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Abstract 
The interest for partnership between public, private and voluntary actors have increased since 

1990s. To be competitive on the global market nations, regions and municipalities have to 

search for new methods to improve their economy and still be able to offer public service. 

 

The purpose of this thesis is to add knowledge how to improve the process of cultural 

projects. I have studied a case for a new house of literature with actors from public and 

voluntary sector in cooperation for more culture in the municipality of Nynäshamn. 

Interviews with the participants from public and voluntary sector have been done as well as 

collecting facts about the municipality of Nynäshamn and the project “Litteraturhus 

Nynäshamn” (House of Literature in Nynäshamn). I have investigated the driving forces for 

more culture to understand different actors’ reason to cooperate. The case is analysed via 

theoretical and imperial studies. I have found that public-private partnership can be an 

important instrument for the actors from public and voluntary sector, to achieve more culture 

for the citizens and to improve the economic growth of the municipality.  

 

The thesis also discusses problems with the process in public-private partnership and the role 

of culture in city planning. The analysis shows that the project for a house of literature is not 

deeply rooted among everyone that is affected. Instead a wide distance appears between 

people’s standpoint, if they are for or against the project. The important dialogue about what a 

house of literature can bring to the community and the problems the process is surrounded 

with have no opportunity to be debated. The process stops and no one knows if it will ever be 

a house of literature. 
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Förord 
Ämnet för denna studie har varit både lärorikt och intressant att ta del av. Jag har fördjupat 

min kunskap om kulturens roll i stadsplaneringen och fått ny kunskap om 

partnerskapsprocesser. Personligen har jag även kommit att reflektera över mitt eget intresse 

och behov av kultur. 

 

För att kunna sätta mig in i fallstudien har det krävts ett stort arbete med den teoretiska 

studien för att förstå hur allt hänger ihop och varit nödvändig för att kunna applicera 

kunskapen i fallstudien. Fältet har varit relativt brett och jag har studerat från ett globalt 

perspektiv till lokal nivå. I detta ingår kulturens betydelse för individen och samhället, men 

också att kulturen kan användas i samhällsplanering som en attraktionskraft. Jag har insett att 

för att en ort ska kunna erbjuda ett rikt kulturutbud är kultursatsningarna beroende av vår 

inställning till kulturens betydelse och ofta krävs ekonomiskt stöd. Bidrag men också 

partnerskapslösningar mellan olika aktörer kan få en avgörande betydelse för 

kultursatsningens möjlighet att realiseras. 

 

Jag vill förmedla ett stort tack till er alla som har bidragit till detta arbete. Jag vill börja med 

att tacka min handledare Krister Olsson för att du har ledsagat och gett mig värdefulla 

kommentarer under arbetets gång. Tack Göran Cars för dina kommentarer vid redovisningen, 

vilket resulterade i ett bättre slutresultat. Ett speciellt tack till er som jag fick intervjua och 

som utan att tveka ställde upp på intervju. Det var mycket modigt av er. Ert bidrag har varit 

avgörande för mitt arbete och jag är mycket tacksam för att ni tog er tid. Jag hoppas att ni 

också tyckte att intervjuerna var givande. Slutligen vill jag tacka min man för att du 

uppmuntrade mig att söka till civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad. 

 

 

Mona Berkevall 

Stockholm, november 2010  
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1 Inledning  

1.1 Processen för ett litteraturhus  

Människor och varor har blivit allt rörligare till följd av den teknologiska utvecklingen. 

Följden har blivit att den geografiska platsen har fått nya konkurrensvillkor. I arbetet med att 

stärka platsers attraktionskraft, kom städer att likna varandra under 1980-talet enligt 

Iordanoglou (2008). De kultursatsningar som gjordes under 1990-talet visade sig vara svårare 

än många hade trott. Erfarenheterna av kultursatsningarnas effekter var begränsade (Svenska 

kommunförbundet, 1996). 

 

Den största tillväxten finns idag inom den privata servicen. Med framväxt av 

kunskapsintensiva företag har platsers attraktionskraft fått en allt viktigare betydelse (Dicken, 

2004). Kunskapsintensiva företag, framförallt inom tjänstesektorn, efterfrågar allt mer 

kunskap och specialistkompetens hos sin personal. För att kunna tillmötesgå företagens 

efterfrågan av utbildad personal, behöver arbetsmarknaden och folkmängden ha en viss 

storlek (Cars, 2010). Människors benägenhet att pendla och flytta styrs av andra faktorer i 

jämförelse med det industriella samhället (Cars, 2006). Faktorer som har blivit allt viktigare är 

bra livsmiljöer, kulturutbud, högteknisk service, universitet, tolerans och öppenhet (RTK, 

2008). Företag i sin tur flyttar dit människor vill bo (Cars, 2003). Olika strategier används i 

platsers utvecklingsplanering för att skapa tillväxt och öka dess attraktion. Målgruppen är nya 

invånare, företag och turister (Olsson & Nilsson, 2005). 

 

En ny styrmodell, från toppstyrd till en tvärgående nätverksbaserad modell, har växt fram 

sedan slutet av förra seklet. Ansvar för projekt delas mellan olika aktörer från både offentlig 

och privat sektor. I Sverige förekommer även ideella föreningar i partnerskapslösningar. 

Styrmodellen ger möjlighet till ömsesidig påverkan från de olika aktörerna (Elander, 1999). 

Motivet för att ingå i dessa partnerskapslösningar skiljer sig mellan de olika deltagarna. För 

den offentliga aktören kan det finnas en önskan om att skapa tillväxt på orten eller att få hjälp 

med finansiering. För den ideella föreningen handlar det ofta om att möjliggöra ökad standard 

för sina faciliteter och bättre utvecklingsmöjligheter för sin verksamhet (SKL, 2005). 

 

I detta arbete redovisas en fallstudie från Nynäshamns kommun. En process för Sveriges 

första litteraturhus med anknytning till orten, genom författare som har levt och verkat i 

kommunen. Kommunen arbetar för att närma sig Stockholms läns bostads- och 

arbetsmarknadsregion genom förbättrad infrastruktur. I sin målsättning att attrahera 

intressegrupper har olika områden identifierats som viktiga. Ett av dessa områden är kultur. 

 

Processen startade med ett initiativ från en invånare och utvecklades till ett samarbete mellan 

en ideell förening och kommunen, men projektet mötte motstånd. Kommunen har under 

processens gång beslutat att bygga om och hyra ut en av kommunens fastigheter till den 

ideella föreningen. Innan ombyggnad kan starta behöver vänföreningen visa att de har den 

ekonomiska styrkan att driva verksamheten. Med tiden kommer en förfrågan till kommunen 

från vänföreningen om ett djupare samarbete tillsammans med dem och några ytterligare 

aktörer för ett litteraturhus. Processen hamnar i en låst situation i väntan på att kommunen ska 

ta ställning för eller emot ett partnerskap och att detaljplanen ska bli klar för området.  

 

Det insamlade materialet om fallstudien är från åren 2006-2009. I studien framkommer de 

olika parternas drivkrafter och möjligheter, men även stora problem i processarbetet. För att 

kunna förbättra framtida processer förs viktig erfarenhet fram i analys och diskussion av 
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intervjuer, dokument och observationer från fallstudien tillsammans med utförd 

litteraturstudie. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att få en större kunskap om hur processen i ett kulturprojekt kan 

förbättras. I detta ingår en studie av kommuners och ideella organisationers bakomliggande 

drivkrafter i kulturprojekt, samt orsaken till det ökade intresset för offentlig-privat 

partnerskapslösning vid genomförande av kulturprojekt. 

1.3 Frågeställning 

Arbetet utgår från följande frågor:  

 Vad förväntas kulturen bidra med i samhällsutvecklingen? 

 Vilka faktorer förenar en kommun och en ideell organisation i ett gemensamt 

kulturprojekt? 

 Vilka problem och förväntningar finns i offentlig-privata partnerskap i kulturprojekt?   

 Hur kan processens arbete förbättras?  

1.4 Disposition 

Efter detta inledande kapitel redovisas en teoretisk studie, där orsaken till kommuners intresse 

för att stärka sin attraktion behandlas. I detta ingår olika strategier där kulturens roll i 

attraktionskampen förklaras. Kapitlet avslutas med en redogörelse för orsaken till det ökade 

intresset för partnerskap, dess drivkrafter, problem och möjligheter. I kapitel 3 beskriver jag 

hur det praktiska arbetet med fallstudien har genomförts. Jag tar upp vilken metod som har 

valts och orsaken till valet. Intervjuarbetet beskrivs där urval av intervjupersoner, 

intervjuernas struktur, intervjuarbetets upplägg och efterarbete redovisas. Kapitlet avslutas 

med ett resonemang kring resultatets tillförlitlighet och motivering till mina avgränsningar. I 

kapitel 4 beskrivs fallstudien om processen för ett litteraturhus i Nynäshamn. Här redovisas 

resultatet av intervjuarbetet men också från dokument, observationer och samtal. I kapitel 5 

avslutas arbetet med att fallstudien analyseras och diskuteras med hjälp av teoriavsnittet, 

givna frågeställningar och syftet med undersökningen.  
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2 Kultur och samhällsutveckling  
I detta kapitel avhandlas den teori som ligger till grund tillsammans med det insamlade 

materialet från fallstudien, för analys och diskussion av mina givna frågeställningar i kapitel 

5. 

2.1 En värld i snabb förändring  

För att kunna undersöka teoretiskt min första fråga om vilka förväntningar som kan finnas i en 

kommun på kulturens bidragande effekter i samhällsutvecklingen, börjar jag med att behandla 

ämnet ur ett globalt perspektiv. Syftet är att ge en bakgrundsförståelse för de yttre effekter 

som påverkar kommuners strategiska utvecklingsplanering. Kultur har blivit en av flera 

komponenter som används för att stärka en plats i förhållandet till andra platser och beskrivs 

utifrån perspektivet som ett av flera verktyg i den globala konkurrensen. 

2.1.1 Globaliseringens effekter 

Det inte självklart hur våra städer ska utformas och vilket innehåll som stärker dem bäst i 

konkurrensen. Att vi lever i en globaliserad värld har blivit för allt fler ett välbekant begrepp; 

men vad innebär globaliseringen för våra städer och regioner? 

I den globala förändringen blickar Dicken (2004) historiskt tillbaka till 1870-talet. 

Fabrikstillverkningen i Storbritannien hade en ledande ställning i världsekonomin följd av 

USA och Tyskland. Innan andra världskriget var fabriksproduktionen starkt koncentrerad till 

ett fåtal nationer. Fyra länder förfogade över 71 procent och elva länder för nästan 90 procent 

av fabriksproduktionen i världen. Under krigsperioden skapades och förädlades den 

industriella teknologin för att utkämpa krigsstriden. Efter andra världskriget fanns ett behov 

av att på nytt bygga upp fabriker i Europa och kartan för den globala ekonomin ritades om. 

Huvuddelen av makten var efter andra världskriget fördelad mellan öst och väst. I den tredje 

världen var många länder fortfarande under kolonialmakt. USA reste sig ur kriget stärkt och 

var ekonomiskt och politiskt dominant i väst och hade också den teknologiska kapaciteten. 

 

Under två decennier, från tidigt 1950-tal, följdes av en period med ständig tillväxt för att 

plötsligt vända. Varupriserna hade börjat accelerera i industriländerna tillsammans med 

löneökningarna. Under 1980-talet följdes år med extremt varierande tillväxt. Tidigt 1990-tal 

var det lågkonjunktur igen för att i mitten av samma decennium övergå till stark tillväxt 

speciellt för exportmarknaden. Världsekonomin domineras idag av en liten grupp av 

kärnekonomier. Dicken anser att världsekonomin är mer komplex än för bara några få 

årtionden tillbaka (Dicken, 2004).  

 

Den teknologiska innovationsprocessen har enligt Dicken i de flesta fall resulterat i en 

förändring i antalet arbetsplatser och även vilken typ av jobb som finns tillgänglig på 

arbetsmarknaden. Serviceyrket ökar snabbare än anställningar inom fabrik och har resulterat i 

att utvecklade länder betraktas idag som avindustrialiserade och är istället serviceekonomier. 

En kritiker till globaliseringen och dess effekter är Beck (1998). Han ser politiska och 

demokratiska problem när globala företag rör sig över nationsgränser och kan med sin stora 

handlingsfrihet själva avgöra var de vill placera sitt kapital, betala sina skatter och tillföra nya 

arbetstillfällen. Speciellt den högteknologiska sektorn har en stor rörlighet och flexibilitet vid 

val av lokalisering enligt Sydow (2004). Den teknologiska utvecklingen har medfört att 

styrfunktionen och ledningen av företaget inte behöver vara där fabriken är placerad. 

Dessutom är inte fabriksproduktionen längre beroende av att vara placerad nära råvaror, 

marknad eller utbildad arbetskraft. Företagen kan därför lokalisera fabriker där billig 

arbetskraft finns, ofta skild från ledningen som istället kan placeras i stora städer och 
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framförallt världsstäder. Resultatet har blivit att städer konkurrerar om samma kapital 

(Sydow, 2004). Dicken anser att outbildade och lågutbildade i större omfattning har drabbats, 

jämfört med utbildade tekniker och tillsynspersonal, av företagens ökade möjligheter att flytta 

sin lokalisering. För den geografiska platsen har konkurrensen ökat, samtidigt som platsens 

betydelse för den enskilde har minskat (Regionplane- och trafikkontoret [RTK], 2008). 

2.1.2 Den kommunala kommunpolitiken och regional konkurrenskraft 

Den kommunala kulturpolitiken i Sverige från början av 1970-talet styrdes av en statlig 

kulturpolitik. Kommunerna tog över ansvaret för verksamheter som tidigare hade bedrivits av 

föreningsliv och intressegrupper. I samtliga kommuner kom kommunala kultursatsningar att 

inrikta sig på tre områden: biblioteksverksamhet, bidrag till lokalt föreningsliv och kommunal 

musikskola. Det fanns också andra områden som uppmärksammades, som stöd till 

samlingslokaler och kulturlokaler för lokalt föreningsliv samt insatser för lokalhistoria, 

kulturmiljö och kulturarv. Professionell konst är ett område som prioriteras av den statliga 

kulturpolitiken, men har inte fått samma uppmärksamhet i landets kommuner (Svenska 

kommunförbundet, 1996). 

 

Attraktivitetskampen mellan städer under 1980-talet innebar ofta en likriktning, då 

framgångsrecept kopierades utan hänsyn till platsers specifika traditioner och förutsättningar. 

Städernas likhet i kulturkommersiellt utbud, fysisk planering och gestaltning riskerade därför 

att ta ut konkurrensfördelarna och bli en stad som fanns överallt (Iordanoglou, 2008). De 

satsningar som gjordes på kultur för att stärka en lokal utveckling under efterföljande 

decennium, visade sig vara svårare än många trodde och att andras framgångsrecept inte var 

kopierbara. Dessutom saknades en större kunskap om kultursatsningarnas effekter (Svenska 

kommunförbundet, 1996). 

 

Det är inte enbart arbetstillfällen i det postindustriella samhället som lättare än tidigare flyttar 

mellan platser. Studier visar att människor har blivit rörligare och har en större benägenhet att 

pendla. Tidigare flyttade människor dit arbetstillfällen fanns. Idag flyttar företag dit 

människor vill bo. Valet av boplats beror av flera faktorer bland annat kultur och 

kulturhistoriska miljöer. Andra faktorer som likväl är viktiga är att det finns tillgång till ett 

fritidsutbud och utbildningsmöjligheter samt hur arbets- och bostadsmarknaden ser ut. För att 

företag ska kunna attrahera och behålla sin arbetskraft, så flyttar företagen till platser som 

upplevs som attraktiva (Cars, 2003). Kulturutbudet i sig har inte lika stor betydelse för 

företagens val av etablering. Istället har kulturens attraktionskraft störst verkan på turister och 

nya invånare (Haglund, 2001).  

 

Svenska regeringen har presenterat en nationell strategi för åren 2007-2013 om regional 

konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. Genom att skapa förutsättningar för 

regioners och individers konkurrenskraft, så ska även Sverige bli konkurrenskraftigare. Ett 

starkt samband anses vara mellan regionförstoring och ekonomisk tillväxt. För att öka den 

ekonomiska tillväxten, för regeringen fram prioriteringar för att stärka konkurrensfördelarna 

regionalt och därmed även nationellt. I detta ingår att företagen behöver samverka och ha 

tillgång till en kunnig och kompetent arbetskraft. Det krävs en utbyggnad av infrastrukturen 

och gränsöverskridande samarbeten inom och över nationsgränser inom viktiga 

utvecklingsområden, som till exempel arbetsmarknad och utbildning (Regeringskansliet, n.d.). 

 

Om den svenska debatten för en fungerande och ändamålsenlig infrastruktur anser Olsson & 

Karlström (1997) att infrastrukturens kvalitet har betydelse när företagen beslutar om var de 

vill lokalisera sin verksamhet. Detsamma gäller människors val av bostadsort. I en 
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konkurrensutsatt verklighet skulle då regioner vara beroende av de företag och människor 

som dessa områden kan locka till sig. En förbättrad infrastruktur har enligt Cars (2010) den 

fördelen att arbetsmarknadsregionen ökar, vilket efterfrågas av kunskapsintensiva företag 

framför allt inom tjänstesektorn. I en globaliserad ekonomi kan närheten till omgivande 

platser bli en styrka för landet. Cars påpekar att när det görs förbättringar i infrastrukturen så 

innebär det inte automatiskt att människor och företag kommer att välja just denna kommun. 

En bra infrastruktur ökar möjligheten för tillväxt och utveckling. För att satsningen på 

infrastrukturen ska få önskad effekt behövs investeringar i andra faktorer finnas med i det 

strategiska planerandet, såsom mötesplatser, upplevelser, kultur och attraktioner. De mjuka 

värdena har enligt studier en avgörande roll för utvecklingen av orten och hur väl satsningen 

på infrastrukturen kommer att falla ut.  

2.2 Några olika strategier i attraktivitetskampen 

I detta avsnitt tar jag upp några olika strategier som används i marknadsföringen av platser för 

att attrahera tänkta målgrupper. Främst fokuserar jag på de förväntningar som finns på 

kulturens bidragande effekter för samhället och presenterar därför några erfarenheter av att 

inkludera kulturen i det strategiska utvecklingsarbetet. 

2.2.1 Platsmarknadsföring 

Olsson & Nilsson (2005) anser att planeringen allt mer handlar om att marknadsföra den egna 

staden eller regionen. Platsmarknadsföringen har kommit att användas i kommuners 

marknadsorienterade utvecklingsplanering. Syftet är att dra till sig nya investeringar och 

företag samt invånare och besökare, genom att uppfylla dessa gruppers behov och efterfrågan 

på enskilda och gemensamma nyttigheter.  

 

Varumärken och image är komponenter som ofta ingår i tävlandet mellan olika kommuner 

eller regioner. Genom symbolprojekt kan en kommun vilja signalera att här finns det utrymme 

för framåtanda och dynamik. Exempel på symbolprojekt är spektakulära byggnader, arenor, 

stadsfestivaler och olika former av stadsbyggnadsprojekt. Slogans förekommer i 

platsmarknadsföringsarbetet som ett reklambudskap och är ofta en konstruerad image som 

kan sakna en tillräcklig förankring i området (Olsson & Nilsson, 2005).  

 

Det är vanligt att platsens sammanhängande enhet reduceras till en varumärkesprofilering. 

Kommunikationen med omvärlden bygger på att sticka ut, genom att vara tydlig och enkel i 

sin kommunikation med omvärlden. Problemet är att platsens identitet är mer komplex än 

varumärkesprofileringen, vilket fordrar en balansgång för att budskapet inte ska uppfattas som 

överdriven (Iordanoglou, 2008).  

 

En studie gjord av Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, visar att Globen har en 

inverkan på närmiljön som har nytta av att vara placerad nära Globen. Symbolvärdet är stort 

och är en del av Stockholms image och marknadsföring (Cars, 2006; Nilsson, 2004). Olsson 

& Nilsson varnar för övertron för symbolprojekt som en isolerad resurs i 

platsmarknadsföringen, då dessa objekt kan uppfattas som något utan samhörighet med de 

övriga elementen i statsrummet. Kvalitén på livsmiljön, ett brett kulturutbud, rekreation och 

miljö är mycket viktiga tillgångar för att skapa attraktionskraft enligt Olsson & Nilsson. Den 

förskjutna maktfördelningen mellan enskilda och allmänna intressen i platsmarknadsföringen 

kan också skapa problem. De som berörs av olika utvecklingsåtgärder är de som redan bor 

och verkar på platsen. 
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2.2.2 Kultur som attraktionsskapare 

Kultur kan vara en strategi för att skapa en positiv image om kommunen. Cars (2003) hävdar 

att undersökningar visar att kulturmiljö och kulturaktiviteter är viktiga ingredienser för att 

skapa en positiv bild av en stad eller ort, men är ingen garanti för ökad konkurrenskraft. Vi 

människor attraheras av olika saker. Därför behöver det också finnas en kulturell bredd i 

kombination med investeringar i miljön. Dessa investeringar kan i sin tur ge effekten av en 

successivt förändrad bild av orten och en ökad attraktionskraft till platsen.  

 

Motiven till att satsa på kultur blir allt oftare ekonomiska, men det förekommer även sociala 

motiv. Olsson (2005) ser en övergång från sociala mål till ekonomiska motiv där kommuner 

betraktar kulturen som en ekonomisk sektor. Kulturen förväntas antingen direkt eller indirekt 

bidra till nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Enligt Olsson & Karlström (1997) har 

kritik framförs mot att kultursatsningar används med ekonomisk grund, då kulturen anses ha 

ett egenvärde och ett socialt värde skilt från ekonomiska motiv. Kulturens identitetsskapande 

funktion ingår i det sociala värdet.  

 

När kultur används som strategi i stadsutvecklingen kan syftet vara att locka till sig besökare 

som konsumerar det staden har att erbjuda enligt Regionplane- och trafikkontoret (2008). 

Andra fördelar som lyfts fram med kulturen är dess förmåga att positivt utveckla näringslivet, 

skapa dynamik och kreativitet i regioner genom att bidra med innovationskraft i form av 

kunskap, initiativförmåga, fantasi och kreativitet. Innovationer kräver kreativa människor och 

den kreativa klassens betydelse framhålls som viktig för att attrahera företag och investerare, 

som i sin tur lockar andra näringar till platsen. Den kreativa klassen utmärks av att dessa 

människor inte i första hand flyttar dit arbetstillfällen finns, utan till platser som även kan 

erbjuda andra egenskaper såsom bra livsmiljöer, kulturutbud, högteknisk service, universitet, 

tolerans och öppenhet. Detta kan i sin tur skapa tillväxt på orten.  

2.2.3 Attraktiv livsmiljö 

I begreppet ”attraktiv livsmiljö” finns en subjektiv upplevelse, där olika personer har olika 

preferenser för vad som är attraktivt enligt NUTEK (2006). I utvecklingsarbetet för att skapa 

en attraktivare miljö behöver arbetet utgå från miljöns befintliga förutsättningar och där hitta 

ett bra samspel mellan olika attraktionselement. För detta krävs en kunskap om miljöns 

resurser och dess omvärld. Arbetet med att attrahera olika målgrupper såsom turister, invånare 

och företag kan sedan göras utifrån en gemensam kunskap och behov i en fördjupad strategi 

eller vision. NUTEK hävdar vidare att attraktionsarbetet kan förbättras genom att utveckla ett 

symbolvärde. Historia och identitet förs samman till en profil eller ett varumärke. Profilen 

utformas genom att egenskaper i den befintliga lokala miljön lyfts fram för att locka till sig en 

viss grupp. Beroende på hur miljöns förutsättningar ser ut påverkas attraktionsvärdet. Enligt 

intervjupersoner i NUTEK:s rapport behövs ett arbetssätt som bygger på en kombination av 

gammalt och nytt – ett spann mellan bevarande och förnyelse – för att kunna skapa attraktiva 

miljöer. Den identitet och kompetens som redan finns, anses viktigt att tas till vara i 

utvecklingsarbetet samtidigt som nytt tillförs. Det finns intressekonflikter mellan den nya 

profilen och dess inriktning kontra den gamla. Intervjupersonerna tycker att arbetet handlar 

mer om att förädla än att förändra och att göra små snarare än stora förändringar. Annars 

skulle det finnas en risk för obalans i planeringen, som i sin tur kan upplevas hotfull mellan 

existerande intressen och vad som upplevs som attraktivt i miljön. 

