu teorierna kring the creative class av från Richard Florida. Använder ni 
några andra teorier kring stadsutveckling i stadsbyggnadsvisionen? 
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