 

I NUTEK:s studie anses samverkan som den viktigaste resursen i utvecklingsarbetet. I mindre 

miljöer hävdas eldsjälar vara avgörande för resultatet samtidigt som de tillför projektet en 

sårbarhet, då arbetet ofta är beroende av engagerade individer. Det krävs en långsiktig 
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helhetssyn som ofta utgår från den befintliga miljöns funktion, historia och identitet. Arbetet 

anses många gånger innefatta gränsöverskridande samarbeten mellan kommuner, regioner och 

politiska partier, men också mellan olika parter från näringsliv, föreningsliv och offentlig 

sektor.  

2.2.4 Kulturell dimension i utvecklingsarbetet 

Kultur, identitet och plats 

Om människor förr var knutna till ett kollektivt tvång och den gemenskap som fanns i 

industrisamhället och brukssamhället, så bestäms vår identitet idag mer av de val vi gör anser 

Olsson (2005). En känsla av identitet och tillhörighet skulle skapas genom möten, aktiviteter, 

upplevelser och reflektioner med andra människor. Regionplane- och trafikkontoret (2008) 

anser att identiteten formas hela livet i samspel med dess omgivning. En känsla av tillhörighet 

till ett eller flera kollektiv skulle då hjälpa människor att förstå sin plats i världen som individ 

och deras plats i kollektivet. En bred uppfattning tycks vara att platsbunden identitet är viktig, 

men delas inte av alla. Ifrågasättare anser att detta förutsätter en statisk syn på platsbunden 

identitet. Istället skulle vi ha flera identiteter samtidigt i ständig förändring över tiden.  

 

Det finns städer som använder sig av kultur i sin utvecklingsplanering. Kulturen blir då ett 

verktyg och resurs i arbetet för att stärka sin stads identitet i förhållande till övriga städer. 

Orsaken till att behovet av en stärkt identitet har uppstått hänger samman med 

globaliseringen, där flöden av människor och kapital över nationsgränser ökar. Platsens 

betydelse för den enskilde har minskat enligt vissa forskare (RTK, 2008). 

 

Det finns en risk i kommuners arbete med att stärka en stads identitet varnar Johannison 

(2006). Istället för att lyfta fram dess skillnader så blir ofta arbetet det motsatta, vilket innebär 

att städer istället likställs med andra städer. Om platsen ska få konkurrensfördelar om flödet 

av pengar över nationsgränser, så behövs istället effektiva marknadsföringsinsatser där 

platsens särdrag lyfts fram hävdar Johannison. 

Agenda 21 för kulturen 

I Barcelona 2004 antogs ”Agenda 21 för kulturen” på en bred internationell bas med politiska 

representanter från hela världen. Antalet städer som har antagit ”Agenda 21 för kulturen” 

växer och är cirka 200 i antal. Agendan innehåller åtaganden och rekommendationer till 

lokala myndigheter för städers kulturella utveckling. Behovet av att inkludera kulturell 

dimension i utvecklingsbegreppet inom kommunal styrning har identifierats som angeläget. 

Sammanfattningsvis kan sägas att kulturen ställs i fronten i samhällsplaneringen. De 

åtaganden som finns givna i dokumentet är en ambition att skapa en naturlig närhet mellan 

befolkning och kultur i dess närmiljö som är demokratiskt grundat. Kulturen ska ingå i den 

urbana planeringen. Dess strategier ska samordnas med andra verksamheter och parter 

(Andér, 2008).  

 

Iordanoglou (2008) ser en fara med att låta kulturen genomsyra andra politikområden. En risk 

skulle kunna vara att kulturen blir ytlig och förlorar sin tidigare plats. Iordanoglou anser också 

att genom att ekonomisera kulturen förändras det kulturella perspektivet från processtänkande 

till produkt, där frågor om medborgarinflytande och förankring osynliggörs.  

Kulturplanering (Cultural Planning) 

Kulturplanering är ett försvenskat ord från det engelska ”Cultural Planning” som är ett 

kulturellt närmande till stadsplanering och policy och inte en planering för kultur. I 
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framförallt Storbritannien men också andra delar av Västeuropa, har kulturen sedan 1980-talet 

fått ett ökat erkännande i städers ekonomier och har blivit ett sätt att stå sig i konkurrensen i 

den globala ekonomin (Ghilardi, 2003). 

 

Det som är centralt för ”Cultural Planning” är dess mycket breda antropologiska definition av 

kultur, där konsten integreras in i den lokala kulturmiljön och stadens liv. Ghilardi anser att 

”Cultural Planning” kan användas för att identifiera de kulturresurser som redan finns i den 

lokala miljön. Exempel på kulturresurser är lokala traditioner, dialekter, festivaler, mat- och 

dryckeskultur, underhållning, ungdomskultur, etniska minoriteter, lokala producerare, 

yrkeshantverkare, tillverkning och servicesektorn. Dessa och andra identifierade kulturella 

resurser kan sedan användas i kommunens strategiska utvecklingsplanering, 

platsmarknadsföring och industriell utveckling (Ghilardi, 2003).   

 

Intresset för kulturplanering har även nått Sverige som en metod där kulturen integreras i 

utvecklingsarbetet. Arbetet har påbörjats eller är på gång att användas i planeringen i flera 

regioner och kommuner enligt Hjort & Månsson (2008), som har erfarenhet av 

kulturplanering i Göteborg och Kronobergs län. Ett exempel är från Kronobergs län, där 

kommunen sökte efter en radikalt annorlunda metod som skulle kunna användas i det 

strategiska utvecklingsarbetet. Syftet var att seriöst integrera kulturen i arbetet. Resultatet blev 

en bild av länet som delvis skiljde sig från tidigare uppfattning och ett viktigt underlag för det 

fortsatta arbetet med den regionala utvecklingsplanen. 

2.3 Lönsamhet och genomslag i kultursatsningar 

Kultursatsningar är förenade med utvecklingsmöjligheter, men även vissa problem och risker. 

Haglund (2001) anser att det är svårt att mäta ekonomiska effekter och särskilt de långsiktiga 

effekterna av genomförda kultursatsningar. KEA (2006) anser att svårigheten med att jämföra 

och mäta kulturen med andra industrisektorer kan bero på att det saknas verktyg, vilket skulle 

kunna förklara varför satsningar inom kulturen är försummat som en ekonomisk sektor. 

 

Cars (2006) ser problem i att inkomster och utgifter fördelas ojämnt mellan olika aktörer. När 

en aktör satsar pengar i ett kulturprojekt finns det andra aktörer runt omkring som får del av 

inkomsterna. I studien Västergötlands museum om satsningen på turen ” I Arns fotspår” 

framkommer svårigheter att hävda kulturturismens ekonomiska värde för kommunens 

politiker. Det är museet som har initierat projektet, men har inte fått tillbaka inkomster som 

motsvarar den ekonomiska satsningen. Andra privata intressenter såsom bussbolag och 

krögare har däremot tagit del av inkomsterna. I en annan studie av Stockholm Globe Arena 

om konsumtionseffekten för besökare till en Paul McCartney-konsert, visade att tillresta 

turister konsumerade i genomsnitt cirka 2000 kronor under konsertdygnet. Här fördelades 

konsumtionen ut mellan flera aktörer utöver kulturutövaren. En tredjedel av konsumtionen 

gick till biljettintäkten medan övrigt fördelades på boende; restaurang och café; shopping; 

transporter och övrigt. Obalansen mellan intäkter och utgifter kan enligt Cars resultera i att 

investeringar som hade varit bra för stadsutvecklingen inte blir genomförda. 

 

Ett kulturprojekt kan inte ses som en isolerad enhet. Den är beroende av sin omvärld och hur 

samspelet fungerar. Olika miljöer har dessutom olika förutsättningar. Effekten av en regions 

ekonomiska utveckling är sammanlänkad med andra regioners strategier och måste därför 

avpassas efter den aktuella regionen. Förutsättningarna varierar dessutom mellan olika 

regioner och över tid (Olsson & Karlström, 1997; Haglund, 2001). Få attraktioner har enligt 

Cars (2006) förmågan att dra till sig besökare på egen hand. Kulturattraktioner kan behöva 

varandra för att locka till sig besökare. Kultursatsningar påverkas även av stadsplaneringen. 
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Det kan behövas investeringar i den byggda miljön för att underlätta transporter. 

Kultursatsningen påverkas även av hur omgivningens attraktionsvärde uppfattas. Vissa 

faktorer har enligt Cars (2003) större påverkan för hur lyckad kultursatsningen blir. En 

avgörande faktor är hur attraktiv aktiviteten upplevs i förhållande till andra aktiviteter både 

lokalt och på andra platser. Cars och även Olsson (2005) anser att det krävs ett utbud av till 

exempel övernattningsmöjligheter, restauranger och butiker. Attraktionskraften av 

kulturutbudet kan både förstärkas eller försvagas beroende på hur den omgivande platsen 

upplevs. I studier gjorda av Kungliga Tekniska Högskolan visar enligt Cars (2006) att 

mervärden kan skapas om verksamheter är lokaliserade i anslutning till varandra. Besökaren 

måste se relationen mellan dessa verksamheter för att synergivinster ska uppstå.  

 

I en studie från 2006, ”The economy of culture in Europe”, gjordes på uppdrag av EU-

kommissionen. Studien utgår från en bred kulturdefinition för att undersöka kulturens 

påverkan i arbetet för att stärka en region. Studien slår fast att kulturen har en mångfaldig 

betydelse i den lokala utvecklingen. Sektorn utgör en kraftfull katalysator för att attrahera 

turister som sedan resulterar i tillväxt och nya arbetstillfällen. Kulturella aktiviteter anses även 

ha en viktig social inverkan på den lokala nivån (KEA, 2006). Genom att använda sig av en 

bred definition för kultur så utökas antalet aktörer. Regionplane- och trafikkontoret (2008) 

anser att ju bredare tolkningen är av kulturbegreppet, desto gynnsammare anses 

förutsättningarna vara. 

 

Svenska kommunförbundet (1996) anser att en lokal kulturpolitik är inte enbart att förvalta 

och driva befintlig verksamhet, utan snarare att ge förutsättningar. Även det som utmanar och 

uppfattas som skrämmande kan behöva omfattas i utvecklingsarbetet. Det efterfrågas i 

litteraturen ett större samarbete mellan olika aktörer i olika sektorer med människor som lever 

och verkar på platsen. En anledning är att för en kulturinvestering ska bli aktuell behövs ofta 

en samverkan mellan olika aktörer enligt Cars (2006). Dessa aktörer kan vara offentliga, 

privata och kulturutövare som gemensamt planerar, beslutar och investerar ömsesidigt i 

projektet. Genom att integrera kulturpolitiken med andra sektorer, förslagsvis 

näringslivsutveckling och turistfrågor, skulle satsningen enligt Svenska kommunförbundet 

(1996) få ett större genomslag. Regionplane- och trafikkontoret (2008) anser att samarbetet 

med andra aktörer bidrar till att vidga området av upplevelser, men också till fler aktörer som 

kan täcka finansieringsbehovet. Näringslivet anses ha en central roll i sammanhanget och 

dessa aktörer finns bland annat inom It-, media- och finansbranscherna. Den offentliga 

sektorn som hanterar plan- och trafikfrågor är också en viktig samarbetspartner. Kultur är 

enligt Cars (2003) en osäker investering om satsningen görs utan att väga in andra 

komponenter i en gemensam utvecklingsstrategi. För att en kultursatsning ska kunna vara 

lönsam, behöver den vara en del av flera komponenter i en noga sammanvägd och 

sammansatt utvecklingsstrategi. Svenska kommunförbundet anser även de att det mest 

effektiva är att integrera kulturpolitiken i kommunens utvecklingsstrategi. Strategin ska vara 

långsiktig med ett formulerat syfte och mål i den kommunala kulturpolitiken (Svenska 

kommunförbundet, 1996). Andra faktorer som också påverkar framgången är hur tolerant och 

öppet innovationsklimatet tillåts vara, men också hur nätverket och tilliten mellan människor 

utvecklas (RTK, 2008).  

2.4 Partnerskap – ett ökat intresse för en annan styrmodell 

Det finns ett stort intresse för partnerskap på elitnivå. Avsnittet inleds därför med att beskriva 

orsaken till det ökade intresset för en annan styrmodell. Vidare har partnerskap olika innebörd 

i olika länder samt skillnader i tolkningen av begreppet. Jag ger även några exempel på 

erfarenheter från svenska kommuner i samarbete med privata företag och ideella 
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organisationer i gemensamma kultur- och idrottsprojekt. Jag avslutar avsnittet med att föra 

fram problem och möjligheter som offentlig-privat partnerskap omges av. 

2.4.1 Drivkrafter bakom 

Under finanskrisperioden (1980- och 1990-talet) förändrades myndigheternas förmåga att ge 

samhällsservice till sina invånare. Stater tvingades skära ner och började söka efter nya 

strategier för att producera och tillhandahålla offentlig service. Som en följd av länders 

förändrade ekonomiska villkor utvecklades ”governance” snabbt. Globaliseringen blev en 

påverkande faktor till att den traditionella politiska auktoriteten förändrades och försvagades, 

vilket påverkade länders möjligheter till kontroll. Dessutom ifrågasattes både skattemodellen 

och den offentliga servicemodellen. I jämförelse med företagssektorn, ansågs den offentliga 

sektorn vara mindre effektiv. För att kunna behålla en offentlig servicenivå blev en strategi att 

dela på ansvaret mellan stat och privata aktörer (Pierre, 2000).  

 

”Government” kan ses som den traditionella formen av styrning, med en 

envägskommunikation uppifrån och ner mellan de som styr och de som blir styrda.  

”Governance” ger aktörerna möjligheter till en ömsesidig påverkan och har en tvärgående 

kommunikation i olika nätverk. Dessa nätverk finns både inom och mellan nationer och 

tillämpas mellan aktörer från antingen offentlig och offentlig sektor eller från både offentlig 

och privat sektor (Elander, 1999; Kooiman, 2000; Stoker, 2000). För att ett samspel ska 

uppstå mellan dessa aktörer har ett beroende mellan parter identifierats. Det är svårt att ange 

var ”government” börjar och var den sedan slutar i dessa interaktioner (Kooiman, 2000).  

 

Inom miljöområdet finns exempel på överenskommelser som görs mellan stater för att 

komma till rätta med problem som behöver lösas i samverkan med andra stater. EU:s 

regionalpolitik är exempel på vertikala nätverk mellan nationer (Elander, 1999).  

 

Enligt Elander har kommuner genomgått stora förändringar som har resulterat i att politiken 

bedrivs allt oftare i olika nätverk. I Skandinavien har kommunerna en stark ställning i den 

offentliga politiken och förvaltningen. Staten har decentraliserat ansvaret för en rad statliga 

uppgifter till kommunerna, jämfört med andra länder som i stället har valt att privatisera 

ansvaret. I Sverige har detta skett samtidigt som kommunerna har fått begränsade resurser, 

vilket har motiverat dem att söka resurser på annat håll. Enligt Mörth (2006) är partnerskap en 

samling av olika aktörer som har ett gemensamt mål. Genom partnerskapet kan aktörerna lösa 

ett gemensamt problem som ingen av dem, varken från offentlig eller privat sektor, hade 

klarat av på egen hand.  

 

Tillväxtpolitiken är en ytterligare drivkraft bakom partnerskap. Den offentliga sektorn i 

Sverige har enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2005) möjlighet att genom ett ökat 

samarbete skapa utbyte av kunskapsöverföring mellan offentlig och privat sektor. Samtidigt 

ges möjligheter till högre kvalité på offentliga tjänster, nyskapande och innovation. 

 

Det finns flera förespråkare för partnerskap. I EU betraktas partnerskap som ett viktigt 

redskap för regional utveckling och ett policyinstrument i EU:s strävan som var att till år 2010 

vara den mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade ekonomin i förhållande 

till övriga världen. I målet ingick även att skapa en hållbar ekonomisk tillväxt, öka antalet och 

förbättra arbetstillfällena samt skapa en större social sammanhållning (SOU 2006:3). Även 

Sveriges regering tar tydlig ståndpunkt för partnerskap och framhåller framförallt regionalt 

utvecklingsarbete. Aktörer på lokal, regional och nationell nivå förväntas bidra med olika 

former av insatser för att uppnå tillväxt (Regeringskansliet, n.d). Förespråkare för partnerskap 
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finns även i arbetsgivare- och intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, som 

är en politiskt styrd organisation med samma politiska majoritet som kommuner och landsting 

(Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2008). I skrifter som SKL har publicerat förordas 

partnerskap som ett verktyg för att uppnå gemensamma mål (SKL, 2005; SKL, 2007). Det 

finns även ett intresse för samverkan inom svensk näringsliv för att säkra välfärden 

(Wallenberg & Wallenberg, 2009). 

Olika parter har olika motiv 

Den offentliga institutionen kan se partnerskap som ett verktyg för att skapa ökad tillväxt, 

ekonomisk besparing, ökad kvalité och utbyte av kunskap. Medan för det privata företaget 

kan det viktigaste motivet för partnerskap vara att skapa vinst eller få tillgång till en ny 

marknad. Det finns också andra motiv. Det finns företag som vill skapa en annan sorts 

relation till offentlig beställare. En vanlig entreprenörupphandling eller koncession uppfattas 

som både restriktiv och stel i sin utformning. Ett partnerskap kan då i stället ge en större 

flexibilitet och utvecklingsutrymme (SKL, 2005).  

 

De ideella organisationernas motiv är inte av vinstintresse för att ingå partnerskap enligt 

Sveriges Kommuner och Landsting. Istället vill de få tillgång till en ökad standard för sina 

faciliteter och bättre utvecklingsmöjligheter för att attrahera medlemmar och sponsorer. 

Partnerskapet handlar ofta om en idrottsförening som har ambitioner att bygga och driva en 

idrottsanläggning (SKL, 2005). 

2.4.2 Dess innebörd och förekomst  

Begreppet partnerskap 

Då partnerskap är ett begrepp som används i olika former av partsammansättningar, gör att 

ordets betydelse varierar. Elanders (1999) förklarar partnerskap som en form av samverkan, 

där aktörer med olika syften enas kring gemensamma mål och strategier. Gorpe (2001) hävdar 

i sin rapport att begreppet partnerskap är hämtat från EU:s olika strukturfonder. Det som 

skulle skilja partnerskap från samverkan är främst dess långsiktighet, men också dess 

ömsesidiga ansvarstagande och engagemang. 

 

Även om litteraturen har svårt att entydigt definiera begreppet partnerskap finns det dock 

gemensamma nämnare. Partnerskapet kan sägas vara ett annat ord för 

samverkanskonstellation, men med skillnaden att partnerskapet förväntas bestå under en 

längre tid. En tillfällig samverkansgrupp kan därför inte vara ett partnerskap. Begreppet 

partnerskap visar även på jämställdhet mellan parter, det vill säga att i en permanent 

samverkansgrupp medverkar parterna på likvärdiga villkor. Andra egenskaper som omger ett 

partnerskap är att dess förbindelse är frivillig mellan parter, där parterna har gemensam 

beslutanderätt om gemensamma angelägenheter (Gorpe, 2001). I ett offentlig-privat 

partnerskap är minst en part från offentlig respektive privat sektor. Det är aktörernas 

kompetens som har bidragit till gruppens sammansättning. För att minimera och fördela 

riskerna med det gemensamma arbetet är samarbetsformen reglerad i någon form av kontrakt 

eller associationsrättslig form. Gruppen har bildats för att det finns ett ömsesidigt intresse och 

nytta mellan parter som de har identifierat. Dessutom ska samarbetet bidra till offentliga 

tjänster. Målet är ofta att det ska ge någon form av utveckling, innovation eller investering 

(SKL, 2005). 



17 

 

Skillnader mellan olika länder 

Partnerskap har ett anglosaxiskt ursprung och det är stora skillnader mellan olika länder vad 

ett offentlig-privat partnerskap har för innebörd (Mörth, 2006). Partnerskapsideologin 

utvecklades som strategi under Thatcherregeringen (1979-1990) och kom att användas i 

arbetet med stadsförnyelse (Elander, 1999). 

 

Offentlig-privat partnerskap betecknas PPP i engelsk litteratur och är en form av 

”governance”. Begreppet PPP (Public Private Partnership) används när näringslivet är med 

och finansierar till exempel infrastruktur eller stadsförnyelse som tidigare var en offentlig 

finansieringsform. PPP- modellen har sitt ursprung från PFI-modellen (Private Finance 

Initiative) som används i Storbritannien. Regelrätta kontrakt skrivs mellan parter, en offentlig 

huvudman och ett privat företag eller ett konsortium. Den privata aktören tar över vissa 

offentliga uppgifter, som kan vara att finansiera ett bygge, vilket ger en kostnadsbesparing för 

den offentliga aktören. Den privata sektorns erfarenheter och kompetens förväntas även ge 

effektivitetsvinster (Gorpe, 2001; SKL, 2005). PPP har gett stora kostnadsbesparingar i 

Storbritannien. Även inom EU ses PPP som ett viktigt verktyg för att förbättra 

kostnadseffektiviteten och minska behovet av offentliga bidrag (Stadskontoret, 1998).  

 

I Sverige saknas politiska signaler eller instruktioner hur offentlig-privata samarbeten (OPP) 

ska bedrivas och regleras. Det finns länder som Danmark, Storbritannien, Nederländerna och 

Kanada vars stater anser att samarbetet är så pass viktigt att de därför har agerat för att 

underlätta och stimulera offentlig-privat partnerskap. Flera länder har utarbetat råd, riktlinjer 

och ibland verktyg som sedan kan användas om det blir aktuellt med ett offentlig-privat 

partnerskap (SKL, 2005).  

 

Det finns bristande erfarenheter av att planera och genomföra offentlig-privat 

partnerskapsprojekt, vilket är ett problem. Erfarenhetsbristen ger höga start- och 

transaktionskostnader, vilket i sin tur begränsar ökningen av offentlig-privat 

partnerskapslösningar. I Danmark har en gemensam pott prövats som ska användas för att 

kompensera de utvecklingskostnader som uppkommer när nya metoder används. Syftet är att 

bidra till en uppbyggnad av erfarenhet. I andra länder som Storbritannien, Nederländerna och 

Kanada har valt att driva olika former av kunskapscenter. Dessa kunskapscenter har olika 

driftsformer och arbetssätten med att bistå med erfarenhet skiljer sig mellan dessa länder, men 

det som är gemensamt är att samla in och bistå med erfarenhet, vilket kan vara att utvärdera 

och publicera rapporter (SKL, 2005).  

 

Det finns flera oklarheter omkring offentlig-privat partnerskap. Därför har EU-kommissionen 

arbetat med en grönbok om offentlig-privat partnerskap och EG-rätten om offentliga 

upphandlingar och koncessioner (SKL, 2005).  

Partnerskap i Sverige  

Partnerskap förekommer dels som vertikal samverkan mellan kommuner, regioner och 

nationer och dels horisontell samverkan mellan offentliga myndigheter, arbetsmarknadens 

parter och intresseorganisationer (Elander, 1999; Gorpe, 2000). Dessa partnerskap kan bestå 

av offentliga parter eller från både privat och offentlig sektor. I Sverige finns även samarbeten 

där ideella organisationer ingår som en tredje part. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting 

är trepartsamarbete ganska speciellt för Sverige (SKL, 2005). 
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Enligt Sveriges kommuner och Landsting kan det vara svårt att definiera när ett samarbete 

eller projekt övergår till att bli ett offentlig-privat partnerskap. Det mest vanliga är att den 

offentliga aktören tar initiativet och genom en upphandling tar in anbud utifrån. Den 

offentliga aktören kan själv avgöra om den offentliga tjänsten ska produceras i egen regi eller 

av någon konkurrenskraftig aktör. Det finns regler för offentlig upphandling som måste följas. 

Dels genom lagen om offentlig upphandling (LOU) och dels genom EU:s 

upphandlingsdirektiv. Kontraktet kan sedan leda till ett partnerskap vars innehåll och form 

skiljer sig från den traditionella kund- eller leverantörsrelationen, som är ett styrande och 

kontrollerande kontrakt mellan parter. I jämförelse mellan en avtalsgrundad upphandling och 

offentlig-privat partnerskap har det visat sig, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, att ju 

mer detaljerat kontraktet och uppdragsspecifikationen är desto fler konflikter och diskussioner 

kan då uppstå mellan parter och framförallt om förutsättningarna förändras under 

avtalsperioden (SKL, 2005). 

 

Investeringar inom infrastrukturområdet är samhällsekonomiskt kostsamma och det finns ett 

stort intresse från svenska byggföretag för partnerskapslösningar (SKL, 2005). Även inom 

idrott och kultursektorn skapas allt fler partnerskap. Det är populärt att bygga arenor i Sverige 

och merparten av de större arenorna drivs och finansieras av näringslivet och idrotten. (SKL, 

2007). 

 

Det finns två huvudmodeller av offentlig-privat partnerskap, som är institutionellt och 

avtalsgrundat. Utöver detta finns flera varianter av offentlig-privat partnerskap och även med 

nationella variationer. Institutionellt offentlig-privat partnerskap kan upprättas då samarbetet 

ska ske i en associationsrättslig form, vilket ofta är ett samägt aktiebolag som parterna 

gemensamt förfogar över. Ett exempel är Bottenvikens Reningsverk AB där Haparanda stad, 

Torneå stad och OY Hartwall AB Lapin Kultas bryggeri i Torneå samäger ett reningsverk 

tillsammans (SKL, 2005).  

 

Vid ett avtalsgrundat offentlig-privat partnerskap upprättas avtalsförbindelser mellan olika 

aktörer. Koncession är det mest internationellt välkända modellen och utmärks av ett tillstånd 

 
 

Privat företag 

 
 

Ideell 

organisation 

 
 

Offentlig 

myndighet 

Figur 1 Trepartsamarbete mellan aktörer från offentlig myndighet, privat företag och ideell organisation. 
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från det offentliga att låta privat aktör upprätta och bedriva viss verksamhet. Den finansiella 

risken flyttas över, helt eller delvis, till den privata aktören. Koncessionsmodellen finns till 

exempel inom byggsektorn och vid större infrastrukturinvesteringar. Koncessionstiden är 

allmänt lång, 20-30 år. Det förekommer att bygget övergår till staten efter koncessionstidens 

slut. Det mest kända exemplet i Sverige är Arlandabanan (SKL, 2005) som är 

privatfinansierad och anses av några vara den enda riktiga offentlig-privata partnerskapet i 

Sverige. Det förekommer ofta lånefinansiering av infrastruktur som alternativ 

finansieringsform. Lånefinansiering innebär att ett statligt eller privat kreditinstitut lånar ut 

medel till den offentliga sektorn, som sedan kan användas i en investering (Stadskontoret, 

1998). 

Förekomst av offentlig-privat partnerskap i Sverige  

En undersökning (med svarsfrekvens om 89 %) gjord av Sveriges Kommuner och Landsting, 

visade att 37 % av Sveriges kommuner 2007 hade någon form av gemensamma satsningar 

mellan kommunen och näringslivet (se bild 2). Arenor och evenemangsarenor avsedda för 

idrott och kultur var de vanligaste gemensamma satsningarna. De flesta har kommit till 

genom offentlig-privat partnerskap, men också genom konkurrensutsättning och sponsring. I 

första hand är intresset för offentlig-privat partnerskap inom idrotten, men det har även 

förekommit byggande av konserthallar (SKL, 2008b).  

 

 
Bild 2 Fördelningen av gemensamma satsningar mellan privata näringslivet och kommuner och/eller 

regioner (SKL, 2008b). 

 

Sveriges Kommuner och Landsting har undersökt om det finns något samband mellan andelen 

offentlig-privat samarbete och politisk majoritet i kommunfullmäktige för Sveriges 
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kommuner. Undersökningen ger inget tydligt mönster för gemensamma satsningar mellan 

privat och offentlig sektor i förhållande till politisk majoritet. Av de 37 % kommuner som 

hade offentlig-privat partnerskapslösning vid undersökningstillfället var 57 % av dessa 

kommuner borgerligt styrda (SKL, 2008b). 

 

Riktlinjer och/eller rekommendationer för sponsring är inte vanligt förekommande i Sveriges 

kommuner. Endast 14 % har riktlinjer och/eller rekommendationer för sponsring av 

kulturverksamhet (med svarsfrekvens om 89 %). Det är något vanligare med riktlinjer vid 

sponsring av fritidsverksamhet jämfört med kulturverksamhet (SKL, 2008b). 

2.4.3 Styrkor och svagheter 

Förväntade vinster med partnerskap 

Syftet med offentlig-privat partnerskap är att samprocessen mellan offentlig och privat sektor 

ska bli mer effektiv än om den offentliga sektorn hade agerat på egen hand (Kooiman, 2000). 

Ett exempel på en effektiv process är konserthuset ”Aros Congress Center” i Västerås. 

Projektgruppen med representanter från ett företag, kommunen och ett kommunalförbund 

träffades kontinuerligt och var ständigt i dialog när problem eller frågor behövde lösas. Alla 

parter bidrog med sin specifika kompetens. Fördelar som framfördes från en tjänsteman var 

att vid en traditionell upphandling håller alla på sin kunskap, medan i ett offentlig-privat 

partnerskapsprojekt skapas diskussioner, nytt tänk och en bredare kompetens. Från politiskt 

beslut till invigning tog processen 1,5 år (SKL, 2007). 

 

I samspelen mellan olika aktörer finns en förväntad synergieffekt. Elander (1999) anser att de 

positiva synergieffekterna är det vanligaste argumentet för partnerskap. Synergieffekten 

innebär att den sammantagna vinsten blir större än om varje part hade utfört handlingen var 

för sig. Kooiman (2000) anser att dessa kan möjliggöra en större verkningskraft och/eller 

effektivitet än vad separerade processer hade gjort. 

 

Från litteraturen ges att drivkraften ofta har ett ekonomiskt motiv när olika aktörer från 

offentlig och privat sektor söker samarbete. Även regional utveckling är en viktig drivkraft. 

Den privata aktören kan upptäcka att det inte finns tillräckligt stor marknad för att själv 

genomföra projektet. För kommunen kan skälet vara ekonomiska besparingar. Genom att 

samverka kan en fördelning av kostnader för investering, drift och oförutsedda utgifter ske 

som då ses som en vinst för båda parter. Vid en byggnation av en idrottsarena kan kommunen 

se en möjlighet att få hjälp med att finansiera bygget och de kringliggande funktionerna. För 

kommunen kan ett partnerskap innebära en ökad tillgång till moderna utrymmen och 

teknologi. Idrottsföreningen i sin tur kan få tillgång till en modern ishall som förhoppningsvis 

ska leda till ökade biljett- och sponsorintäkter. I många fall är dessa ishallar multifunktionella 

evenemangskomplex som kan användas till andra ändamål än enbart sport, som till exempel 

mässhall. Resultatet av satsningen har då blivit en vinn-vinn situation för båda parter. För 

kommunen kan ett samarbete innebära att när privata företag, kommuner och ofta föreningar 

hittar gemensamma lösningar kan investeringar bli av som annars kanske inte hade blivit 

genomförda. Samarbetet kan även ge en högre kvalité för det genomförda projektet (SKL, 

2005; SKL, 2007).  

 

I ett partnerskap kan arbetet kännetecknas av förmågan att få saker gjorda. Det bottnar i att 

aktörerna känner varandra och har en tidigare erfarenhet av att jobba tillsammans. När väl 

samarbetet har börjat blir gruppen en tillgång i sig själv. När en ny fas av förhandlingar börjar 
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är det lättare att utveckla samarbetet om det redan finns positiva erfarenheter och förtroende 

mellan dem (Stoker, 2000). 

 

Stoker ser en fördel i att människor sammanförs i nya former av forum, som möjliggör en 

kommunikation som annars kanske inte hade blivit av. Aktörerna kan lära av varandra och 

därmed skapa en ökad förståelse mellan dem. Ett nytänkande, nya idéer och samförstånd kan 

uppstå när människor med olika bakgrund förs ihop. Om ett samförstånd uppstår är 

möjligheten större att dessa gemensamt försvarar varför något har genomförts eller orsaken 

till utebliven handling. Stoker hävdar vidare att dessa kommunikationsforum kan innebära en 

möjlighet för de som är relativt maktlösa att få göra sin röst hörd (Stoker, 2000).  

 

Om ett stort handlingsutrymme skapas i samspelet mellan aktörer, blir friheten större för 

gruppen att välja de värden, mål och intressen de vill driva. Det finns även en flexibilitet och 

en öppnare struktur i det gemensamma arbetet. Omvänt, ju mer kontrollerat samspel desto 

mer kommer det att påverka i strid mot aktörernas strävan. Kontrollerade samspel minskar 

handlingsutrymmet för aktörerna enligt Kooiman (2000). 

 

Ett samarbete kan resultera i ett socialt brett nätverk som fungerar som ett socialt kitt. Det 

anser Nyköpings kommun efter ett samarbete med ett byggbolag för en ny multiarena 

”Rosvalla Nyköping Eventcenter”. Det privata byggföretaget fick även möjlighet att bygga 

bostäder med attraktivt läge vid vattnet på en angränsande mark. Det finns ett kommunalt mål 

att öka invånarantalet med 500 personer per år och kommunen växer kraftigt i en situation 

med lägenhetsbrist på orten (SKL, 2007). Samarbetet bidrog även till ökade förutsättningar 

för kommunal tillväxtpolitik. 

 

När det gäller hantering av risker finns en strävan att minimera och föra över risker från 

offentlig till privat aktör enligt Sveriges Kommuner och Landsting. För att kunna fördela 

risker mellan aktörer behöver dessa ha en finansiell styrka för att kunna hantera uppkomna 

risker. Därför anses riskanalys som en av de viktigaste delarna i ett offentlig-privat 

partnerskap. Det mest optimala är om fördelningen av risker mellan parter placeras till den 

part som bäst och med lägst kostnad bär risken. Exempel på risker är naturkatastrofer, ändrad 

lagstiftning, att tidplanen för projektet inte hålls eller att det visade sig att efterfrågan var 

mindre än den budgeterade intäkten för projektet (SKL, 2005). 

Möjliga problem med partnerskap 

Det finns enligt Sveriges Kommuner och Landsting olika risker och problem med offentlig-

privat partnerskap som är politiska, ekonomiska och juridiska. I den politiska risken innefattas 

demokratifrågan - om medborgarnas insyn och möjligeter till ett politiskt ansvarsutkrävande. 

Den privata aktören har möjlighet att utan politiskt mandat fatta beslut i frågor angående 

offentliga tjänster och service (SKL, 2007). Då gränsen mellan vad som är offentlig 

respektive privat ansvar allt mer suddas ut, har de privata intressena fått en exklusiv ingång 

till det offentliga området enligt Elander (1999). Den informella makten ökar när andra parter 

än förtroendevalda kan påverka besluten, vilket förekommer i förhandlingar som förs mellan 

offentliga och privata aktörer (Pierre, 2000). Detta kan i sin tur leda till att legitimiteten för ett 

partnerskap ifrågasätts. Förespråkare för partnerskap finns främst på elitnivå, medan 

allmänheten och populärmedia föredrar en modell där kontrollen ligger hos de folkvalda som 

förväntas stå till svars om något går fel. Det finns även svårigheter relaterade till 

kommunikationen mellan parter. Frågan är hur transparent detta forum ska vara (Stoker, 

2000).  

 



22 

 

Även om resultatet av ett ändrat styrsätt medför politisk fragmentering, anser vissa att ett ökat 

deltagande av flera aktörer inte ska ses som ett hot. Andra anser att då allt fler personer 

handlar utan politiskt mandat, finns risken att vissa resurssvaga grupper hamnar utanför 

beslutsprocessen (Elander, 1999). Enligt en undersökning av Statens Offentliga Utredningar 

om partnerskap för regional tillväxt i Sverige, har det visat sig att den svagaste punkten för 

partnerskap är ansvarsfrågan (SOU 2006:4).  

 

Den ekonomiska risken kan påverkas av avtalsperiodens långa bindningstid. Om oväntade 

konsekvenser sker under avtalsperioden är det ett problem för aktörerna om de inte kan 

påverka avtalet. Andra problem är att för den privata aktören kan det bli dyrare med lån än om 

den offentliga aktören hade lånat. Mindre företag kan ha svårare att få stora lån i jämförelse 

med större företag eller för en kommun (SKL, 2007).  

 

Det finns juridiska risker som påverkas av de oklarheter som gäller för offentlig-privat 

partnerskap, som kan skapa merarbete och osäkerhet om hur samarbetet passar in i 

regelverket (SKL, 2007). Sveriges Kommuner och Landsting påpekar att det saknas regelverk 

som är anpassat för offentlig-privat partnerskap. Detta ställer till problem och en debatt har 

förts på EU-nivå. Det juridiska perspektivet för att kunna skapa ett offentlig-privat 

partnerskap gäller främst kommunalrätten, regler om offentlig upphandling och koncessioner 

samt konkurrenslagstiftningen (SKL, 2005). 

 

Inom kommunalrätten gäller att kommunen har en ”självkostnadsprincip” som innebär att 

kommunen inte får gå med vinst, med visst undantag för bland annat elproduktion och 

eldistribution. Sedan har vi den kommunala ”lokaliseringsprincipen” som innebär att 

kommunens verksamhet ska komma kommuninvånarna till del. ”Likställighetsprincipen” ger 

att kommunen ska behandla sina invånare lika. Dessutom får inte kommunen stödja någon 

enskild, utan alla företag ska behandlas lika (SKL, 2005). 

 

Upphandlingsreglerna styr hur myndigheter ska köpa varor, tjänster och byggentreprenader.  

Då den svenska lagen bygger på EG-direktiv, styrs all offentlig upphandling av 

grundläggande gemenskapsrättsliga principer. Dessa är likabehandlingsprincipen, 

transparensprincipen, principen om icke-diskriminering, proportionalitetsprincipen och 

principen om ömsesidig erkännande. På nationell plan styrs reglerna genom lagen om 

offentlig upphandling (LOU) som kan ske genom tre alternativ: öppen, selektiv eller 

förhandlad upphandling. Då offentlig-privat partnerskap omges av ett relativt komplext objekt 

brukar förhandlad upphandling anses som det lämpligaste alternativet. I en förhandlad 

upphandling bjuds vissa leverantörer att lämna anbud till den upphandlade enheten där en 

eller flera av dessa får möjlighet att förhandla. Avtalsperioden är ofta lång, ibland 20-30 år. 

Det kan vara svårt att förutspå framtida ändringar som kan ske i omvärlden eller i 

partnerskapet under avtalsperioden. Ändringarna kan resultera i att en ny upphandling måste 

utföras (SKL, 2005).  

 

Det kan lätt uppstå kulturkrockar mellan aktörer i offentlig-privat partnerskap, vilket kan bli 

ett problem. Det kan ta en tid innan dessa förstår varandra. Kulturkrockarna kan bero på 

okunskap och svårigheter att förena olika intressen i partnerskapet. Aktörerna har ofta olika 

förutsättningar, företag drivs ofta av vinstkrav medan kommuner ska förmedla offentliga 

tjänster (SKL, 2007). 

 

Ett ytterligare hinder är den nationella erfarenhetsbristen av offentlig-privat partnerskap och 

att det inte finns någon samlad erfarenhet i ämnet. Det okända kan utgöra ett hinder och det är 
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dessutom tungt och tidskrävande att driva nya projekt med otydliga gränser och avsaknad av 

erfarenhet (SKL, 2007). 

 

När väl samarbetet är igång finns det svårigheter som kan äventyra projektet. Det kan vara 

svårt att upprätthålla långvariga koalitioner. Det kan finnas begränsade färdigheter i 

styrningsarbete, frånvaro av engagemang och uppföljning bland deltagare. Avbrott i 

reflektioner och förhandlingar kan också bidra till att samarbetet misslyckas (Stoker, 2000). 

Ofta är det eldsjälar som ligger bakom projekten. När en ny konserthall planerades i ”Aros 

Congress Center” i Västerås drevs projektet mellan ett litet privat företag, Västerås kommun 

och ett kommunalförbund ägt av Västerås stad och Landstinget Västmanland. Den 

kommunala projektchefen var eldsjälen i projektet och en uppskattad direktkontakt av den 

privata aktören, som ansåg att den direkta kontakten med kommunen hade en avgörande 

verkan för projektets framgång (SKL, 2007). 

 

Sedan finns det faktorer som påverkar att samarbetet aldrig kommer igång. Det kan enligt 

Stoker (2000) bero på att det finns skilda åsikter och konflikter inom gruppen, till exempel 

ideologiska värderingar, som betydligt kan försvåra möjligheten för en nätverksetablerad 

styrmodell. Andra problem beror på olika uppfattningar om vad som är bra styrning, om det är 

den traditionella toppstyrda modellen eller om samstyrning i nätverk är att föredra. 

Förespråkar för den toppstyrda traditionella modellen anser att en folkvald representant kan 

lyssna och ta till sig offentliga önskemål och samtidigt behålla styrfunktionen och därigenom 

allmänhetens förtroende. Den andra uppfattningen bygger på att effektiv ”governance” 

efterfrågar direkt involvering av olika intressenter. Det är enligt Stoker det stora avståndet 

mellan dessa ståndpunkter som kan motverka ett tvärgående arbete i nätverk. 

 

Andra problem är den korta politiska mandatperioden som kan uppmuntra politiker att bryta 

ner komplexa nätverksarrangemang för kortsiktiga fördelar. Följden kan bli att dialogen, 

förhandlingar, samförstånd mellan parter inte etableras eller görs effektiv. Resultatet kan bli 

att samarbetet misslyckas eller att det inte kommer igång (Stoker, 2000). 

2.5 Sammanfattning teoriavsnittet 

Den teknologiska utvecklingen har medfört en ökad rörlighet av människor och varor, vilket i 

sin tur har gett nya konkurrensvillkor om den geografiska platsen i förhållande till sin 

omvärld. Arbetsuppgifterna har förändrats i västvärlden, vilket har drabbat framförallt 

outbildade och lågutbildade när arbetsuppgifterna blir allt mer specialiserade. Människors 

benägenhet att pendla och flytta styrs av andra faktorer än tidigare i det industriella samhället. 

Valet av boplats styrs allt mer av dess möjlighet att erbjuda ett gott liv i form av exempelvis 

fritidsaktiviteter, utbildning, kultur, arbete, bostad och miljö. Företag flyttar i sin tur dit 

människor vill bo, platser som uppfattas som attraktiva. 

 

För att platsen ska stå sig i konkurrensen finns diskussioner om vad som kan göras för att 

skapa en attraktivare plats. En risk med att snegla på vad grannstaden gör för att locka nya 

invånare, företagare och turister är att platsen istället tappar sina särdrag och blir en stad som 

lika väl skulle kunna finnas var som helst. I kulturprojekt har det visat sig vara svårt att 

kopiera någon annans framgångsrecept. Varje plats har sina förutsättningar vilket påverkar 

möjligheten att lyckas med satsningen och därför måste förutsättningarna vägas in i det 

strategiska arbetet. 

 

Platsmarknadsföring är en metod som används för att attrahera investerare, besökare och nya 

invånare. I marknadsföringen förekommer olika symbolprojekt, till exempel höga byggnader 
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och arenor, där kommunen kan vilja signalera kreativitet och framtidstro. Även slogans 

förekommer i platsmarknadsföringen och används för att skapa en bild av platsen, men 

platsens identitet är mer komplex än vad budskapet kan kommunicera. Svenska erfarenheter 

visar att det behövs ett arbetssätt där bevarande och förnyelse kombineras, för att platsen skall 

uppfattas som attraktiv. Arbetet handlar mer om att förädla än att förändra, genom att platsens 

särdrag lyfts fram och blandas med nytt. 

 

I arbetet med att skapa en positiv bild av platsen, som ska locka till sig invånare, företag och 

öka besöksnäringen, är kultur en viktig faktor tillsammans med andra satsningar i stadsmiljön. 

Då människor har olika smak behöver det också finnas en kulturell bredd. Kulturen förväntas 

skapa både nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt både direkt och indirekt, men kulturen 

har också en identitetskapande funktion. Kultur kan användas för att stärka platsens identitet 

och blir då en resurs i det strategiska arbetet och i konkurrensen om den geografiska platsen. 

En metod är kulturplanering (Cultural Planning). Genom att identifiera platsens kulturresurser 

kan dessa sedan användas i det startegiska utvecklingsarbetet. Exempelvis kan lokala 

traditioner, dialekter, mat- och dryckeskultur, underhållning, ungdomskultur, 

yrkeshantverkare och tillverkning lyftas fram i stadsplaneringen och marknadsföringen av 

platsen. Svenska erfarenheter visar att resultatet vid en inventering kan bli en bild av platsen 

som delvis skiljer sig från tidigare uppfattning. 

 

Det beror på flera faktorer om en kultursatsning ska få genomslag eller inte. Litteraturen 

framhåller vikten av att en bred kulturdefinition används, då antalet aktörer därmed utökas. Ju 

bredare definition desto gynnsammare anses det. Aktörerna behöver även samarbeta. Det kan 

vara offentliga, privata och andra kulturutövare som tillsammans samverkar genom att 

gemensamt planera, besluta och investera i projektet. Andra viktiga aspekter är hur olika 

element samspelar, hur förutsättningen ser ut och platsens förhållande till omvärlden. En 

regions ekonomiska utveckling påverkas av omgivande regioner och deras utveckling. 

 

Det ökade intresset för partnerskap bottnar i samhällets förändrade ekonomiska 

förutsättningar under 1980- och 1990-talet. De olika deltagarna i ett partnerskap kan komma 

från antingen enbart offentlig sektor eller en blandning från både offentlig och privat sektor. 

Skillnaden från tidigare styrning som var toppstyrd, blev med denna samverkansmodell en 

tvärgående kommunikation mellan aktörer i ett nätverk med en ömsesidig påverkan i 

styrprocessen. För att detta samarbete ska komma igång eller få önskad effekt behöver de 

olika aktörerna finna någon form av beroende. 

 

Det finns ofta ekonomiska motiv för partnerskap, där aktörerna saknar möjlighet att på egen 

hand genomföra projektet. Därför kan partnerskapet vara skillnaden om ett projekt blir av 

eller inte. Genom partnerskapet kan aktörerna välja att fördela kostnader för investering, drift 

och oförutsedda utgifter, som då ses som en vinst för båda parter. De förväntningar som ofta 

finns är att alla deltagare ska bidra med sin specifika kompetens och därigenom tillföra 

gruppen en bredare sakkunskap och ett nytt sätt att tänka. Resultatet förväntas leda till en mer 

effektiv process än om aktörerna hade handlat på egen hand. Dessutom ska samarbetet leda 

till offentliga tjänster. 

 

Partnerskapet är omgivet av olika risker och problem som kan vara juridiska, ekonomiska och 

politiska. De juridiska problemen har sin grund i att inget regelverk är anpassat för offentlig-

privat partnerskap i något EU-land, vilket har uppmärksammats på EU-nivå. En av de 

ekonomiska risker som finns förknippat med partnerskap har att göra med den ofta långa 

bindningstiden för avtalsperioden, då det är svårt att förutsäga vad som kommer att hända i 
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framtiden. Även demokratifrågan har debatterats. Partnerskapet ger utrymme för en 

maktförskjutning till aktörer utan politisk maktbefogenhet och som då inte kan stå till svars 

för några väljare. Ett annat demokratiskt problem är hur transparent processen ska vara.  

 

Det finns svenska erfarenheter av partnerskap inom infrastrukturområdet, då dessa 

investeringar är samhällsekonomiskt stora. Även inom idrottsrörelsen och kultursektorn finns 

flera partnerskapslösningar för exempelvis bygge av arenor. Enligt en undersökning gjord av 

Sveriges kommuner och Landsting visar att mer än en tredjedel av Sveriges kommuner har 

någon form av gemensamma satsningar med näringslivet, främst i form av offentlig-privat 

partnerskap men också konkurrensutsättning och sponsring.  

 

Det finns flera oklarheter omkring offentlig-privat partnerskap. Olika länder har samlat sin 

kunskap och erfarenhet på olika sätt. Sverige saknar en samlad erfarenhet i ämnet. Det är 

också både tungt och tidskrävande att driva nya projekt, ofta förd av eldsjälar. 
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3 Metod  

I detta kapitel beskriver jag hur det praktiska arbetet med fallstudien har genomförts. Detta 

innefattar vilken metod som har valts, hur informationen har samlats in och bearbetats, 

resultatets tillförlitlighet och mina avgränsningar. 

3.1 Informationsinsamling om fallstudien 

3.1.1 Val av metod – kvalitativ och/eller kvantitativ 

Vid valet av metod har arbetets syfte, mina frågeställningar och att jag har en fallstudie att 

studera varit vägledande. Intervjuer används ofta i fallstudier (Kvale & Brinkmann, 2009) och 

den kvalitativa intervjun är både ett känsligt och kraftfullt verktyg för att fånga enskilda 

personers erfarenhet och vardag (Kvale, 1997). Detta gör att metoden enligt Holme & 

Solvang (1997) blir mer subjektiv och kan inte ses som generellt giltig när tyngdpunkten i 

stället ligger på förståelse i undersökningen. För att kunna förstå olika drivkrafter i projektet 

Litteraturhus Nynäshamn har det inte varit möjligt att utelämna intervjuer, då de har bidragit 

till att fylla ut luckor och ökat förståelsen för processen. Många av de kommunala dokument 

som jag har tagit del av har präglats av ett formellt språk, som inte ger utrymme för aktörernas 

personliga erfarenheter av projektet, deras åsikter och attityder. Intervjuerna har därför blivit 

en del av faktainsamlingen som dessutom har bidragit till ett djup. Det insamlade materialet 

från dokument, observationer och intervjuer (tidsperioden 2006-2009) har sedan använts för 

analys av projektet.  

 

Genom att undersöka någon form av kvantitet kan kvantitativa studier göras. Enligt Trost 

(2005) kan kvalitativa studier uppfattas som mer svårtolkade i jämförelse med material som 

går att mäta och räkna, som i kvantitativa studier. Det som går att mäta kan uppfattas som mer 

tillförlitlig, då fakta presenteras på ett mer överskådligt och mindre spekulativt vis. I valet av 

metod behöver inte den ena metoden utesluta den andra. Det finns undersökningar där 

kvalitativa och kvantitativa metoder kompletterar varandra. Enligt Trost (2005) ska syftet med 

undersökningen vara vägledande vid val av metod. Båda metoderna anses ha sina styrkor och 

svagheter. Oavsett val av metod kan metoden varken vara objektiv eller neutral, då våra val 

bygger på normer och värderingar (Holme & Solvang, 1997). I min studie har kvantitativ 

metod aldrig varit aktuell. I stället har jag funnit den kvalitativa intervjun som används vid 

fallstudier som den metod som bäst tjänar sitt syfte med utgångspunkt i avsikten med 

undersökningen.  

3.1.2 Observationer, dokument och samtal 

Informationsinsamlingen började hösten 2008 då jag besökte Folkets hus i Nynäshamn. Där 

fann jag att kommunen hade gjort ett visionsarbete ” Framtidens Nynäshamn” i samarbete 

med några större företag på orten, men också aktuella planarbeten för spår- och biltrafik. På 

biblioteket i Folkets hus fanns en modell av ett litteraturhus, samt skriftlig information om 

projektet. Nynäshamns kommuns hemsida var användbar för att finna information om 

kommunen, men också om hur projektet Litteraturhus Nynäshamn behandlades politiskt. Viss 

information fann jag också via Vänföreningen Litteraturhus Nynäshamns hemsida och genom 

samtal med initiativtagaren till projektet. Genom vänföreningen har jag blivit inbjuden att 

delta som observatör vid ett seminarium som anordnades i september 2008 och en 

informationsträff för medlemmar och sponsorer i december 2009. I den lokala tidningen 

kunde jag läsa insändare, debatter och senaste nytt om projektet.  
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Insamlade dokument och observationer om processen, sammanfördes i en falljournal i 

kronologisk ordning. I falljournalen fördes även information in som rörde kommunens 

utveckling, då jag fann ett samband mellan litteraturhuset och kommunens utvecklingsarbete. 

Detta finns redovisat i avsnitt 4.1 som en beskrivning av Nynäshamns kommun och projektet 

för ett litteraturhus.  

3.2 Intervjuarbetet 

3.2.1 Val av intervjupersoner 

Under förarbetet, då jag samlade in information om projektet Litteraturhus Nynäshamn, fann 

jag personer som jag tyckte kunde vara intressanta att intervjua. Uppsatsens syfte och 

frågeställningar har påverkat valet av intervjupersoner. Detta har begränsat 

informationsinflödet och istället gett ett större djup. Jag fann fem till sju personer som jag 

ville intervjua. Kvale & Brinkmann (2009) anser att det kan vara ofta bättre att koncentrera 

sig på några färre än fler intervjuer och att intervjua så många som behövs för att få svar på 

sina frågor. Vanligt är enligt författarna att antalet intervjuer blir 15+/-10. Mina kriterier var 

att samtliga skulle vara eller ha varit engagerade på något sätt i processen om ett litteraturhus 

och att det skulle finnas deltagare från båda sidor i frågan om kommunen ska engagera sig för 

ett litteraturhus eller inte. Jag såg gärna att alla var kulturintresserade, men det var inget krav. 

Det var viktigt att alla på något vis skulle bidra till en ökad förståelse för processen av 

projektet. Därför ville jag dels eftersträva en spridning av deltagare, dels förväntades dessa ha 

en kunskap inom det område jag undersökte. Urvalet av intervjupersoner föll då på de två 

huvudaktörerna vänförening och kommun. 

 

Intervjuerna pågick under november och december 2009. Sex personer tackade ja till att bli 

intervjuade. Fem intervjuer genomfördes. En intervju ersattes med ett frågeformulär som jag 

skickade över och fick besvarat i retur. Frågeformuläret baserades på samma teman som för 

de utförda intervjuerna, där vissa frågor ställdes specifikt till deltagaren (se bilaga 3). 

3.2.2 Konfidentialitet 

Deltagarna fick frågor om konfidentialitet i samband med att jag skickade ut frågeguiden i 

god tid före intervjun. Intervjudeltagarna informerades om att jag inte avsåg att använda 

någons namn i den löpande texten och att jag inte heller hade för avsikt att citera någon. Om 

citering hade blivit aktuell, hade jag bett om personens tillstånd. Jag har valt att inte citera 

mina intervjudeltagare. Namn och befattning i referenslistan har deltagarna godkänt och ingen 

önskade någon ytterligare konfidentialitet. 

 

Intervjupersonerna informerades om hur intervjumaterialet skulle användas. Vilket syfte 

undersökningen hade och att arbetet kommer att publiceras på hemsidan för Kungliga 

Tekniska Högskolan. Förhoppningen var att detta skulle skapa ett större förtroende för mig 

som intervjuare, att jag inte hade för avsikt att använda materialet på ett ovarsamt sätt utan för 

att skapa en större förståelse för projektet. Det finns ett problem med att intervjua en mindre 

grupp människor som är så pass kända för varandra. Därför har jag valt att inte referera 

någon. Inga namn ges i den löpande texten, däremot i referenslistan. 

3.2.3 Intervjuernas struktur och genomförande 

Inför varje intervju fick varje deltagare ta del av fyra till sex ämnen med ett par frågor som 

intervjun förväntades kretsa kring. Deltagarna uppmanades att fundera igenom de olika 

frågorna inför intervjun. De sex ämnena blev under intervjuperioden omstrukturerade där två 

punkter blev en. Anledningen till detta beslut var att jag gjorde bedömningen att dessa två 
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punkter hörde ihop och att jag kände mig mer bekväm under intervjuerna med den nya 

strukturen. Att vissa deltagare fick fyra ämnen och andra fem, berodde på att ett område var 

frågor som jag ville ställa till kommunens politiker och tjänsteman (se bilaga 1 och 2).  

 

Jag valde att lägga upp intervjuerna på en halvstrukturerad form. Orsaken var att jag inte ville 

missa någon information från deltagarna, som jag inte hade kunnat förutse innan intervjun. 

Olika temafrågor till en frågeguide formulerades. Jag formulerade även förslag på frågor som 

jag hade med mig till intervjun, men som jag inte strikt följde. I och med att intervjun fick en 

friare form kunde jag koncentrera mig på den jag intervjuade och jag kunde ställa följdfrågor, 

både om sådant jag ville veta mer om men också för att förvissa mig om att jag hade förstått 

rätt. Av de medtagna frågorna valde jag ut de viktigaste fortlöpande under intervjun. Det finns 

en svaghet i detta. Den intervjuade kan välja att inte svara på en fråga genom att vara tyst eller 

byta ämne. Jag som intervjuare kan undvika frågor som känns allt för känsliga att diskutera. 

 

Intervjutiden skiftade från person till person mellan 60 och 100 minuter. Anledningen till den 

stora tidsmässiga spännvidden berodde på hur mycket deltagaren hade att berätta, men också 

för att jag skulle få svar på mina frågor. Intervjuerna bandades in digitalt så att jag kunde 

koncentrera mig på intervjun. Inspelningen godkändes av deltagarna och de var även 

informerade om detta innan intervjutillfället. Efter varje intervju tog jag mig tiden att sätta 

mig ner på en avskild plats och skriva ner intryck från samtalet före och efter intervjun, samt 

annat som jag fann värt att notera. Vid en intervju uppstod ett tekniskt misstag och en mindre 

del av intervjun kom inte med. Då jag upptäckte misstaget under pågående intervju kunde jag 

lösa detta genom att ställa om den viktigaste frågan och antecknade det jag mindes efter 

avslutad intervju. 

3.2.4 Efterarbete 

Intervjumaterialet har i efterarbetet skrivits ut i talspråk. Jag ville få med allt utan att påverka 

ursprungsmaterialet med egna omtolkningar i det tidiga skedet. Ingen av de intervjuade 

erbjöds att läsa utskrifterna och ingen bad om detta. Därför behövde jag inte skriva om från 

talspråk till skriftspråk. Risk hade då funnits att jag hade omtolkat meningarna i ett tidigt 

skede. Då projektet är ifrågasatt ville jag dessutom undvika att intervjupersonerna hade velat 

lägga till eller ta bort material. Dessa intervjuer bildade mitt råmaterial, där jag kunde lägga 

till egna kommentarer vilket jag såg som en fördel. När alla intervjuer var utskrivna, förde jag 

samman svar som behandlade samma tema och fråga. Detta för att få en struktur och 

överblick. I detta skede kortades intervjusvaren ner. Det gjordes egna tolkningar av svaren 

och jag tog mig friheten att omformulera svar av etiska skäl. Intervjusvaren ges i en löpande 

text och redovisas tematiskt i avsnitt 4.2. 

3.3 Resultatens tillförlitlighet 

3.3.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet kommer från kvantitativ metodologi. I detta arbete har jag valt att 

använda kvalitativa studier som metod. Trost (2005) anser att försöken att mäta reliabilitet 

och validitet i kvalitativa studier blir egendomligt. Merriam (1994) har liknande uppfattning. 

Reliabiliteten handlar enligt författaren om i vilken omfattning resultatet kan upprepas och 

utgår från att det finns en verklighet. Resultatet ska bli densamma vid upprepade studerade 

tillfällen. Vid kvalitativ forskning bygger resultatet på människors upplevda verklighet. Detta 

resulterar i många olika tolkningar av vår omvärld. Därför kommer inte en upprepning av en 

kvalitativ undersökning att ge samma resultat. Istället föreslår Merriam att forskaren ska 

fokusera på den inre validiteten för att därigenom stärka reliabiliteten.  
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Validitet delas upp i inre och yttre validitet. Inre validitet handlar om hur nära resultatet är 

verkligheten. Triangulering kan användas för att stärka den inre validiteten (Merriam, 1994).  

I faktainsamlingen har jag använt mig av flera metoder: intervjuer, observationer och 

dokumentinsamling. När flera metoder använts för att undersöka en och samma sak kallas 

triangulering. Fördelen är att en metods svaghet kan vara en annan metods styrka enligt 

Merriam. En svaghet i intervjuerna är att intervjupersonerna kan ha glömt bort värdefull 

information för att händelsen ligger några år tillbaka i tiden. En annan aspekt är att ämnet, 

projekt Litteraturhus Nynäshamn, har varit känsligt att ställa frågor om. Jag som intervjuare 

kan inte envisas med att få svar på en fråga utan måste lämna ämnet när deltagaren anser att 

ämnet är uttömt. De personer som jag har kommit i kontakt med genom projektet är 

människor som av naturliga skäl inte vill anförtro sådan information som de tror kan skada 

dem eller påverka projektet. Det kan vara en svår balansgång för intervjupersonerna att 

avgöra om vad de vill berätta och hur det kan uppfattas. Detta kan i sin tur påverka analysen 

av processen, vilket jag har försökt att undvika genom triangulering. Genom att flera personer 

har intervjuats och att jag i viss mån har kunnat kontrollera med dokument från aktuell period 

har materialets trovärdighet sannolikt stärkts. De olika metoderna har tillsammans bildat en 

bild av hur jag uppfattat processen utifrån det material jag har. Då en fallstudie är en subjektiv 

studie anser jag att trianguleringen har stärkt den inre validiteten. En svaghet skulle kunna 

vara att endast jag har tagit del av råmaterialet.  

 

Extern eller yttre validitet har med hur användbart resultatet är från en undersökning i andra 

situationer, det vill säga om resultatet är generaliserbart. När det handlar om en fallstudie 

anser Merriam att det inte är aktuellt att mäta generaliserbarhet, då studien bygger på att nå ett 

djup i en bestämd situation. Det finns flera sätt att betrakta extern validitet enligt Merriam, ett 

av dessa utgår från läsaren och skulle passa fallstudieforskningen speciellt bra anser 

författaren. Läsaren får då själv ta ställning i vilken utsträckning resultaten är tillämpliga i 

hans eller hennes situation (Merriam, 1994).  

 

Genom att utgå från att varje situation är unik och förändras över tid kan resultatet från 

fallstudien Litteraturhus Nynäshamn tolkas som en viktig erfarenhet, där kunskap kan bidra 

till en ökad förståelse både för situationen och framtida projekt. Analys av fallstudien har 

gjorts med hjälp av litteraturstudien, där forskning och svenska erfarenheter har behandlats. 

Samband kan ses mellan tidigare erfarenhet och fallstudien. Då triangulering har använts som 

metod för att stärka den inre validiteten anser jag att projekt Litteraturhus Nynäshamn kan 

användas som en erfarenhet i liknande situationer och har en viss mått av generaliserbarhet. 

3.4 Avgränsningar 

Det finns fakta som inte är dokumenterat som jag tror skulle vara intressant att få veta mer 

om. Det finns företag, kommunanställda, invånare och andra kulturarbetare som inte har blivit 

hörda. Dessa aktörer sitter troligen inne med kunskap som vore intressant att lyfta fram. 

Frågor som jag tror skulle vara intressant att undersöka mer är: Hur ser efterfrågan på kultur 

ut i Nynäshamn? Vilka andra aktörer kan vara intressanta samarbetspartners? Vilka offentliga 

tjänster kan ett samarbete mellan litteraturhuset och kommunen resultera i? Hur kan 

synergivinster uppnås?  

 

I detta arbete har jag behövt avgränsa studien, för projekt Litteraturhus Nynäshamn skulle 

kunna bli ett omfattande projekt att undersöka och beskriva. Studien fokuserar på de två 

huvudaktörerna, Nynäshamns kommun och Vänföreningen Litteraturhus Nynäshamn. Dessa 

aktörer har valts ut för att kunna svara på mina frågor och för att de passar syftet med studien 
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bäst. Andra aktörer som finns i processen beskrivs i arbetet, med någon djupare analys görs 

inte för dessa. Detta begränsar förståelsen för deras medverkan i projektet, men att göra ett 

urval mellan aktörer har inneburit att jag i stället har kunna få en djupare analys inom 

avgränsningen i denna studie. 
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4 Projekt Litteraturhus Nynäshamn 

I detta kapitel beskrivs fallstudien, om en process för ett litteraturhus i Nynäshamn. Det 

insamlade materialet beskrivs utifrån studiens syfte och frågeställning. De frågor som kapitlet 

behandlar är: Vad förväntas kulturen bidra med i samhällsutvecklingen? Vilka faktorer 

förenar en kommun och en ideell organisation i ett gemensamt kulturprojekt? Vilka problem 

och förväntningar finns i offentlig-privata partnerskap i kulturprojekt? Hur kan processens 

arbete förbättras? 

 

Arbetet för ett litteraturhus har pågått sedan årsskiftet 2005/2006 och projektet har vuxit fram 

i ett samspel mellan ideell organisation och Nynäshamns kommun. För att få en förståelse hur 

ett samspel har kunnat uppstå mellan vänförening och kommun, börjar jag kapitlet med en 

bakgrundsinformation om Nynäshamns kommun. Därefter beskriver jag projektet. Detta görs 

med hjälp av insamlat material från framför allt Nynäshamns kommuns hemsida och 

lokaltidningen Nynäshamns Posten, men också från personliga samtal och egna observationer. 

I avsnitt 4.2 presenteras intervjuer som gjordes i slutet av 2009. I efterföljande kapitel 

diskuteras fallstudien projekt Litteraturhus Nynäshamn med hjälp av litteraturstudien. 

4.1 Nynäshamns kommun 

4.1.1 Statistik och information 

 

 
Bild 3 Nynäshamns läge i Stockholmsregionen och vid Östersjön (Eniro, 2009). 

Dess läge i Stockholmsregionen 

Nynäshamns kommun är en förhållandevis ung skärgårdskommun, beläget vid Östersjön i 

tillväxtregionen Stockholm - Mälardalen. Från Nynäshamn är avståndet 50 km till Stockholm, 

45 km till Södertälje och 100 km till Arlanda (Nynäshamns kommun, 2010). Tidsmässigt har 
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avståndet krympt till Haninge och Stockholm med den nya sträckningen av Nynäsvägen, en 

närhet som kommunen kan dra fördel av i sin samhällsplanering. Kartan över Nynäshamn och 

närliggande städer (bild 3) visar dess läge i förhållande till Stockholm och Mälarregionen, 

större vägnät och dess kontakt med Östersjön (Eniro, 2009). 

Infrastruktursatsningar 

Förbättrad infrastruktur prioriteras högt av kommunen. Idag finns en stor utpendling för 

kommunens invånare. Året 2004 var utpendlingen 48 procent (Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen, 2006). Den största andelen av pendlare till och från andra 

kommuner är män (Statistiska centralbyrån, 2009). Nynäshamns kommun ser en 

tillväxtpotential av antalet invånare och nyetableringar av arbetstillfällen i kommunen. För att 

kunna växa görs stora infrastruktursatsningar och det finns planer för en ny hamn i Norvik 

(Kommunstyrelseförvaltningen, 2008).  

 

Nynäsvägen (väg 73) får fyra filer istället för två mellan Haninge och Nynäshamns kommun 

och planeras vara klar 2010. I maj 2009 invigdes den första etappen av fyrfilig väg söder om 

Västerhaninge mellan Fors och Gryt, som politiskt anses som viktigt för Haninge och 

Nynäshamn samt för Södertörns och Nynäshamns kommuns utvecklingsmöjligheter (Löfgren, 

2009). I september 2009 öppnades en ytterligare etapp av fyrfilig fil vilket gör att 19 av totalt 

25 kilometer väg är öppen för trafik (Nynäshamns kommun, 2009b). För att få en bättre 

geografisk infrastrukturkoppling planeras nya Södertörnsleden mellan väg 73 och E4 

(Nynäshamns kommun et al., personlig observation, 6 september, 2008).  

 

Spårvägen som byggdes i sluten av 1800-talet mellan Stockholm och Nynäshamn, har fått 

mötesstationer med dubbelspår längs banan för att underlätta trafiken för mötande tåg. Det 

finns planer för ett industrispår mellan Nynäsbanan och godshamnen på Norviksudden då en 

ny hamn planeras för att kunna ta emot en förväntad ökad handel via havsvägen. Med den nya 

hamnen kan större fartyg än idag angöra Nynäshamn (Nynäshamns kommun et al., personlig 

observation, 6 september, 2008).
.
 

Bostads- och arbetsmarknad samt utbildningsnivå 

I Nynäshamns kommun finns ett stort antal fritidshus, men många väljer också att flytta till 

kommunen. Flera byggprojekt pågår och befintliga tätorter förtätas. Kommunen har som mål 

att öka sitt befolkningsantal till 35 000 invånare för att stärka näringslivet och den kommunala 

servicen. Idag finns det knappt 26 000 invånare, var av drygt 13 000 invånare bor i tätorten 

Nynäshamn. Befolkningsförändringen i kommunen påverkas av Stockholmsregionen som 

helhet (Kommunstyrelseförvaltningen, 2008). 

I Nynäshamns kommun finns en tillväxt av arbetstillfällen. År 2007 var arbetslösheten 2,1 

procent vilket är något lägre än Stockholm och riket som samma år hade 2,3 respektive 2,7 

procent (Kommunstyrelseförvaltningen, 2008).  

 

Johnsonkoncernens oljeraffinaderi, från slutet av 1920-talet, är än idag en viktig arbetsgivare 

(Nynäshamns turistbyrå, n.d.). De arbetstillfällen som finns och nyskapas i Nynäshamns 

kommun är främst inom service och tjänstesektorn. År 2007 var vård och omsorg det 

vanligaste yrket i kommunen där framförallt kvinnor har sin arbetsplats. Näst vanligaste 

yrkesområdet är utbildning och forskning följt av handel och kommunikation (Statistiska 

centralbyrån, 2009). 
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I Nynäshamns kommun gick störst andel skatteintäkter året 2008 till utbildning. I jämförelse 

med riket är skillnaden liten. Statistiken från året 2008 visar att i Nynäshamns kommun är 

gymnasial utbildning det vanligaste. Det är stora skillnader i andelen eftergymnasialt 

utbildade jämfört med Stockholms län. Även riket har en större andel eftergymnasialt 

utbildade (Statistiska centralbyrån, 2009). 

Kulturutbud 

 
Bild 4 Kulturutbud i Nynäshamn: Folkets hus (1) , Kulturskolan (2), Musikverket (3), Allaktivitetshus (4) 

och platsen för ett eventuellt litteraturhus (5) (hitta, 2009). 

 

På kartan (bild 4) ges exempel på kulturella mötesplatser i tätorten Nynäshamn och dess 

närhet. Folkets hus vänder sig till alla åldrar och innehåller ett kulturutbud av bibliotek, bio, 

direktsänd opera och teaterföreställningar, konsthall med konstutställningar av lokala 

konstnärer (Folkets hus Nynäshamn, 2009). Kulturskolans verksamhet riktar sig främst till 

ungdomar, men även vuxenutbildningar finns att tillgå i olika ämnen som musik, teater, bild 

och dans (Nynäshamns kommun, 2009). Musikverket erbjuder en musikmiljö för ungdomar 

som vill spela i musikband (Musikverket, 2009). Allaktivitetshuset har fritids- och 

musikverksamhet med fokus på ungdomar (Nynäshamns kommun, 2009). Sverige får kanske 

sitt första litteraturhus på Estö i Nynäshamn (Vänföreningen Litteraturhus Nynäshamn, 2009). 

 

Satsningar för ett mer breddat kulturutbud har realiserats i kommunen. Kommunen har under 

året 2008 tecknat ett avtal med Filmpool Stockholm-Mälardalen om filmproduktion i 

Nynäshamn samt ansökt om medlemskap i Filmpool Stockholm-Mälardalen Ekonomisk 

förening (Nynäshamns kommun, 2008e). I ”Pressmeddelanden” från oktober 2008 på 

3 
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kommunens hemsida yttrar kommunstyrelsens dåvarande ordförande att Nynäshamns 

kommun satsar mycket resurser för att lyfta fram kulturen. Kulturen anses vara en viktig del i 

utvecklandet av kommunen (Nynäshamns kommun, 2008d). Även om kulturen politiskt 

framförs som viktig och mer pengar har tillförs kulturverksamheten, så är den satsade kronan 

per invånare fortfarande lägre jämfört med riket och har varit så sedan år 2003 (Statistiska 

centralbyrån, 2009). 

Utvecklingsarbete 

Nynäshamns kommun arbetar för att utveckla och stärka kommunens konkurrenskraft. Det 

görs satsningar på flera områden, exempelvis en förbättrad infrastruktur, sommarjobb till 

ungdomar, fler bostäder, utbildning, friskvård, kultur och stärkt centrumområde. 

(Informationen är hämtad från Nynäshamns kommun under åren 2008-2009.) 

 

Näringslivet finns med i kommunens utvecklingsarbete. Dessa parter har tillsammans arbetat 

fram ”Vision 2015”. De högst prioriterade målen fram till året 2009 var: en ny hamn, nya 

arbetstillfällen, förstärkt stråk och centrum, nya bostadsområden, utökad sjukvård och polis, 

marknadsföring/turism och ett idrotts- och aktivitetscentrum. För att kunna uppnå dessa mål 

krävs olika former av satsningar för att nya invånare, besökare och företag ska vilja etablera 

sig i kommunen. Några strategier som ges under målet marknadsföring och turism är att 

stärka marknadsföringen, bli synligare i Stockholmsområdet och öka turismen 

(Kommunstyrelseförvaltningen, 2006). 

 

För att synliggöra Nynäshamn har kommunen i samarbete med näringslivet arbetat fram en 

varumärkesprofil, i form av fler olika frimärken med natur- och havsmotiv, som både 

kommunen och näringslivet kan använda. Kommunen har valt att lansera sig som en 

ekologisk kommun i sin logotyp Nynäshamn Ekokommun och har även valt att formulera 

budskapet om livet i Nynäshamn med orden ”Frihet att utvecklas”. Syftet är att attrahera 

människor till kommunen, både nya invånare och besökare samt företag, men också att stärka 

identiteten och stoltheten för orten (Nynäshamns kommun, 2009c; Kommunstyrelsen, 2008). 

 

Det finns en ambition i Nynäshamn att orten ska utveckla ett eget utbud av kultur. Bland 

annat samarbetar kommunen med Folkets hus. Kommunstyrelsens dåvarande ordförande 

tillsammans med ordförande i kultur- och fritidsnämnden uttrycker i ett pressmeddelande på 

kommunens hemsida att kultur har en betydelse för Nynäshamns utveckling. 

Kommunstyrelsens dåvarande ordförande vill inte att Nynäshamn ska vara en förort till 

Stockholm utan en egen stad med ett eget kulturutbud (Nynäshamns kommun, 2008c).  

 



35 

 

 
Bild 5 Fastigheten Gnistan, f.d. elverk i Nynäshamn. 

4.1.2 Processen för ett litteraturhus i Nynäshamn 

I slutet av året 2005 kom en nyinflyttad svensklärare på idén om att uppmärksamma tre 

numera avlidna författare med anknytning till kommunen. Hon tog kontakt med 

kommunledningen och berättade om sitt förslag. Läraren fick stöd för sin idé från 

kommunledningen och från de tre författarnas litterära sällskap. Hon fortsatte att jobba för ett 

litteraturhus under efterföljande år. Engagemanget bakom projektet är till stor del ideellt 

arbete. Från början drevs projektet parallellt vid sidan av ordinarie arbete innan hon fick ett 

friår och kunde arbeta vidare med projektet. När friåret var slut fick initiativtagaren en 

tidsbegränsad projektanställning på kommunen. Syftet med anställningen var att utreda vilka 

förutsättningar som fanns för ett litteraturhus och främst undersöka hur intresserad 

näringslivet var av att sponsra projektet (P. Harkort-Berge, personlig kommunikation, 19 

oktober, 2008; P. Harkort-Berge, personlig kommunikation, 26 november, 2008).  

 

Projektet uppmärksammades av den lokala tidningen som rapporterade under följande år 

processens framskridande. I februari 2006 skrev den lokala tidningen Nynäshamns Posten att 

kommunen har tagit det första steget för att marknadsföra författarnas Nynäshamn. Ett möte 

med kommunen kom till efter att lokaltidningen och sällskapet för Ivar Lo-Johansson hade 

framfört att författarna Ivar Lo-Johansson, Moa Martinson och Harry Martinson inte blev 

uppmärksammade av kommunen. Kommunstyrelsens dåvarande vice ordförande lovade att 

uppmärksamma författarna. Han sa även att det finns en privat aktör som vill åstadkomma 

någon form av museum med anknytning till författarna. Vid den här tidpunkten låg arbetet på 

planeringsstadiet och ansvarig var marknads- och turistchefen i Nynäshamns kommun 

(Andersson, 2006).  

 

Det gamla elverket på Estö i Nynäshamn blev för initiativtagaren intressant som en ny 

mötesplats i kommunen med plats för även ett museum, museishop och restaurangverksamhet 

(Laitinen, 2006). Kommunens fastighetsbolag uttalade en vilja att låta byggnaden utvecklas 

till en plats där information om kommunens författare kan spridas vidare. Vid tidpunkten 

fanns en hyresgäst (Laitinen, 2006b). 

 

Eftersom det inte finns något litteraturhus i Sverige, fick andra kulturattraktioner i landet bli 

förebilder i initiativtagarens arbete för ett litteraturhus. En arkitekt hjälpte till med ritningar 

för en ombyggnad av fastigheten Gnistan och en byggbeskrivning togs fram av en ytterligare 
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privat aktör (P. Harkort-Berge, personlig kommunikation, 19 oktober, 2008). Initiativtagaren 

bildade tillsammans med två andra invånare ”Nynäshamns litterära sällskap”, sedermera 

”Vänföreningen Litteraturhus Nynäshamn”. Nya medlemmar knöts till föreningen. Projektet 

växte parallellt med kulturträffar med litterär anknytning arrangerat av vänföreningen. 

Föreningen har uttalat en vilja att sätta kommunen på den kulturella kartan (Skoglund, 2006). 

 

Vänföreningen tog hjälp av en ytterligare sakkunnig aktör för att reda ut frågan om lämplig 

associationsform för att driva och utveckla ”Litteraturhus Nynäshamn”. Aktiebolag 

rekommenderades som en lämplig driftsform alternativt som en ekonomisk förening, men i 

tillägget ses även stiftelseformen som en möjlig konstruktion enligt utredaren. Valet av 

driftsform påverkas av, enligt utredaren, hur mycket kommunen vill kunna påverka 

verksamheten och vad som är mest gynnsamt för kommunen. I rapporten framgår att 

kommunen behöver ta ställning till vilken driftsform som gynnar kommunen bäst (Harkort-

Berge, 2007). 

 

Februari 2007 skrev lokaltidningen att elverket kommer att byggas om till ett litteraturhus, 

men att finansieringsfrågan inte är löst (Ivarsson, 2007). På ett möte som hölls i kommunhuset 

för ett trettiotal inbjudna gäster presenterades litteraturhuset som kommunens nya kulturella 

flaggskepp. Med i projektgruppen var kommunstyrelsens dåvarande vice ordförande. Det 

fanns planer på att bilda en stiftelse som skulle driva litteraturhuset (Skoglund, 2007). Till 

informationsmötet blev inte oppositionen inbjuden (P. Harkort-Berge, personlig 

kommunikation, 26 november, 2008). På kommunens nyhetssida anser en politiker att kultur 

och föreningsliv har betydelse för folkhälsan och är en viktig drivkraft för den enskilde men 

också för samhällsutvecklingen. Politikern vill skapa tillgänglighet till kultur och nya 

mötesplatser för alla (Nynäshamns kommun, 2007). Parallellt med projektet Litteraturhus 

Nynäshamn pågår ett planarbete för bostadsbebyggelse i elverkets närområde 

(Kommunstyrelsen, 2007). 

 

Under följande vår fick vänföreningen in sponsorintäkter om 200 000 kronor av olika företag 

och några har lovat att hjälpa till med ombyggnaden av huset för den nya verksamheten. 

Initiativtagarens friår tog slut och kommunstyrelsens dåvarande ordförande meddelade att 

kommunen skulle ekonomiskt stödja den fortsatta planeringen (Degerman, 2007). Stödet kom 

i form av en tillfällig projektanställning på knappt en halvtid (P. Harkort-Berge, personlig 

kommunikation, 19 oktober, 2008). 

 

Vänföreningen ställde under våren en förfrågan om kommunen önskade vara delstiftare i den 

förening som ska äga och driva verksamheten i litteraturhuset. Kultur och fritidsnämnden 

(2007) lämnade ett yttrande över förfrågan. Förvaltningens svar blev att initiativet anses 

positivt, men vill få ekonomisk kompensation tillfört till kultur och fritidsnämndens budget 

eller att kommunen finansierar detta på annat sätt. En politiker i kultur- och fritidsnämnden 

lade till att nämnden är positiv till att ett litteraturhus inrättas, men tycker att den ekonomiska 

biten är oklar och vill få detta utrett.  

 

Ärendet togs vidare upp på ett sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti 

samma år. I protokollet finns ett tjänsteutlåtande bifogat, där det framkommer att om 

kommunen ska kunna ta ställning i vilken form och omfattning de ska medverka i projektet, 

vill kommunstyrelseförvaltningen göra en utredning som kan ligga till grund för ett slutgiltigt 

beslut. Kommunstyrelseförvaltningen hävdar att det är tillåtet för kommunen att samverka 

med andra aktörer, men stiftelseformen betraktas inte som ett alternativ. Andra alternativ är 

att: kommunen ger ett årligt bidrag, kommunen kan träffa ett avtal med vänföreningen som 
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reglerar villkor eller att kommunen samverkar genom lämplig driftsform. En fördel för 

kommunen med ett årligt bidrag är att storleken på bidraget kan beslutas ett år i taget eller 

upphävas om så önskas. Om ett ekonomiskt avtal träffas med bidragstagaren löper avtalet 

under längre tid än ett budgetår. Om kommunen istället önskar ett djupare engagemang så 

sker samverkan genom någon lämpligt vald associationsform. Kommunstyrelseförvaltningen 

ville undersöka lämplig samarbetsform och om modellen som redan tillämpas i kommunens 

samarbete med näringslivet i ”Nynäshamns Stadskärneförening” kunde passa. Det viktigaste 

ansåg kommunstyrelseförvaltningen är att hitta former för ett långsiktigt samarbete med 

aktörer som har ett intresse och förmåga att långsiktigt stödja verksamheten ekonomiskt. Ett 

problem som tas upp i tjänsteskrivelsen är att det kan vara svårt att hitta dessa 

samarbetspartners, då det finns en risk att dessa vill avvakta med besked tills någon annan har 

tagit det första steget (Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2007; Barn- och 

utbildningsförvaltningen, 2007). 

 

Kommunfullmäktige avsatte i sin budget för år 2008 ett stöd om 500 000 kronor i 

kommunbidrag för ett litteraturhus till kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen (2007b) 

beslutade vid sitt sammanträde i augusti 2007 att låta kommunstyrelseförvaltningen fortsätta 

utreda kommunens engagemang i projektet Litteraturhus Nynäshamn med reservationer från 

oppositionen. 

 

I protokollet från kultur- och fritidsnämnden (2007b) framgår att barn- och 

utbildningsförvaltningen ser ett litteraturhus som ett välkommet komplement till övriga 

kulturverksamheter i kommunen. I ett regionalt perspektiv anses också projektet som 

intressant för att stärka kommunens ambitioner att utvecklas som turistort. Förvaltningen ser 

ett problem i att det saknas ekonomisk möjlighet att stödja projektet i en större omfattning. 

Nämnden instämde i förvaltningens yttrande. 

 

Beslutet från kommunen att bidra till en litteraturverksamhet tror vänföreningens ordförande 

är viktigt för att få andra aktörer att också bidra med pengar till projektet. En rad sponsorer 

påstås ha väntat på kommunens beslut (Sjöstrand, 2007). 

 

Parallellt drevs en debatt i lokaltidningen från privatpersoner och politiker. Av kritikerna 

verkar flera uppfatta litteraturhuset som något hotfullt mot befintlig kommunal eller sponsrad 

verksamhet. Den ekonomiska prioriteringen som kommunen gör ifrågasätts (se t.ex. 

Pettersson, 2007; Lundström, 2007). Ett par politiker anser att främst ska näringslivet 

finansiera verksamheten och hävdar att kommunen saknar ekonomisk möjlighet att på egen 

hand förverkliga idén. Näringslivet kritiseras för att stödja ett litteraturhus mer i ord än med 

ekonomiska medel (Lindberg & Persson, 2008). Det finns en risk att kommunen kan behöva 

stödja verksamheten ekonomiskt, om litteraturhusets kalkylerade besöksantal inte uppnås 

(Persson, 2008). Den ekonomiska aspekten är en viktig parameter i insändare och 

debattinlägg i lokaltidningen. Även valet av litteraturhusets placering ifrågasätts (se t.ex. 

Nilsson, 2008). Olika beslut kritiseras för att de forceras fram och att allmänheten inte 

kommer till tals i frågan (Andersson, 2007). Försvararna till ett litteraturhus möter ibland 

kritiken med att försöka tona ner oron för en ny verksamhet och framför sina argument om 

varför kultur och just ett litteraturhus behövs. Det finns förespråkare som lyfter fram sociala, 

demokratiska och kulturella argument. Andra hämtar sina argument i syftet att öka 

kommunens attraktionskraft i förhållande till sin omvärld. Exempel på argument är att 

kulturen alltid har fungerar som en länk mellan människor och att kulturen även tillför ett 

kritiskt och reflekterande förhållningssätt till sin omvärld (Naumanen, 2007; Tengling, 2008). 

Andra ser ett litteraturhus som ett sätt att stärka intresset för litteratur och för att lyfta fram att 
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det har funnits stora författare i kommunen (Rader, 2007). En insändare är undertecknad av 

bland annat turistchefen och representanter från näringslivet i kommunen. De lyfter fram 

kulturen som en ekonomisk faktor i samhällsplaneringen, så att invånare och besökare ska 

uppleva kommunen som en attraktiv plats (Bjelke et al., 2008). 

 

Kommunstyrelseförvaltningen (2007) föreslog ekonomisk förening som en lämplig 

samarbetsform mellan kommunen och vänföreningen tillsammans med andra aktörer. I 

dokumentet framkommer att det ännu saknas samarbetspartners och att förvaltningen vill 

fortsätta utreda innan beslut tas. Om en ekonomisk förening bildas skulle kommunen kunna 

stödja verksamheten med ett årligt bidrag och samtidigt avgöra hur stort inflytande 

kommunen vill ha i verksamheten. Det finns positiv erfarenhet av samverkan i ekonomisk 

förening i kommunen genom ”Nynäshamns Stadskärneförening”. Kommunstyrelsen 

beslutade i januari 2008, att låta det kommunägda fastighetsbolaget NEAB genomföra och 

bekosta projekteringen av fastigheten Gnistan, täcka utredningskostnader för en utredare
1
 

under året 2008, samt en fortsatt utredning om Litteraturhus Nynäshamn. Mot beslutet 

reserverade sig oppositionen (Kommunstyrelsen, 2008b). I lokaltidningen kom 

kommunstyrelsens dåvarande ordförande till tals. Han menade att projektet har bidragit till en 

positiv bild om Nynäshamn. För att kunna förverkliga projektet om ett litteraturhus, så måste 

fler aktörer engagera sig och bidra till verksamheten (Klasson, 2008).  

 

Informationskväll om projektet hölls i mars 2008 i Folkets hus i Nynäshamn. Kommunens 

hemsida annonserade och likaså fanns en annons i lokaltidningen. Syftet med mötet var att 

informera allmänheten om projektet och låta dem komma till tals (Nynäshamns kommun, 

2008; Klasson, 2008b). En utställning om litteraturhuset kom i juni för allmänheten. 

Fastigheten Gnistan hade nu blivit ledig. Vänföreningen tillsammans med kommunen höll en 

visning av fastigheten Gnistan och hade även en skärmutställning om projektet i 

kommunhuset, som sedan flyttades till biblioteket i Nynäshamn efter sommaren (Skoglund, 

2008; Nynäshamns kommun, 2008b). Utställningen innehöll även en modell av Litteraturhus 

Nynäshamn som visualiserade innehållet rum för rum (M. Berkevall, personlig observation, 6 

september, 2008). Till hösten hölls ett seminarium om projektet för inbjudna politiker, 

tjänstemän och andra kulturintresserade personer. Syftet var att få fart på processen för ett 

litteraturhus som hade avstannat (M. Berkevall, personlig observation, 15 september, 2008; P. 

Harkort-Berge, personlig kommunikation, 15 september, 2008). 

 

Om debatten för och emot ett litteraturhus medger kommunstyrelsens dåvarande ordförande i 

lokaltidningen att det finns ett stort avstånd mellan de som är för och de som är emot. Han vill 

att kommunen ska stödja föreningar som kan locka till sig tusentals besökare till kommunen 

och säger sig vara stolt över att de tre författarna har en anknytning till kommunen. Vidare 

klargör politikern att kommunen inte ska driva eller ta ett ekonomiskt ansvar för 

litteraturhusets verksamhet. Kommunens avsikt är att medverka till en renovering av den 

kommunägda fastigheten Gnistan och ta ansvar för de kostnader som kan uppkomma i huset 

efter renoveringen. Motkravet för att ombyggnaden ska ske, är att ”Vänföreningen 

Litteraturhus Nynäshamn” kan visa upp en plan för hur verksamheten ska finansieras de 

närmsta åren (Skoglund, 2008b). I oktober och november 2008 behandlades frågan om ett 

litteraturhus först i kommunstyrelsen och sedan i kommunfullmäktige. Det råder stor politisk 

oenighet. Beslutet i kommunfullmäktige blev att kommunen bekostar ombyggnaden av 

fastigheten Gnistan som vänföreningen sedan hyr av kommunen. Fram till och med år 2011 

                                                 
1
 Utredaren är läraren och initiativtagaren till projektet Litteraturhus Nynäshamn, som nu får möjlighet att 

jobba vidare med projektet med en 60 % tjänstgöring under året 2008 (P. Harkort-Berge, personlig 
kommunikation, 19 oktober, 2008).  
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får vänföreningen hyresfritt, därefter gäller vanlig hyra som för övriga fastigheter i 

kommunen. För att ombyggnaden ska starta och ett hyreskontrakt ska bli aktuellt, behöver 

vänföreningen först uppfylla kommunens krav om en finansiell plan (Kommunfullmäktige, 

2008). Boverket beslutade att ge ett bidrag som ska gå till ombyggnad av fastigheten Gnistan 

för den nya litterära verksamheten (Klasson, 2009). 

 

För att kommunen ska kunna hyra ut fastigheten Gnistan till litteraturhusets verksamhet, 

behöver planen för området göras om. Planen som är från året 1971 anger småindustri. 

Dessutom visade en förstudie att planen strider mot verkligheten och behöver göras om i 

vilket fall som helst. Kommunstyrelsen fattade beslut om ett enkelt planförfarande, men 

styrelsen var inte enig; ett oppositionsparti reserverade sig mot beslutet (Kommunstyrelsen, 

2009). 

 

”Vänföreningen Litteraturhus Nynäshamn” kommer med en förfrågan till kommunen i mars 

2009 om ett djupare samarbete. Frågan gäller om kommunen vill bli en av huvudmännen som 

sedan tillsammans ska bilda ett aktiebolag. I samarbetet ingår även ABF Södertörn, 

Södertörns högskola och Sveriges författarförbund. I väntan på svar från kommunen bildar de 

övriga aktörerna en ny tillfällig styrelse. Det finns ett politiskt problem med samarbetsfrågan. 

I beslutet från kommunfullmäktige (2008) åtog sig kommunen att bygga om fastigheten för 

litteraturhusets verksamhet. Politikerna var inte eniga och fick majoritet för beslutet efter att 

det ena partiet av två som backar upp förslaget hade garanterats att kommunen inte skulle ta 

mer ekonomisk ansvar än om själva fastigheten (Skoglund, 2009). Kommunstyrelsens 

arbetsutskott (2009) behandlade frågan från vänföreningen om kommunen vill bli en av 

huvudmännen, som sedan ska ansvara för innehåll och drift av litteraturhuset. Ärendet skulle 

sedan tas upp i kommunstyrelsen, men togs då bort från dagordningen. Orsaken var att 

politikerna inte hade diskuterat färdigt inom partierna. De två partierna som styr i 

Nynäshamns kommun, är inte överens om hur stort det kommunala engagemanget får vara. 

Oro finns att Nynäshamns kommun ska ta på sig för stort ekonomiskt ansvar. Kommunen ska 

inte driva litteraturhuset enligt kommunstyrelsens dåvarande ordförande (Klasson, 2009b).  

 

Interimsstyrelsen som har bildats i väntan på kommunens svar om de önskar bli en av 

huvudmännen, skriver på vänföreningens hemsida att en affärsplan har arbetats fram och att 

kommunens stöd är viktig för att omgivningen ska uppfatta verksamheten som något 

självklart och accepterat bland övriga kulturverksamheter i Nynäshamn (VLN, 2009b). I 

december 2009 presenterades affärsplanen för förvaltningschefen på barn- och 

utbildningsförvaltningen som denna dag representerade kommunen, då båda kommunalråden 

lämnade återbud (VLN, 2009c; P. Harkort-Berge, personlig kommunikation, 22 december, 

2009). 

4.2 Sammanställning av intervjumaterialet 

I detta avsnitt redovisas en sammanställning av intervjuer och ett frågeformulär som 

genomfördes i slutet av året 2009. Deltagarna är på olika sätt involverade i processen projekt 

Litteraturhus Nynäshamn och har valts ut för att berätta om sina erfarenheter. De har olika 

åsikter om projektet och har haft någon form av påverkan på processen. De utvalda är: tre 

politiker och en tjänsteman från Nynäshamns kommun, initiativtagaren till projektet och en 

sponsor. Sponsorn och en av politikerna är även interimsstyrelseledamot i projektet. 

Intervjudeltagarna finns med i referenslistan, men deras namn ges inte i den löpande texten. 

Materialet presenteras tematiskt och ska ses som ett komplement och en fördjupning till de 

dokument, observationer och samtal som finns redovisat i avsnitt 4.1.  



40 

 

4.2.1 Kulturens betydelse för kommunen och dess invånare 

En kommun i utveckling  

Året 1974 gick Ösby, Sorunda och Nynäshamn ihop till en kommun. Den unga kommunen 

Nynäshamn, vars stadskärna är ungefär hundar år, är idag i ett expansivt skede. Det är positiv 

fokus på Nynäshamns kommun. Bakom sig har samhället stora nerläggningar på Ericsson och 

Musköbasen under åren 2005 och 2006, då 1200 arbetstillfällen försvann, vilket var jobbigt 

för många invånare. För utomstående uppfattades Nynäshamn ofta som världens ände. 

 

Från att ha varit en mer isolerad befolkning med bostad och arbete på orten, befinner sig 

kommunen numera i ett expansivt skede. Nya människor har flyttat in och fler invånare har 

börjat pendla ut. Det gamla brukssamhället spricker upp och något annat börjar gradvis växa 

fram. Förändringen är tydlig, nya tankar och möjligheter föds. Det finns en glädje över 

utvecklingen. Det framkommer i några intervjuer att de två högsta kommunalråden 

samarbetar bra tillsammans för att främja god utveckling för samhället. Den ena framställs 

som en duktig ”pr-kille” och den andra har ett genuint intresse för kultur. Att politiskt agera så 

att andra aktörer i samhället känner att det finns möjligheter, har skapat ringar på vattnet.  

 

”Vision 2015” är framtagen av kommunen tillsammans med näringslivet och har som mål att 

få fler invånare, besökare och företag till Nynäshamns kommun. För att locka till sig de tänkta 

målgrupperna ser de att sjukvård, säkerhetsfrågor, bostäder, service och kultur som viktiga 

områden för att attrahera dessa grupper. 

 

Incitament i projektet Litteraturhus Nynäshamn 

Nynäshamns kommun har flera författare som verkar och har verkat i kommunen. Några av 

dessa författare är Moa Martinson, Harry Martinson, Ivar Lo-Johansson och Lars Widding. 

De tre förstnämnda författarna har egna litterära sällskap. ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) 

och grundaren till folkbiblioteket, ordnar läsecirklar om de tre författarna Moa Martinson, 

Harry Martinson och Ivar Lo-Johansson. I slutet av kursen ordnar förbundet bussresor till 

deras hembygd som avslutning. ABF har sedan 1980-talet ett speciellt engagemang och 

intresse av Moa Martinson. Under flera år har ABF Nynäshamn och ABF Stockholm 

arrangerat och genomfört bussresor till Moas gamla torp i Sorunda. Bussresorna till torpet är 

begränsade och beviljas av Nynäshamns kommun, då det har uppstått problem med bland 

annat konflikter mellan boende och besökare till platsen. 

 

Första gången kommunstyrelsens dåvarande vice ordförande kom i kontakt med frågan om att 

göra något för Moa, Martin och Ivar Lo, var när ordförande för Ivar Lo-sällskapet tog kontakt 

med honom och påtalade att det inte gjordes något för att uppmärksamma nämnda författare i 

kommunen. Kommunalrådet kom också i kontakt med de problem som fanns kring 

bussresorna till Moas gamla torp. Insikt uppstod om att kommunen har en författarskatt i 

Moa, Harry och Ivar Lo som de inte hade gjort något med. 

 

En svensklärare flyttade in i kommunen. Läraren kände att hon saknade ett bredare 

kulturutbud i samhället och upptäckte att Moa, Harry och Ivar Lo har anknytning till 

kommunen. Idéer föddes om att göra någonting för dessa författare och fann stöd hos de tre 

litterära intresseorganisationerna. 

 

Initiativet till projektet kom från svenskläraren i slutet av året 2005. Idéerna mottogs mycket 

positivt av kommunledningen, vilket sporrade initiativtagaren att fortsätta utveckla idén. 
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Initiativtagaren åkte runt i kommunen för att leta efter en lämplig plats för ett litteraturhus. 

Hon kom i kontakt med bolaget NEAB om fastigheten Gnistan på Estö i Nynäshamns tätort, 

en drygt 100-årig byggnad som tidigare hade använts som elverk. Vid tidpunkten användes 

fastigheten som kombinerad cykelverkstad och bostad, vilket inte detaljplanen från 1980-talet 

tillät, vilket är för industriändamål. Vid en tidigare tidpunkt hade det funnits idéer från privata 

aktörer om att göra om fastigheten till en konsthall, men som aldrig realiserades. Nu stod 

huset där, med kommunen som ägare, inget ändamålsenligt innehåll och till detta ett inre 

renoveringsbehov. Denna fastighet blev initiativtagaren till projektet Litteraturhus 

Nynäshamn mycket förtjust i.  

 

Fyra år senare vet ingen av intervjudeltagarna om ett litteraturhus kommer att bli av i 

Nynäshamn. Fram till dess har projektet utvecklats så pass långt att det finns en vänförening 

som ordnar olika evenemang i kommunen med litterär anknytning. Ett kontaktnät har byggts 

upp och sponsorer och medlemmar har knutits till vänföreningen. Initiativtagaren har varit 

anställd av kommunen för att arbeta fram ett underlag för ett litteraturhus i Nynäshamn. Det 

finns en rad politiska beslut: att iordningställa fastigheten Gnistan för litteraturhusets 

kommande verksamhet, verksamheten får hyresfria år för att starta upp verksamheten fram till 

och med år 2011 samt framtagande av en ny detaljplan för fastigheten Gnistan. Det finns 

också ett motkrav. Vänföreningen måste kunna visa att de har ekonomiska förutsättningar så 

att de redan från start kan driva sin verksamhet. 

Aktörernas motiv för ett litteraturhus  

Från kommunen har projektet fått stöd från första början av kommunledningen. De såg det 

enorma värdet som ett litteraturhus skulle kunna ge för Nynäshamn ur två perspektiv, både för 

individen och för att öka besöksnäringen. En deltagare anser att för individen och samhället är 

det enormt viktigt att veta sina kulturella rötter. Kommunstyrelsens dåvarande ordförande har 

uttryckt att det behövs göras satsningar på mer än bara betong. Därför satsar kommunen även 

på kultur. Kommunledningen ansåg också att ett litteraturhus skulle kunna bli ett attraktivt 

besöksmål. 

 

Från initiativtagaren fördes författarna fram som viktiga och stora. Om det inte hade varit för 

dessa författare så hade aldrig ett litteraturhus varit aktuellt. De är stommen i idén. Hon vill 

presentera kommunens historia för turister och nyinflyttade, men också som ett vidgat 

klassrum för kommunens elever, samt skapa en ny mötesplats för evenemang med koppling 

till litteratur. I intervjun framkommer framför allt sociala motiv som till exempel att kultur 

bygger broar mellan människor med olika nationalitet, men också människors sug på något 

nytt och outvecklat vid sidan av den institutionella verksamheten.  

Olika vinster för aktörerna 

Kultursatsningar (generellt) är viktigt ur ett socialt perspektiv anser deltagarna, där en röst 

lyfter fram den stora gruppen äldre i kommunen. Det anses även viktigt med olika former av 

kulturella arrangemang och en geografisk närhet. En deltagare tycker att när kulturutbudet 

ökar på orten så blir det så mycket enklare att ta del av den än om samma utbud finns inne i 

Stockholm. Någon bredare insikt om invånarnas inställning till projektet Litteraturhus 

Nynäshamn framkommer inte under intervjuerna. Hur stort intresset är från allmänheten för 

ett litteraturhus har deltagarna svårt att skapa sig en uppfattning om. Vissa tycker att intresset 

inte har varit så stort i förhållande till projektets omfattning och andra tycker att evenemangen 

har varit välbesökta.  
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När projektet startade framfördes litteraturhuset av initiativtagaren som något viktigt för 

näringslivet. Näringslivet har visat ett större intresse för projektet än vad de har stöttat 

ekonomiskt. Deltagarna har fört fram vad de tror att näringslivet har att vinna på ett 

litteraturhus och deras inställning till kultur. En deltagare berättar att kommunen har som mål 

att öka befolkningen. Det finns ett gemensamt visionsarbete som har bedrivits av kommunen 

tillsammans med näringslivet. Ett argument som har förts fram för ett litteraturhus är att om 

mer kultur finns så skulle det locka fler invånare. En annan deltagare anser att näringslivet är 

väldigt beroende av ett bra samarbete med kommunen. Detta för att företagen ska kunna växa 

och att de dessutom ska kunna erbjuda de anställda ett rikt kulturutbud. En annan förklaring 

som jag får till varför näringslivet har visat intresse för projektet är att företagare tycker 

mycket om projekt, visioner och utveckling. Näringslivets intresse kan bero på inflytande av 

vissa företagare, tror en annan deltagare som inte ser att företagen har något att vinna förutom 

lite reklam när de sponsrar.  

 

Att det är viktigt att stimulera kulturen och då betrakta det som en tillväxtfaktor är ett 

argument som nästan alla deltagare använder sig av då de för fram kulturens betydelse. 

Uppfattningen att just ett litteraturhus skulle kunna locka till sig stora mängder besökare delas 

inte av alla deltagare, som ser en risk att besöksunderlaget blir för litet för att kunna driva 

verksamheten. Deltagarna är dock överens om att kultur är en betydelsefull sektor. Flera lyfter 

fram kommunens historia med människor som har levt och verkat i kommunen som en stark 

faktor. Frågan gäller inte om ett litteraturhus är ett välkommet inslag eller inte i det befintliga 

kulturella utbudet. Det som tydligt skiljer dem åt är deras åsikt om kommunen ska medverka 

eller inte i ett projekt för ett litteraturhus tillsammans med en ideell organisation.  

4.2.2 Samverkan mellan kommun och ideell organisation  

Nuläget  

Klyftan är stor mellan de politiker som är för och de som är emot kommunens engagemang i 

projektet, därför saknas ett samarbete mellan kommun och vänförening. Det finns inte heller 

någon kontaktperson mellan initiativtagare och kommun. Inga diskussioner förs varken 

mellan initiativtagare och kommun eller mellan politiska partier. En av deltagarna påpekade 

att det finns ett informellt samarbete, genom att en av de två drivande kommunalråden för 

projektet sitter som ledamot i interimsstyrelsen, som har bildats för att verka för ett 

litteraturhus i Nynäshamn. 

Förfrågan om ett djupare samarbete  

Till kommunen har vänföreningen ställt frågan, om de önskar vara medlem och huvudman i 

en förening tillsammans med Vänföreningen Litteraturhus Nynäshamn, ABF Södertörn, 

Sveriges Författarförbund och Södertörns högskola. Föreningen ska sedan bilda ett aktiebolag 

för att driva verksamheten Litteraturhus Nynäshamn. Kommunen har inte gett något svar på 

vänföreningens fråga om vare sig medlemskap eller huvudmannaskap och inga beslut är 

fattade. Deltagare berättade att diskussioner har främst förts inom de politiska partierna men 

inte så mycket över partigränser. Det blev en enorm diskussion bland politiker.  

 

Vänföreningens fråga till kommunen om de vill bli en av huvudmännen har varit uppe på 

dagordningen, men punkten behandlades inte utan togs bort. Orsaken var att frågan inte var 

färdigdiskuterad, vilket kan bero på upplägget för projektet som ändrades under processens 

gång. Näringslivet var den tänkta samarbetspartnern för driften av verksamheten. När det inte 

gav resultat i letandet av intresserade i näringslivet blev kommunen tillfrågad. [Värt att notera 

är att kommunstyrelsens dåvarande ordförande har sedan tidigare uttryckt till lokaltidningen 
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att kommunen inte ska driva verksamheten.] Samtliga deltagare berättar att idag saknas en 

ömsesidig åsikt om att projektet skulle ha ett värde för Nynäshamn. Det är främst två politiker 

som välkomnar projektet. Det framkommer även att det är så starka motsättningar i frågan att 

en deltagare uppfattar situationen som att den ena partiledaren har gått emot sina egna 

partimedlemmar. Nu pågår ett planarbete i området för fastigheten Gnistan och i väntan på att 

den ska bli klar är frågan politiskt lagd åt sidan.  

Partnerskapets förväntade fördelar 

En allmän uppfattning om offentlig-privata samarbeten är att det kan ge en vinn-vinn situation 

för båda parter och att det blir mer för pengarna och därmed billigare än om en enskild aktör, 

från privat eller offentlig sektor, hade ensamt gjort samma satsning. I det specifika fallet ses 

inte situationen som en vinn-vinn koncept av alla deltagare och de har olika uppfattning om 

en kommun ska samverka i kulturändamål.  

 

En positiv aspekt som förs fram är att när olika människor förs samman berikar det 

verksamheten. Just olikheten tas även upp som en nackdel då det tar ett tag innan parterna 

kommer underfund med varandras sätt att arbeta, då det blir en kulturkrock.  

 

För vänföreningen finns en fördel med att få med kommunen i ett samarbete, då samarbetet 

ger signaler till omvärlden att litteraturhusets verksamhet är betydelsefull och får då en större 

tyngd i sin trovärdighet anser en deltagare. Flera av dem för likvärdiga resonemang om 

litteraturhusets ekonomiska trovärdighet, att signalerna blir att det här är en stark förening. 

Det underlättar när vänföreningen ska söka bidrag eller lån från banker. Dessutom förväntas 

sponsorer börja strömma till. Några anser att uppstartningsskedet är det mest kritiska för att få 

igång verksamheten. Därför finns stora förhoppningar på att kommunen ska uppfylla sina 

beslut: att hjälpa till med ombyggnaden av fastigheten Gnistan, att detaljplanen ändras och att 

litteraturhuset får fyra år hyresfritt. En deltagare tror att kommunen sedan inte behöver vara 

med längre, men åsikten delas inte av övriga deltagare.  

Olika uppfattningar om fördelar 

För kommunen kan ett litteraturhus vara ett sätt att marknadsföra kommunen för besökare och 

nya invånare tycker flera röster. En person anser att det är en fördel för kommunen med ett 

ökat engagemang. Det är många människor som tycker att det är viktigt att det finns något 

annat i Nynäshamn än bara naturen säger en deltagare. Samma person fortsätter att det är 

viktigt för näringslivet att det finns människor som vill jobba hos dem, då en del av dygnet är 

arbete och en del är fritid. Några deltagare tycker inte att det finns några fördelar med 

offentlig-privat samverkan för ett litteraturhus, då en kultursatsning faller utanför ramen för 

kärnverksamheter såsom skola, vård och omsorg. Det finns en meningsskillnad bland dem hur 

skattemedel ska användas och hur omfattande kommunens engagemang får vara i projektet. 

Det framkommer att kommunen har varit en förutsättning för projektet; utan kommunen hade 

ingenting hänt. 

Det som förenar  

På frågan om vad som skulle kunna förena kommunen och vänföreningen för ett litteraturhus, 

anser några att det inte finns något som förenar. En deltagare anser att det mer handlar om 

egenintresse och om det finns en marknadsföringspotential. En annan anser att det är kärleken 

till huset, litteraturen och Nynäshamns historia som förenar olika parter i ett samarbete för ett 

litteraturhus. Samarbetet inom vänföreningen skapar glädje och kreativitet i gruppen. En 

annan åsikt är att marknadsföringen av kommunen är positivt, då kommunen ger utrymme för 

mer än betong och natur för invånare och besökare. En ytterligare röst ser det ekonomiska 
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mervärdet i att flera aktörer satsar på samma aktivitet. Flera lyfter fram att författarna är det 

gemensamma kittet.  

Styrkor i projektet 

Deltagarna för fram flera olika styrkor som de ser i projektet. Historien framförs som en 

styrka av flera deltagare oavsett uppfattning om kommunens engagemang i projektet. 

Projektet har gett viktig erfarenhet tycker en deltagare. Det finns flera styrkor både i huset och 

att det inte finns något litteraturhus tidigare i Sverige tycker samma person. Att verksamheten 

i stort är i gång ses också som en styrka av några. Initiativtagarens engagemang ses av flera 

som en styrka, för utan hennes engagemang hade inte projektet utvecklats så pass långt som 

det har gjort. En annan styrka anses vara att det har blivit inne att prata litteratur, då 

författarens roll har förändrats de senaste 20 åren. Även fastigheten Gnistan ses av några som 

en styrka, då de anser att det är ett hus för kulturverksamhet.  

Olika problem i samverkan  

Det finns olika problem i samverkan anser deltagarna. Det sker kulturkrockar mellan byråkrati 

och kreativa personer utanför den offentliga sfären berättar två deltagare. Det tar tid innan 

olika parter har lärt känna och förstår varandra, vilket i sin tur tar energi. För den ideella 

organisationen kan arbetet bli mer tungrott om kommunen måste fatta beslut innan föreningen 

kan fatta sina tycker en person. En annan såg problem med att kommunen skulle kunna 

motverka den konstnärliga kreativiteten om kommunen ser risker med vissa satsningar. En 

ytterligare nackdel handlar om ideellt arbeta. Olika parter blir mer beroende av varandras 

välvilja, tid och engagemang än om samma syssla hade kunnat göras på arbetstid. Detta kan i 

sin tur påverka kvalitén på verksamheten och hastigheten på arbetet och det kräver mycket 

driv säger en deltagare. Även att arbetet idag sker ideellt kan ses som en svaghet. Allt går lite 

långsammare och det krävs inte bara pengar utan mänskligt engagemang. 

Problem med att genomföra projektet 

Politikernas olika åsikter och värderingar är ett problem i förverkligandet av projektet. Idag är 

det framförallt två politiker som driver frågan. Deltagare från kommunen ser ekonomin som 

den största risken i projektet. Att fatta ett beslut om att investera i en ombyggnad av 

fastigheten Gnistan tycker en person inte är det stora problemet, utan problemet ligger i att dra 

runt verksamheten. Andra tycker inte att kommunen alls ska stödja projektet som redan har 

kostat mycket pengar. De som inte vill att kommunen ska stödja tillkomsten av ett 

litteraturhus har svårt att se något positivt i kommunens engagemang och är istället kritiska 

mot projektets innehåll samt hur det hela har förlöpt. En av dessa anser att fastigheten Gnistan 

inte ska renoveras utan snarare rivas.  

 

Vänföreningen har frågat kommunen om de vill bli en av huvudmännen och frågan är ännu 

inte besvarad. En deltagare berättar att det är lättare att tillsammans bygga upp en verksamhet 

än att bryta upp vilket är ett problem med att låta kommunen bli en av huvudmännen, om det 

visar sig att kommunen måste bidra med pengar till verksamheten.   

 

Debatten har inte varit så stor om ett litteraturhus. Ämnet är dessutom känsligt. Diskussioner 

har bedrivits framförallt i de beslutande församlingarna och lite i lokaltidningen. Det har även 

varit: två informationsmöten om pågående planer, ett för allmänheten och ett för inbjudna 

gäster; en offentlig skärmutställning om litteraturhuset vid två tillfällen; ett seminarium och 

ett antal sponsor- och medlemsträffar för inbjudna gäster. Vid seminariet inbjöds politiker 

från olika partier och tjänstemän från kommunen, landstinget, medlemmar i vänföreningen, 

litterära sällskapen och föredragare med flera. Syftet var att debattera litteraturhuset och få 
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fart på processen för ett litteraturhus. Medlems- och sponsorträffarna är för att informera om 

vad som händer i projektet, men dit kommer inga kritiker. 

 

Framförallt politiker har kritiserat projektet, men även några tjänstemän på kommunen har 

reagerat. Kritiken har främst handlat om varför kommunen ska gå in med en stor summa 

pengar i ett osäkert projekt. Politiker berättar att diskussioner har främst förts inom partier och 

i folkpartiet är det stora meningsskillnader. Partiledaren har inte stöd för ett kommunalt 

engagemang från sina partikamrater tror den ena deltagaren. Diskussioner om kulturens 

betydelse är något som borde diskuteras, inte bara när frågan ska upp till beslut tycker den 

andra.  

 

Flera av deltagarna kommer inte ihåg hur informationen till allmänheten har gått till. En 

annan berättar att allmänheten bjöds att närvara vid ett tillfälle för information om planerna 

för ett litteraturhus. En inbjudan skedde via en liten annons i lokaltidningen till allmänheten. 

Det var inte så många som kom. Sedan har det varit slutna tillställningar för inbjudna gäster. 

Utöver detta är inga informationsträffar planerade.  

 

Det råder olika uppfattningar om debatten med allmänheten har varit tillräcklig. Vissa är 

nöjda med den debatt som har varit för allmänheten, medan några tycker att det borde 

debatteras mer. En berättar att han har försökt att debattera i lokaltidningen Nynäshamns 

Posten men inte fått något gensvar för sitt debattinlägg och tillägger att det är ganska vanligt 

att invånarna inte har någon åsikt förrän beslut skall tas. De som inte tycker att debatten med 

allmänheten har varit tillräcklig saknar förslag till hur de skulle kunna bidra till en ökad 

debatt. Några berättar att diskussionen om ett litteraturhus har varit fokuserad på projektet 

snarare än om vad ett litteraturhus skulle kunna tillföra till orten; det har saknats en 

kulturdebatt. Vad invånarna vill i frågan är inte klargjord. Det framkommer att den politiska 

diskussionen är nödvändig då det finns så stora meningsskillnader, men att det har varit tyst i 

frågan under en längre tid.  

 

Ett annat problem som flera tar upp och som var tydligare i början, är när någon kommer 

utifrån och har många idéer är det flera på orten som känner sig hotade och blir rädda för hur 

alla dessa nya idéer ska påverka dem. Det gäller att identifiera dem, för de som motarbetar är 

enligt en deltagare ofta väldigt starka och kan skapa mycket problem.  

 

Kommunen saknar tidigare erfarenhet av samverkan med andra aktörer i kulturändamål. Den 

tidigare kommunchefen hade en viss erfarenhet från en annan kommun. Den erfarenheten tros 

inte ha förmedlats vidare. Initiativtagaren hävdar att hon har fått söka upp kunskap på egen 

hand. 

Risker med projektet 

Tjänstemännen på kommunen har inte fått något uppdrag att utreda eventuella problem med 

ett partnerskap. Ingen av deltagarna känner till några juridiska problem för ett samarbete 

angående de beslut som är gjorda, vilket är ombyggnation och hyresfritt. Flera deltagare från 

kommunen tycker att den ekonomiska risken med projektet är det som talar mest emot ett 

offentlig-privat samarbete, då kommunen blir den enda starka aktören bland de aktörer som 

har tackat ja till att bli huvudman. För kommunen innebär den ekonomiska obalansen ett ökat 

krav på kommunal finansiering. Utan ett samarbete har vänföreningen problem med att snabbt 

få ihop ett startkapital, som ska täcka igångsättningen av verksamheten och marknadsföringen 

av litteraturhuset samt för att driva en verksamhet. 
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Initiativtagarens tidigare dubbla roller, där hon utredde sitt eget arbete har skapat problem. 

Det finns två dokument som hon har arbetat fram på uppdrag från kommunen. Dessa 

dokument har sedan använts som underlag i beslutsprocessen om projektet. Bland deltagarna 

är det skilda uppfattningar om hur god kvalité dokumentationen håller och hur trovärdig den 

är. Spännvidden ligger mellan mycket bra och bristfälligt underlag bland dem.  

 

Riskbedömningar behöver både sponsorer och politiker göra. Litteraturhuset bedöms som en 

osäker satsning, men det är också viktigt att träffa rätt i tiden enligt en deltagare. När företag 

ska ta ställning till en sponsring behöver de kunna göra en riskbedömning, för att de inte 

sedan ska stå med ett nerlagt projekt som andra personer undrar hur de kunde gå in med 

pengar i. Likadant är det för politiker som ska bedöma risken hur satsningen kan uppfattas av 

opinionen. 

 

En deltagare tror att motståndet mot ett samarbete kan bero på att initiativtagaren förknippas 

med att vara projektet. Samma person anser att i sådana här relativt stora projekt måste det 

finnas ett stort antal personer så att inte allt står och faller om eldsjälen faller bort. Hon 

behöver ha uppbackning av alla runt omkring henne och deltagaren ser initiativtagarens 

ensamhet som ett problem för att få en bredare politiskt stöd i frågan. Initiativtagaren 

bekräftar att det är hon som starkast driver projektet, men dementerar att hon är ensam. 

Samtidigt medges att hon inte vet om någon skulle ta över uppgiften att driva projektet vidare 

och tror att kritiker ser detta som en svaghet.  

Hur viktigt är ett samarbete med kommunen för den ideella organisationen?  

Styrelsen som har bildats för att realisera ett litteraturhus har diskuterat om kommunens 

medverkan är viktig. De har kommit fram till att det är önskvärt att få med kommunen för att 

trygga verksamheten. Nackdelen är att det kan bli mer tungrott, då kommunen behöver fatta 

vissa beslut innan föreningen kan fatta sina. Kanske behöver inte kommunen vara med, men 

det är viktigt att få ett besked oavsett svar hur kommunen ställer sig i frågan. Framförallt 

uppstartningsskedet anser en deltagare som viktigast att få stöd med och på sikt är tanken att 

litteraturhuset ska klara sig utan bidrag. Samtliga deltagare uttrycker direkt eller indirekt att 

det är viktigt med en stabil ekonomisk partner, såsom en kommun skulle kunna vara. Flera 

deltagare tror att kommunen behövs för att projektet ska realiseras och utan kommunens 

medverkan så faller planerna. En deltagare påpekade att de övriga tänkta huvudmännen 

saknar ekonomiska medel för att bidra ekonomiskt om verksamheten kräver det.  

 

Om inte verksamheten blir av i fastigheten Gnistan så finns det funderingar på alternativa 

lösningar. Just nu är fokuset på att verksamheten ska bli av i det för många vackra huset. 

Några ser brister i att byggnaden ligger för långt från centrum och övriga kulturaktiviteter. 

4.2.3 Kommunal policy och föreningsstöd 

Kommunen stöttar gärna föreningar med bidrag. Däremot finns inga riktlinjer för 

föreningsstöd, utan avgörs från fall till fall. Folkets hus får stora bidrag, men även små ideella 

föreningar kan söka bidrag till sin verksamhet. Det ges rätt mycket pengar i stöd till 

föreningar tycker några. En person tycker att det är vanskligt att vara beroende av bidrag till 

verksamheten. Därför har de i kalkylen för litteraturhuset angett att de vill vara långsiktigt 

oberoende.  

 

Alla deltagande politiker tycker att det är bra att kommunen sponsrar kulturaktiviteter. En 

uttrycker åsikten att bidrag ska beviljas för varje enskilt tillfälle, för att inte låsa upp 
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kommunen. När en kommun ger sig in i ett projekt, är kommunen fast i kostnader och 

kulturverksamheten kan då bli en risk för kommunen. 

 

Näringslivet har visat intresse för ett litteraturhus, men det är svårt att få dem att sponsra i 

någon större omfattning. Det framkommer att i Nynäshamn är det generellt svårt att få 

sponsorer även till projekt som kan gynna dem. Det finns till exempel företag som bara 

sponsrar ungdomsverksamhet. Näringslivet säger sig vara positiva till ett litteraturhus, men 

avvaktar troligen med att stötta idén med några större mängder pengar i väntan på att 

kommunen ska ta initiativet. Politikerna i kommunen vill i sin tur se hur intresserad 

näringslivet är. 

 

Om kommunen godkänner affärsplanen för Litteraturhus Nynäshamn är det riktigt bråttom för 

vänföreningen. På en kort tid ska ett kapital byggas upp. Det finns idag pengar från 

landstinget som är öronmärkt till utställningen om författarna, men det finns ett motkrav. 

Utställningen måste visas upp innan slutet av året 2010. Från boverket har de också blivit 

beviljade pengar som ska gå till ombyggnaden av fastigheten Gnistan. Även där finns ett 

motkrav. Kravet är ett färdigställande innan slutet av våren 2011. Det går inte att omförhandla 

beviljade bidrag, eller söka sponsorpengar och bidrag i förväg då allt är så osäkert. Dessutom 

behövs någon på heltid för att göra allt detta arbete. Vänföreningen har ett ytterligare 

problem. En deltagare berättar att det finns ett kommunfullmäktigebeslut från november 2008 

som gäller bland annat de förväntade fyra åren med hyresfritt. I beslutet står att efter år 2011 

kan inte vänföreningen eller annan huvudman få hyresfritt längre.  

4.2.4 Viktiga eller avgörande faktorer för ett offentlig-privat samarbete.  

En deltagare tycker att fastigheten Gnistan har varit en viktig fysisk punkt i det hela. 

Flera deltagare tar upp initiativtagaren som en viktig faktor till att projektet har utvecklats 

som det har gjort. Det är både personliga egenskaper och den möjlighet som hon har haft att 

få betalt att arbeta med projektet. Initiativtagaren tog först ut ett friår för att jobba med 

projektet. Sedan blev hon anställd av kommunen för att jobba vidare för ett litteraturhus. 

Denna möjlighet att kunna koncentrera sig på projektet som annars skulle ha gjorts på fritid 

och den kontaktyta som har vuxit fram har snabbat på processen. Initiativtagaren beskrivs 

som en eldsjäl som är envis, kunnig och har förmågan att knyta kontakter inom näringslivet. 

Alla har inte uppskattat hennes tillvägagångssätt utan känt sig hotade. Flera personer har inom 

näringslivet, allmänheten, inom branschen och kommunledningen visat sitt stöd för hennes 

engagemang. 

 

Andra viktiga faktorer till processens utveckling är kommunledningens stöd och intresse för 

projektet, för utan det stödet hade inte initiativtagaren fortsatt. Hon fick av kommunledningen 

ansvaret att på egen hand driva arbetet framåt. Det hade behövts fler inblandade anser en 

deltagare. Det har varit en fördel, tycker en person, att initiativtagaren har haft en tydlighet i 

vad hon vill med projektet. Initiativtagaren anser att ensamheten har färgat projektet och på så 

sätt gett ett högt tempo. 

 

Bland de negativa faktorerna lyfter en politiker fram att det hade varit bättre om de redan från 

början hade haft en större kunskap och erfarenhet på ett tidigare stadium. Detta för att få fler 

positiva till projektet. Om en annan erfarenhet hade funnits så hade de kanske jobbat på ett 

annat vis. Två deltagare saknar ett djupare engagemang hos både politiker och tjänstemän i 

kulturfrågor för att det ska hända något. En kultur och fritidsnämnd inrättades år 2006. 

Nämnden skulle kunna driva kulturfrågor mer än vad de har gjort. Det är även viktigt att det 

finns tjänstemän som har ett intresse för kulturfrågor för att processen ska drivas framåt. Det 
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som ses som en nackdel för projektet är att initiativtagaren har varit identitet med 

Litteraturhus Nynäshamn. En politiker tycker att en faktor som har påverkat projektet är att 

processen och informationshanteringen har saknat tydlighet. Det är även viktigt att kontakta 

liknande verksamheter för att de inte ska känna sig konkurrentutsatta.  

4.2.5 Viktiga erfarenheter för framtida projekt.  

Som en viktig erfarenhet inför framtida projekt framhålls duktiga projektledare med ett stort 

nätverk, ingångar och en enorm drivkraft. Dessa behöver vara pålästa och tänkt på allt då nya 

idéer blir ifrågasatta. En annan erfarenhet är att dra lärdom av andras erfarenheter, men att 

inget projekt är det andra likt. Detta innebär att var och en måste utgå från sina egna 

förutsättningar och inse att det inte går att kopiera helt. En duktig projektledare är samtidigt 

ett hot för andra människor som jobbar med liknande verksamhet. Två deltagare lyfter fram 

vikten av att identifiera de aktörer som på ett eller annat sätt påverkas av projektet och som 

kan påverka processen. Processen kan stärkas av att få med dem som fortfarande inte har 

bestämt sig. De som är motståndare har redan tagit ställning, men kan vara starka och ställa 

till problem.  

 

Vikten av kommunikation är något som återkommer bland flertalet deltagare. De tror att det 

hade varit bra med mer kommunikation både bland aktörerna i en projektgrupp, mellan 

politiker och med andra som påverkas av projektet. För att underlätta processen av ett projekt 

behöver personerna framför allt i början träffas ofta och prata mycket. De olika aktörerna 

behöver redovisa sina tankar och tala om vad de vill med projektet för att komma vidare i 

processen. Ett annat problem är rädslan för att samtala om frågor som inte har tillräckligt med 

underlag. En deltagare tror att det är en fördel att inte skjuta upp diskussionen mellan politiker 

som behöver prata ännu mer sinsemellan, även om frågor som inte ska beslutas men som ändå 

behöver diskuteras. Erfarenheten av denna process är att det behövs en bättre politisk 

förankring och att det inte kan vara några få engagerade. Frågan hade fått en större kraft om 

fler hade drivit den. En annan åsikt är att kommunledningen borde ha förankrat frågan hos 

deras partikamrater, som tycker att detta har missats. Samma person anser att initiativtagaren 

borde ha sökt upp skeptikerna som utgör en stor massa och sätt till att få med dem. En annan 

deltagare efterlyser öppenhet och dialog innan beslut fattas. Samma person efterlyser en 

bredare diskussion kring kommunala kärnverksamheter och vad kommunen ska ägna sig åt.  

 

Sedan handlar det om att våga arbeta för något utan att veta hur dess utgång blir, att våga tro 

att det kommer att lösa sig. Det finns alltid en lösning, men det måste finnas fler som vill. 
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras fallstudien från kapitel 4 med hjälp av 

litteraturstudien från kapitel 2. Detta arbete fokuserar på de två huvudaktörerna, kommun och 

vänförening. Till grund för analysen ligger de frågeställningar som denna studie utgår från: 

Vad förväntas kulturen bidra med i samhällsutvecklingen? Vilka faktorer förenar en kommun 

och en ideell organisation i ett gemensamt kulturprojekt? Vilka problem och förväntningar 

finns i offentlig-privata partnerskap i kulturprojekt? Hur kan processens arbete förbättras?  

Syftet är att få kunskap om hur processen för ett kulturprojekt kan förbättras. Arbetet 

avgränsas utifrån givna frågeställningar och syftet med studien.  

5.1 Kommunal satsning på utveckling 

5.1.1 Satsningar för att skapa tillväxt och attraktion 

Det insamlade materialet i fallstudien visar på en positiv utveckling för Nynäshamns 

kommun. Det finns en uttalad stolthet och glädje över de senaste årens utveckling. Enligt 

litteraturstudien har globaliseringen medfört att allt högre krav ställs på våra samhällen. Den 

teknologiska utvecklingen har i stor grad påverkat rörligheten på arbetsmarknaden och 

verksamheter är inte längre platsbundna som tidigare. Utbudet av antalet arbetsplatser har 

förändrats och även vilken typ av jobb som finns tillgänglig (Dicken, 2004). Sveriges regering 

ser ett samband mellan regionförstoring och ekonomisk tillväxt. Bland annat anses 

utbyggnaden av infrastrukturen viktig (Regeringskansliet, n.d.). Nynäshamns kommun har 

stort fokus på sin utbyggnad av infrastrukturen. Framförallt är det Nynäsvägen som har fått 

stor uppmärksamhet. Kommunen vill korta avståndet till olika platser inom regionen 

Stockholm- Mälardalen och ta del av storstadens fördelar, genom att korta ner restiden med 

bättre och snabbare vägar. Infrastrukturens kvalitet har betydelse enligt Olsson & Karlström 

(1997) när företag beslutar om var de vill lokalisera sin verksamhet. Infrastrukturen har också 

betydelse för människors val av bostadsort. Dessutom har människor blivit rörligare och har 

en större benägenhet att pendla enligt Cars (2003). Kommunen har som mål att öka sin 

befolkning till 35 000 invånare för att stärka näringslivet och servicen. Idag finns knappt 

26 000 invånare och befolkningsökningen är positiv. För att kunna uppnå sitt mål behöver 

kommunen attrahera nya invånare att välja Nynäshamns kommun framför andra kommuner. 

Bostäder byggs och det pågår planarbeten för ytterligare bostäder. Med kortare restid 

förväntas det reella avstånden mellan bostad och arbete bli mindre betydelsefull. Fördelen 

med att förbättra infrastrukturen är enligt Cars (2010) att regionen för arbetsmarknaden ökar, 

vilket efterfrågas av kunskapsintensiva företag framför allt inom tjänstesektorn. Cars påpekar 

att infrastukturen endast ger möjligheter för tillväxt och utveckling. För att 

infrastruktursatsningar ska få önskad effekt behöver även mjuka värden finnas med i den 

strategiska planeringen. 

 

Även om infrastrukturen har fått en stor uppmärksamhet i kommunens utvecklingsarbete, så 

görs olika insatser på flera områden för att stärka tillväxt och attraktion av platsen. En bred 

satsning för att attrahera invånare skulle då stämma överens med den uppfattning som Cars 

(2003) har att en kommun behöver satsa på flera faktorer för att skapa attraktionskraft till 

platsen. Viktiga faktorer som nämns är kultur och kulturhistoriska miljöer, fritidsutbud, 

utbildningsmöjligheter, arbets- och bostadsmarknad. Människor har ändrat sitt beteende från 

att flytta till platser där arbetstillfällen finns, till att istället flytta till platser som upplevs som 

attraktiva. Detta medför att företag i sin tur flyttar till platser där människor vill bo. Då 

Nynäshamns kommun har en mindre andel eftergymnasialt utbildade i jämförelse med landet 

och framförallt i jämförelse med Stockholm, kan högutbildade vara en målgrupp för 
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Nynäshamns kommun att försöka dra till sig. I visionsarbetet ”Vision 2015” som kommunen 

och näringslivet i Nynäshamn har gjort tillsammans, finns ett mål att öka antalet invånare, 

besökare och företag till Nynäshamn. Visionsarbetet belyser områden som uppfattas som 

särskilt viktiga för att nå tänkta målgrupper såsom säkerhetsfrågor, bostäder, service och 

kultur. Den kreativa målgruppen som näringslivet är beroende av attraheras enligt RTK 

(2008) av bra livsmiljöer, kulturutbud, universitet, tolerans och öppenhet med mera. På så vis 

skulle kulturen vara en viktig faktor som har förmågan att dra till sig människor och 

verksamheter som skapar tillväxt.  

 

Det är inte kulturutbudet i sig som påverkar företagens val av etablering. Det är turister och 

nya invånare som attraheras mest av ett kulturutbud enligt Haglund (2001). Nynäshamns 

kommun har ambitionen att öka besöksnäringen, genom att stärka marknadsföringen och bli 

synligare. Kommunens ambition är att Nynäshamn ska vara en egen stad och inte en förort till 

Stockholm enligt kommunstyrelsens dåvarande ordförande (Nynäshamns kommun, 2008), 

vilket då ställer andra krav på det befintliga utbudet. Kultur har blivit en del av flera faktorer 

som anses viktiga för kommunen för att stärka platsen i förhållande till omgivande regioner. I 

intervjuerna framkommer att kultur på närorten gör att det är mycket lättare att ta del av 

utbudet än om de måste åka in till Stockholm. Kultur anses både viktigt ur ett socialt 

perspektiv och som en viktig del i utvecklingsarbetet. I en intervju framkommer att företag är 

förtjusta i projekt, visioner och utveckling, vilket skulle visa att det inte är kulturen i sig som 

är det intressanta för företag utan det som det medför.  

5.2 Drivkrafter för ett litteraturhus 

Nynäshamns kommun har en kulturell förankring i sina författare som de kan dra nytta av. 

Flera av dessa är kända, främst Moa Martinson, Harry Martinson och Ivar Lo-Johansson. 

Dessa författare skulle kunna bidra till en större platsbunden identitet. Huruvida en 

platsbunden identitet är viktig eller inte är omdiskuterat (RTK, 2008), men det finns städer 

som integrerar kultur i sitt utvecklingsarbete. Detta görs genom att identifiera de 

kulturresurser som finns på orten (Ghilardi, 2003). Kulturen blir då ett verktyg och ses som en 

resurs i arbetet för att stärka platsens identitet i förhållande till övriga platser. Behovet av att 

stärka platsens identitet är kopplat till globaliseringens effekter, med ett ökat flöde av 

människor och kapital över nationsgränser (RTK, 2008). Författarna Moa Martinson, Harry 

Martinson, Ivar Lo-Johansson och Lars Widding har anknytning till kommunen och kan i 

kommunens utvecklingsarbete vara en resurs och användas i kommunens strategiarbete. De 

litterära sällskapen för Moa, Harry och Ivar Lo stöttar projektet Litteraturhus Nynäshamn. Det 

finns en efterfrågan från ABF att besöka Moa Martinsons torp i Sorunda, men resorna är 

begränsade vilket ses av dem som ett problem. Hur stor efterfrågan är ger inte detta arbete 

svar på. Något dokument har inte heller påträffats. 

5.2.1 Vänföreningens motiv 

I den lokala tidningen Nynäshamns Posten framförs att den litterära föreningen, 

Vänföreningen Litteraturhus Nynäshamn, vill sprida kunskap om de författare som verkar och 

har verkat i kommunen (Laitinen, 2006b). De säger sig också vilja sätta kommunen på den 

kulturella kartan (Skoglund, 2006). I intervjuer framkommer att den nya kulturella 

mötesplatsen skulle vända sig till både bofasta, nyinflyttade och turister. Det finns flera motiv 

som anges i intervjuerna till varför denna nya litterära mötesplats är önskvärd. Ett av dessa är 

den litterära historiska kopplingen som finns i kommunen. Avsikten är att presentera 

författarna i ett museum i litteraturhuset för nyinflyttade och turister. Idén om ett litteraturhus 

utgår från vetskapen om ett antal kända författare som har anknytning till kommunen. Att 

identifiera och väva in platsens historia i befintlig eller ny verksamhet resulterar troligen i en 
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större attraktionskraft på turister och nya invånare, än om verksamheten liknar annan 

verksamhet som redan finns på flertalet platser.  

 

I intervjuer framkommer att ett bredare kulturutbud i kommunen är önskvärd. Då vi attraheras 

av olika saker anser Cars (2003) att det behöver finnas en kulturell bredd tillsammans med 

investeringar i miljön, för att successivt förändra bilden av orten och dess attraktivitet. 

Kommunen satsar brett i sin samhällsplanering och har med sina kultursatsningar i Folkets 

hus utökat kulturutbudet. Ett litteraturhus skulle kunna utöka den kulturella bredden 

ytterligare. 

 

Ett annat argument som anges är suget efter något nytt och outvecklat, som kan få oväntade 

lösningar vid sidan av den institutionella verksamheten. Idag finns inget litteraturhus i Sverige 

och det skulle då bli det första. Vänföreningen vill arbeta med olika teman med litteraturen i 

fokus. Det är därför troligt att mötena också öppnar upp för reflektioner och diskussioner vid 

olika evenemang. Det innovativa och kreativa flödet förväntas få utlopp på en sådan plats. 

Kreativa människor har enligt RTK (2008) förmågan att locka till sig verksamheter som 

skapar tillväxt. Den kreativa målgruppen flyttar inte i första hand dit arbetstillfällen finns, 

utan till platser som ger en god livsmiljö. Kultur är en av dessa viktiga faktorer som attraherar 

denna grupp.  

 

I intervjuer framkommer att förväntningar finns från vänföreningen att få starta igång en 

verksamhet med hjälp av kommunen, ABF Södertörn, Sveriges Författarförbund och 

Södertörns Högskola. Förfrågan om partnerskap tillsammans med kommunen har kommit 

från vänföreningen. 

5.2.2 Kommunens motiv 

Motiven till att satsa på kultur blir allt oftare ekonomiska enligt Olsson (2005). Det märks 

även i fallstudien. Projektet marknadsförs politiskt som en turistattraktion både i den lokala 

tidningen Nynäshamns Posten och på kommunens hemsida. I dessa dokument framkommer 

att vid projektets uppstartningsskede finns ett politiskt intresse hos kommunstyrelsens 

dåvarande vice ordförande att marknadsföra Nynäshamns författare Moa Martinson, Harry 

Martinson och Ivar Lo-Johansson. Detta bekräftas också under intervju, men det framkommer 

också att det finns ett socialt motiv utöver den ekonomiska. När idén om ett litteraturhus 

offentliggjordes, var marknads- och turistchefen i Nynäshamns kommun ansvarig (Andersson, 

2006). Projekt Litteraturhus Nynäshamn fördes fram som kommunens nya kulturella 

flaggskepp i media. I dokument från kultur- och fritidsnämnden (2007b) betraktas ett 

litteraturhus som ett välkommet komplement till det övriga kulturutbudet. Nämnden lyfter 

även fram det ekonomiska syftet, genom att betrakta litteraturhuset som ett av flera verktyg 

för att öka besöksnäringen till kommunen. Även om de sociala motiven lyfts fram i olika 

dokument, så tycks argumenten få en tyngre vikt om ett litteraturhus förs fram som en 

ekonomisk faktor, snarare än om sociala skäl lyfts fram. Ett troligt problem med ange sociala 

skäl är hur dess effekt ska kunna mätas. Risken är att dessa ses som en kostnad där den 

uppvägda effekten av satsningen är oklar.  

 

Kommunen har förhoppningar om att fler aktörer ska engagerar sig ekonomiskt i ett 

litteraturhus. Att välja ett ekonomiskt perspektiv kan vara en strategi för att öppna upp för ett 

nytt styrsätt, där det lokala näringslivet kan medverka i ett gemensamt samarbete med ett 

gemensamt mål. En synergivinst kan uppstå om omkringliggande verksamheter såsom 

restauranger, kulturutbud och shopping kan dra nytta av varandra enligt Cars (2006). I 

intervjumaterialet framkommer att näringslivet har en större tradition att sponsra idrotten och 
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det kan vara svårt att få stöd från dem även för sådant som gynnar näringslivet. Detta kan då 

få effekten att kommunen som inte vill dra på sig driften för verksamheten, kan få ett 

ekonomiskt ansvar om litteraturhuset inte klarar av att stå på egna ben. Det är inte självklart 

var gränsen går för hur mycket kommunen ska eller bör engagera sig i litteraturhusets framtid. 

Denna diskussion måste föras politiskt så att ett ställningstagande kan tas. Problemet för 

kommunen är att kultursatsningar i sig är osäkra satsningar. Det kan uppstå problem när 

inkomster och utgifter fördelar sig ojämnt enligt Cars. Risken finns att kultursatsningar inte 

blir av för att de direkta inkomsterna kan utebli. I studier från Västergötlands museum och 

Globen visade att den större delen av turisternas konsumtion fördelades mellan flera aktörer, 

utöver kulturutövaren, såsom transportbolag, restauranger och affärer. När den större delen av 

inkomsten för den ekonomiska satsningen hamnar hos andra aktörer än kulturutövaren, kan 

det vara svårt att försvara kultursatsningen (Cars, 2006). Frågan är om kultursatsningar kan 

ses ur ett annat perspektiv än som en del av en helhetssyn. Vilka följder kan en utebliven 

handling bli för kulturens möjlighet att utvecklas liksom för orten? 

 

De turister som kommer för att besöka en kulturattraktion antas även konsumera ortens övriga 

utbud. En ökad mängd besökare till orten skulle i sin tur kunna ge fler arbetstillfällen och 

ekonomisk tillväxt. Både Olsson (2005) och Cars (2003) påpekar att kulturutbudet är 

beroende av övrigt utbud på orten. Dessa kan vara affärer, övernattningsmöjligheter och 

restauranger som kan både förstärka och försvaga attraktionskraften. Även hur förhållandet 

till omgivande aktiviteter upplevs, både regionalt och lokalt, har betydelse för hur lyckad 

satsningen på kulturattraktionen blir. Få attraktioner har enligt Cars (2006) förmågan att dra 

till sig besökare på egen hand. Detta talar för att kultursatsningar får en större 

genomslagskraft om en helhetssyn och nätverksarbete genomsyrar arbetet i kommunens 

utvecklingsstrategi tillsammans med andra aktörer. Tillsammans kan de sätta upp ett 

gemensamt mål som att stärka ortens attraktionskraft som kan resultera i en ekonomisk 

tillväxt på orten. 

 

Image ingår ofta som en komponent i tävlandet mellan olika kommuner och regioner och 

fungerar som ett reklambudskap (Olsson & Nilsson, 2005). Enligt Cars (2003) kan kultur vara 

en strategi för att skapa en positiv image av kommunen. I en intervju framkom att ett motiv 

till att satsa mer på kultur uppkom i samband med ett visionsarbete utformades i samarbete 

med näringslivet. Kommunstyrelsens dåvarande ordförande tyckte ett par år efter att projektet 

för ett litteraturhus kommit igång, att det hade bidragit till att sprida en positiv bild av 

Nynäshamn. Samtidigt betonas för att projektet ska bli av måste fler aktörer visa intresse och 

vara villiga att finansiera verksamheten (Klasson, 2008). Kommunstyrelsens dåvarande 

ordförande har öppnat dörren för samarbete mellan olika aktörer, där näringslivet förväntas 

medfinansiera litteraturhusets verksamhet. Kommunen ger istället intrycket av att vara mer 

intresserad av att uppnå sitt mål genom att underlätta etableringar och stärka kommunens 

marknadsföring för att bli synligare i Stockholmsområdet. Lokaltidningen har sedan start ofta 

skrivit om projektet och därigenom hjälpt till att marknadsföra projektet för ett litteraturhus 

utåt. I en artikel framhålls att kommunstyrelsens dåvarande ordförande vill att kommunen ska 

stödja föreningar som kan få tusentals turister att besöka Nynäshamns kommun (Skoglund, 

2008b). Motiven framstår som framförallt ekonomiska. Även om projektet inte skulle bli av, 

så är det troligt att uppmärksamheten kring projektet har medfört ett synligare Nynäshamn 

och ett mervärde till kommunen genom positiv uppmärksamhet. 

 

I lokalpressen och kommunala dokument framhålls framförallt de ekonomiska fördelarna med 

ett litteraturhus. De sociala motiven med projektet framkommer tydligare i intervjumaterialet. 

Kulturens identitetsskapande funktion och betydelse för individen lyfts fram. Ett djupare 
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motiv som angavs är att människor har ett behov av att känna till sitt historiska arv. Ett 

ytterligare motiv från kommunledning och vänförening kan vara en önskan om en större 

social sammanhållning och stärkt identitet.  

 

Individer har en helt annan möjlighet att göra val, var de vill bo och var de vill arbeta, i 

jämförelse med tidigare. Det skapar andra förutsättningar för orten när vi kan göra andra val 

än våra förfäder. Olsson (2005) anser att människor förr var knutna till ett kollektivt tvång. 

Både Olsson och RTK (2008) påstår att vår identitet och samhörighet istället numera påverkas 

av möten och i samspel med andra människor. Detta skulle då tyda på att platsers betydelse 

har fått en flyktigare mening. Förutom att identitetsskapande insatser kan användas av 

ekonomiska motiv för att stärka sig i den globala konkurrensen, så borde de sociala motiven 

vara minst lika viktiga för att stärka den kollektiva tillhörigheten. Om kommunens invånare 

känner att de inte har ett kollektivt ansvar, vem kommer då att engagera sig för platsens 

utveckling i förhållande till övriga kommuner och regioner? Att stärka identiteten för platsen 

genom att lyfta fram de kulturella resurser som redan finns, torde vara en viktig strategi för 

både samhällsplaneringen och för de människor som bor på orten.  

 

För kommunen kan en ökad tillväxt och ekonomisk besparing vara motiv till partnerskap. För 

den ideella organisationen är det vanligaste motivet enligt litteraturen att få tillgång till en 

ökad standard och bättre utvecklingsmöjligheter för att attrahera medlemmar och sponsorer 

(SKL, 2005). I Nynäshamns kommun framstår ekonomisk tillväxt som det främsta motivet för 

kommunen att satsa på kultur och därmed en förhoppning om en indirekt vinst. Den direkta 

vinsten för kommunen är oklar. Denna oklarhet har kritiserats av politiker som är oroliga för 

de ekonomiska problem som projektet skulle kunna ge kommunen, en kritik som 

framkommer både i dokument och i intervjuer. Då den ideella organisationen saknar en stabil 

ekonomisk plattform är det troligt att kommunen är intressant som samarbetspartner, för att 

kunna förverkliga idéer om ett litterärt center. Ett samarbete med kommunen skulle enligt 

vänföreningens hemsida stärka deras position utåt. I en intervju bekräftas att kommunens 

medverkan i projektet är ekonomiskt motiverad. Detta gör att den ekonomiska balansen 

mellan parterna blir ojämn och kommunen den trygga ekonomiska partnern.  

5.2.3 Faktorer som förenar  

Även om motivet kan skilja mellan parter, så behöver enligt Gorpe (2001) det gemensamma 

intresset och målet för det ömsesidiga arbetet vara detsamma. Partnerskapet blir ett verktyg 

för att uppnå målet och i vissa fall ett nödvändigt verktyg enligt Mörth (2006). Det finns 

ekonomiska motiv från vänföreningen att söka en stark samarbetspartner som Nynäshamns 

kommun skulle kunna vara. Mycket talar för ett offentlig-privat partnerskap är ett nödvändigt 

verktyg för att litteraturhuset ska bli av.  

 

Det som förenar de parter som ställer sig positiva till samarbete är kulturarvet, både i en 100-

årig byggnad som tidigare var ett elverk och författarna som har levt och verkat i kommunen. 

Det gemensamma målet är att öka turismen, antalet invånare och fler företagare till 

kommunen. 

 

I diskussionerna om projektet framkommer i intervjumaterialet att de ekonomiska riskerna har 

varit i fokus, medan vad projektet kan tillföra till kommunen har kommit i skymundan. Några 

av deltagarna ser inte att det finns något som förenar, utan att det mer handlar om ett 

egenintresse. Även insamlade dokument visar på en avsaknad av brett politiskt stöd för ett 

djupare kommunalt engagemang i ett litteraturhus. Det gemensamma intresset ifrågasätts och 

att partnerskap skulle vara ett alternativ för att uppnå gemensamma mål. Utan politisk 
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majoritet är det svårt att genomföra projekt Litteraturhus Nynäshamn med kommunen som en 

av flera aktörer. För att litteraturhuset ska bli verklighet krävs en förankring i frågan. 

5.2.4 Problem och möjligheter 

Ekonomiska neddragningar för kommuner har gjort att allt fler söker nya samarbetspartners, 

både bland privata och offentliga aktörer (Elander, 1999). I projektet för ett litteraturhus är det 

inte kommunen som har tagit initiativet till ett djupare samarbete. Istället kom frågan från den 

ideella organisationen. Situationen hade säkert utvecklats på ett annat vis om frågan hade 

kommit från kommunen. Då hade det troligen funnits ett politiskt stöd och kanske också 

tidigare erfarenheter av att samarbeta. Trots att det inte finns ett politiskt stöd för ett 

partnerskap har processen kommit relativt långt. Om föreningen kan visa upp en finansiell 

plan för driften av sin verksamhet som kommunen godkänner, skall byggnaden Gnistan 

byggas om och hyras ut hyresfritt fram till och med år 2011. Detta kan förklaras i att från 

början ville vänföreningen få stöd för att komma igång med verksamheten. När frågan ställdes 

från vänföreningen om kommunen ville bli en av huvudmännen, som ska ansvara för innehåll 

och drift av verksamheten, avstannade processen. Så länge förfrågan inte handlade om ett 

djupare samarbete, kunde olika beslut tas i kommunfullmäktige om än motvilligt. De politiska 

signaler som har förts fram genom kommunstyrelsens dåvarande ordförande, har varit att 

kommunen inte ska driva verksamheten. Intervjudeltagarna anser att kultur är viktigt, men har 

olika åsikter om hur verksamheten bör finansieras. En förankring av processen saknas. 

 

Partnerskap utmärker sig genom att vara ett långsiktigt samarbete med ett ömsesidigt 

ansvarstagande och engagemang (Gorpe, 2001). Långsiktigheten i ett samarbete mellan 

kommun och ideell organisation tycks oroa kommunens politiker, då det även innebär ett 

ekonomiskt ansvarstagande. Projektet betraktas som en ekonomisk risk som kommunen inte 

ska ta. I intervjumaterialet framkommer synpunkter som att kultursatsningar faller utanför 

ramen för kommunens kärnverksamhet. Det finns olika politiska åsikter i vilken typ av 

service kommunen ska ge sina invånare och hur skattemedel ska användas för att finansiera 

kultur.  

 

Det framkommer i intervjuer att i Nynäshamns kommun är kultursatsningarna till ideella 

organisationer ofta i form av beviljade bidrag. Den nuvarande politiken att låta föreningar 

ansöka årligen om bidrag, anses som ett fördelaktigt system för att stötta kulturlivet i 

kommunen. Fördelen med årliga bidrag är att kommunen inte binder upp sig ekonomiskt till 

något projekt. Det skapar en osäkerhet för bidragstagaren som inte vet om det kommer att få 

fortsatt stöd följande år. Att få igång en ny verksamhet som i detta fall ett litteraturhus, ses 

från den ideella organisationen som en stor ekonomisk utgift i uppstartningsskedet. Därför blir 

det extra känsligt för verksamheten om kommunen inte kan hjälpa till de första åren. 

Dessutom har föreningen andra ekonomiska vinningar med att samarbeta med kommunen. Ett 

samarbete signalerar utåt att här är en stabil förening. Samarbetet förväntas ge tillskott av 

pengar från annat håll som till exempel sponsorer, men också underlätta för föreningen att 

söka bidrag och lån. Kommunen har hela tiden varit en förutsättning för projektet. Det gör att 

det genom ett partnerskap öppnas en möjlighet att kunna bedriva en verksamhet och ett 

museum. Enligt Cars (2006) behövs ofta en samverkan för att en kulturinvestering ska bli av. 

 

Några fördelar som förs fram av Sveriges Kommuner och Landsting om offentlig-privata 

partnerskapslösningar, är att ett samarbete mellan offentliga och privata aktörer ger möjlighet 

till högre kvalité på offentliga tjänster, nyskapande och innovation (SKL, 2005). Ett 

litteraturhus ger möjlighet att träffas kring litteratur och skulle kunna bidra med kreativitet 

och nya tankar bland de som utövar verksamheten. Det framkommer i en intervju att det finns 
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utrymme för nya tankar i vänföreningen och att det kreativa arbetet ger glädje i gruppen. 

Vinsten kan även vara ett socialt brett nätverk som fungerar som ett socialt kitt (SKL, 2007). 

Det finns planer att arbeta med både barn och vuxna i kommunen och litteraturhuset kan bidra 

till en ny och annorlunda mötesplats. Ett samarbete mellan vänförening och kommun skulle 

därför kunna bidra med offentliga tjänster. För vänföreningen skulle ett samarbete kunna 

öppna dörrar till andra grupper i samhället. Genom fler grupper utökas det viktiga 

besöksunderlaget. 

 

Initiativtagaren har fått jobba i motvind. Förslaget om ett litteraturhus från denna privatperson 

har rört upp både positiva och negativa reaktioner i kommunen från framförallt politiker och 

några tjänstemän. Det saknas en större diskussion om fördelar och nackdelar med projektet 

anser några intervjudeltagare. Det är fullt möjligt att den infekterade situationen kan motverka 

kommunens möjligheter att attrahera kreativ arbetskraft som företagen är beroende av, då 

kreativa människor attraheras av tolerans och öppenhet enligt RTK (2008). 

 

Ett problem som tas upp i litteraturen är att det finns åsiktsskillnader om vad som är bra 

styrning och hur arbetet i ett nätverk ska fungera. Förespråkare för partnerskap finns framför 

allt på elitnivå, medan allmänheten och populärmedia föredrar att folkvalda har 

styrfunktionen så att de kan stå till svars om något går fel (Stoker, 2000). Om den stora 

gruppen politiker inte anser att en nätverksetablerad styrmodell är att föredra, blir det svårt att 

genomföra ett offentlig-privat partnerskap. Fördelen med den toppstyrda modellen är att 

politiker kan stå till svars för sina väljare och det är ett argument mot offentlig-privat 

partnerskapslösning. I ett partnerskap minskar medborgarnas insyn och möjligeter till ett 

politiskt ansvarsutkrävande enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2007). I ett samarbete 

med kommunen har vänföreningen möjlighet att påverka beslut utan politiskt mandat, vilket 

leder till att den informella makten ökar. I intervjumaterialet framkommer att det finns ett 

problem med att det är en privatperson som har tagit initiativet till projektet. Då det saknas 

stöd för ”governance” i de politiska partierna, får detta effekten att det påverkar möjligheten 

att genomföra projektet för ett litteraturhus i den styrform som den har presenterats i. Dess 

legitimitet ifrågasätts och har varit ifrågasatt sedan start. Något som går att ifrågasätta är att 

initiativtagaren har arbetat fram beslutsunderlag för ett litteraturhus till kommunens politiker. 

Genom sina dubbla roller är det mycket troligt att beslutsunderlaget har fått en stark prägel av 

en person. Frågan är om det var ett klokt beslut. I partnerskapssammansättningar förs flera 

olika aktörer samman för deras olika kompetens. Dessa aktörer, från både offentlig och privat 

sektor, kan sedan i sina diskussioner utbyta kunskap och idéer som sedan kan resultera i något 

nytt (SKL, 2007). Underlaget kan sedan föras vidare till beslut i kommunfullmäktige, för att 

därigenom öka legitimiteten. 

 

Ett annat problem är nationell erfarenhetsbrist av offentlig-privat partnerskap, då det är både 

tungt och tidsödande att driva projekt första gången (SKL, 2007). I intervjuerna framkommer 

brister i kommunens kunskap om samverkan för ett kulturprojekt. Att det finns en 

erfarenhetsbrist i kommunen har påverkat projektets möjlighet att få gehör och djupare 

engagemang från både politiker och tjänstemän i kulturfrågor och för att processen ska 

fortsätta utvecklas framåt. Ofta är det eldsjälar som ligger bakom projekten enligt Sveriges 

Kommuner och Landsting (2007). I detta kulturprojekt är initiativtagaren denna eldsjäl som 

har lagt ner tid och engagemang och saknar ersättare som är villig att driva projektet vidare. 

Det gör arbetet för ett litteraturhus sårbart. Eldsjälen är här både en styrka och en svaghet för 

projektet. 
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Det finns ett regelverk som inte är anpassat till offentlig-privat partnerskapslösning (SKL, 

2007). Det hävdas att i projektet Litteraturhus Nynäshamn finns inga juridiska hinder för de 

beslut som är gjorda. Däremot finns ekonomiska hinder. När det gäller hantering av risker 

finns en strävan att minimera och föra över risker från den offentliga till den privata aktören 

enligt Sveriges Kommuner och Landsting. För att kunna fördela risker mellan parter behöver 

parterna ha en finansiell styrka för att kunna hantera uppkomna risker (SKL, 2005). Problemet 

i detta projekt är att den finansiella styrkan är så starkt ojämn. För att kommunen ska kunna 

fördela ekonomiska risker i ett djupare samarbete, behöver de övriga parterna stärka sin 

ekonomiska bas. Tanken är att genom att samverka kan en fördelning av kostnader, 

investeringar, drift och oförutsedda utgifter ske, som då ses som en vinst för båda parter enligt 

Sveriges Kommuner och Landsting. Då kommunen ser en svag ekonomisk part i övriga 

aktörer, så är det svårt för kommunen att kunna fördela risker och kostnader. Detta har 

försvårat intresset för ett samarbete. 

5.2.5 Erfarenheter för framtida projekt 

I intervjumaterialet framkommer att det krävs mycket av en eldsjäl och projektledare för att 

lyckas. Mycket vikt läggs vid kommunikation och att övertyga de tveksamma till projektet. 

En övertygad stor massa är följaktligen en styrka för processen. Utöver det krävs enligt 

intervjusvaren egenskaper som kompetens, driftighet, målmedvetenhet, ett stort kontaktnät 

och en förmåga att identifiera och söka upp de personer som känner sig hotade. För att orka 

kan inte allt arbete läggas på en person. Det krävs fler för att lyckas. Bristen på aktiva 

förespråkare går som en röd tråd genom fallstudien. 

 

Vikten av att kommunicera är något som återkommer gång på gång i intervjumaterialet och 

framförs som en viktig erfarenhet av projektet. I detta fall har nog brist på kommunikation 

haft en avgörande inverkan på processens utveckling och främst i den politiska sfären. Det 

saknas en tät diskussion om vad olika aktörer vill i projektet. Diskussionen om ett litteraturhus 

har tagits upp i kommunen i samband med beslut och däremellan varit ett icke ämne. Det 

framkommer att det finns ett motstånd för att diskutera ämnen som saknar tillräckligt 

underlag. När ämnet blev politiskt kontroversiellt blev det istället lagt åt sidan. En framtida 

erfarenhet anses av en deltagare att även ämnen som inte ska beslutas måste diskuteras bland 

politiker. De olika aktörerna i projektet måste träffas ofta och prata mycket. Konsekvensen av 

otillräcklig diskussion har istället resulterat i ett låst läge där parterna har svårt att komma 

vidare, då förutsättningar för ett gemensamt beslut saknas. 

 

Även om alla är överens om vikten av att diskutera så tycks den svåra frågan vara hur 

diskussionen ska nå ut utanför de politiska rummen. Politiker vill veta hur väljare ställer sig i 

frågan. Problemet med att nå ut med information och få människor att engagera sig i olika 

frågor, kan bidra till en osäkerhet hur frågan politiskt ska behandlas. Just denna problematik 

ansåg en deltagare gällde i alla frågor, inte enbart ett litteraturhus. När beslut tas som inte är 

förankrade hos väljarkåren kan en osäkerhet finnas hur det folkliga stödet ska bli i nästa val. 

Det är troligt att denna okunskap om väljarnas synpunkter kan stoppa olika projekt som faller 

utanför kommunens ansvarsområde.  

 

Att driva nya projekt är både tungt och tidskrävande (SKL, 2007). Under de studerade fyra 

åren för processen av ett litteraturhus har arbetet tagit mycket tid av initiativtagaren, som har 

jobbat både ideellt och som projektanställd på kommunen. Anställningen bidrog till att 

processen snabbades upp. Att processen ändå drog ut på tiden tros av några intervjudeltagare 

bero på bland annat att det saknas ett djupare engagemang bland politiker och 

kommunanställda för kulturfrågor. Det saknas även en naturlig länk mellan vänföreningen 
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och kommunen. Svenska erfarenheter lyfter fram just den täta kontakten och dialogen mellan 

aktörer som något positivt och ibland även som en viktig förutsättning för projektet (SKL, 

2007). Dialogen mellan parter hade troligen påverkats om politikerna hade ansett att 

kulturfrågor var ett viktigt samtalsämne. Att en bred uppbackning bakom projektet dessutom 

saknas, är troligen den främsta förklaringen till att förutsättningarna för en tät kontakt uteblev.  

 

Ett problem för att fler partnerskapsprojekt ska genomföras i Sverige, är att det saknas samlad 

erfarenhet i en gemensam kunskapsbank som andra kan hämta och ta del av (SKL, 2007). Nu 

är det viktigt att komma ihåg att andras lyckade koncept inte är helt kopierbara, men ändå en 

viktig kunskap att samla in och sätta samman med sina egna förutsättningar. Den erfarenheten 

har även initiativtagaren gjort i projektet. Det har dessutom visat sig att det krävs en stor 

uthållighet för att orka tro att det finns en lösning.  

5.3 Sammanfattande diskussion 

5.3.1 Drivkrafter för kultur i kommunalt utvecklingsarbete  

Nynäshamns kommun vill stärka näringslivet och servicen. Därför görs olika 

attraktionsskapande insatser i kommunens utvecklingsarbete. En förbättrad och breddad väg 

73 har resulterat i ett närmande till arbetsmarknadsregionen Stockholm-Mälardalen. För 

kommunen innebär detta en ökad möjlighet att stärka tillväxten på orten. För att satsningarna i 

infrastukturen ska få önskad effekt krävs även andra faktorer, såsom mjuka värden, för att 

skapa attraktionskraft enligt Cars (2010). Om verksamheter är lokaliserade i anslutning till 

varandra, kan dessa dra nytta av detta. Om besökaren kan se relationen mellan olika 

verksamheter, kan det ge synergivinster (Cars, 2006). I ett samarbete mellan näringslivet och 

kommunen har kultur identifierats som ett av flera viktiga områden för att kunna öka antalet 

invånare, besökare och företag till kommunen.  

 

Det finns olika drivkrafter för ett litteraturhus, både ekonomiska och sociala. För 

kommunledningen är förhoppningen att litteraturhuset ska dra till sig tusentals turister till 

orten. Kultur blir en del av marknadsföringen för att skapa en positiv image av platsen. För 

den ideella organisationen handlar samarbetet med kommunen mer om att stärka sin position 

ekonomiskt, kunna medverka till ett utökat kulturutbud och för att kunna driva en kreativ 

verksamhet.  

 

Det som förenar kommunledning och ideell organisation i ett samarbete är de kända 

författarna som har levt och verkat i Nynäshamn, samt en 100-årig byggnad där verksamheten 

är tänkt att drivas om projektet genomförs. Arbetssättet att identifiera och lyfta fram en plats 

identitet, är en arbetsmetod för att stärka platsen i den globala konkurrensen (Ghilardi, 2003). 

I metoden ”Cultural planning” samlas information in om platsens speciella kulturella drag och 

används sedan i kommunens utvecklingsarbete. För att kultursatsningen ska lyckas krävs ett 

större helhetsperspektiv i planeringen. Både Olsson (2005) och Cars (2003) påpekar att 

kulturutbudet är beroende av övrigt utbud såsom affärer, övernattningsmöjligheter och 

restauranger som tillsammans kan både förstärka och försvaga attraktionskraften. Det kan 

krävas olika former av offentliga satsningar i stadsmiljön. Kulturaktiviteten påverkas även av 

hur omgivande aktiviteter upplevs både regionalt och lokalt. Då kultursatsningar ofta kräver 

samverkan, kan en förändrad syn på nätverkssamarbete med andra aktörer även i kulturprojekt 

underlätta genomförandet av projekten. Dessutom kan det bidra till ett större 

helhetsperspektiv i den strategiska planeringen. 
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5.3.2 Svårigheter med att genomföra projektet 
Vänföreningen har tagit initiativ till ett djupare samarbete mellan dem och kommun för ett 

litteraturhus. Utan kommunen hade inte projektet utvecklats så pass långt som det har gjort. 

Stödet från kommunledningen har varit en förutsättning för projektet. Från början fanns en 

fråga om att få hjälp med att komma igång med verksamheten. Under processens gång har en 

fråga om ett djupare samarbete kommit till kommunen. Det saknas kommunal erfarenhet av 

offentlig-privata partnerskapslösningar i kulturfrågor. Dessutom finns en nationell 

erfarenhetsbrist. Den befintliga modellen, att bevilja årliga bidrag till föreningslivet, ses som 

ett viktigt stöd och ett fördelaktigt system då kommunen inte förbinder sig till någon 

verksamhet. Fördelen för kommunen är att politikerna inte är ansvariga för ett beslut inför 

väljarna, som kan äventyra kommunen att bli fast i ett samarbete som är kostsamt för 

skattebetalarna. Nackdelen för den ideella föreningen är att det blir svårt att bygga upp en 

verksamhet, söka lån och bidrag. Projektet är sårbart när allt arbete numera sker på frivillig 

basis. 

 

Genom projektet öppnas dörrar upp för ett nytt styrsätt med flera olika aktörer från näringsliv, 

ideell organisation och kommun. Politiskt finns inget stöd för partnerskap i kulturprojekt, 

vilket försvårar genomförandet av projektet. Kommunen vill att näringslivet ska bli den 

trygga och långsiktiga ekonomiska partnern, men av tradition sponsrar näringslivet hellre 

idrotten och det kan vara svårt att få ekonomiskt stöd även för sådant som gynnar dem. I ett 

samarbete om ett litteraturhus finns risken att kommunen istället får ta det ekonomiska 

ansvaret. För att kommunen ska fortsätta stödja tillkomsten av ett litteraturhus har kommunen 

ställt kravet att vänföreningen behöver kunna visa att de har ekonomiska förutsättningar att 

driva verksamheten. Så länge vänföreningen inte lyckas med den uppgiften skapar det en 

ekonomisk obalans mellan parterna, där en fördelning av risker inte kan ske. Detta försvårar 

förutsättningarna för ett samarbete och fortsatt kommunalt stöd. 

 

Kommunen saknar erfarenhet av driva kulturprojekt i ett offentlig-privat partnerskap. 

Problemet med att den informella makten ökar med ett partnerskap gör att dess legitimitet kan 

ifrågasättas (Stoker, 2000). Processen för ett litteraturhus är kritiserad och ifrågasatt. En viktig 

fråga borde vara hur informellt inflytande kan bli till en fördel för kommunen och om beslut i 

kommunfullmäktige kan stärka dess legitimitet. Att tidigare erfarenhet saknas utgör i sig ett 

hinder men det kan antas vara omöjligt att driva ett offentlig-privat partnerskap i en kommun 

som saknar bred politisk förankring både inom och över partigränser. Då samarbetet i ett 

partnerskap förväntas vara långsiktigt behöver även det politiska stödet ha en bredare 

karaktär, än dagens få politiker.  

 

I denna fallstudie har kommunikationen om vad olika parter vill med projektet inte varit 

tillräckligt, varken mellan kommun och vänförening, mellan politiker eller andra berörda 

verksamheter. Ämnet blev politiskt kontroversiellt och diskussionen avtog. För att parterna 

ska komma vidare i processen krävs åsiktsutbyten för att projektet ska kunna förankras bland 

alla tänkbara parter som kan påverka eller bli påverkade av ett litteraturhus. Ett intresse och 

engagemang från politiker och kommunanställda i kulturfrågor underlättar arbetet. För 

framtida projekt finns erfarenheten att parter måste våga prata mycket och ofta. En person kan 

inte förväntas att ensam driva projektet framåt. Det krävs sannolikt en grupp av personer med 

olika kompetens som tillsammans för projektet framåt och som kan utbyta tankar och 

erfarenheter. En grupp utökar kontaktnätet och kan vara ett stöd i det förövrigt tunga och 

tidskrävande arbetet med att driva nya projekt.  
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5.3.3 Slutsatser 

Nynäshamns kommun är en förhållandevis ung och liten kommun i en utvecklingsfas. Detta 

borde ge andra förutsättningar för kultursatsningar när andra intressen även finns att uppfylla. 

Ändå kan inte kulturens betydelse för ortens konkurrenskraft bortses. I fallstudien 

framkommer att kultur är viktigt, men i kommunen saknas enligt intervjusvaren ett djupare 

intresse för kulturfrågor bland politiker och tjänstemän. Genom att inkludera kulturen i 

kommunens utvecklingsplanering, ökar kommunen sin möjlighet att lyckas med sina övriga 

planerade och utförda investeringar. Kulturen är därför en viktig faktor som behöver ingå i ett 

större sammanhang, i ett kluster av övrigt utbud och satsningar i stadsplaneringen. Detta för 

att stärka attraktionskraften till kommunen. 

 

Fördelen med litteraturhuset är dess återkoppling till kommunens historia. Att lyfta fram 

ortens traditioner och kulturarv stämmer överens med metoden ”Cultural Planning” som kan 

användas i kommunens strategiska utvecklingsarbete. För att kunna sticka ut gäller det att 

kunna lyfta fram något som andra platser saknar. Detta för att stärka Nynäshamns kommuns 

identitet och för att inte bli en kommun i mängden.  

 

Det finns ingen nationell erfarenhet av ett litteraturhus. Kultur är en osäker satsning i sig, 

vilket skapar osäkerhet över hur stort intresset blir att besöka litteraturhuset och om 

verksamheten kan bära sina kostnader. Det saknas en marknadsundersökning över hur 

intresset för ett litteraturhus ser ut. Det kan uppfattas som onödigt riskfyllt att göra 

ekonomiska kalkyler över antalet besökare utan att ha genomfört en marknadsundersökning. 

Fallstudien visar att frågan är hos tvivlare om det verkligen finns ett större intresse för ett 

litteraturhus. En undersökning borde ge dessa svar, men också underlätta i förhandlingar 

mellan olika parter när risken är känd. Jag vill rekommendera en undersökning om hur 

invånarnas förväntningar på kultur ser ut. Kanske kan dessa förväntningar rymmas i ett 

litteraturhus. Troligen kommer flera olika svar att ges, då vi har olika intressen och behov. 

Här finns möjlighet att tänka i nya banor och knyta oväntade samarbeten mellan kultur och 

andra verksamheter.  

 

Kulturverksamheter attraherar kreativa och nyfikna människor och har en viktig social 

funktion att fylla. Det krävs både tolerans och öppenhet i kommunen för nya verksamheter 

och samarbetsformer för att inte hindra utvecklingsarbetet. För att nya verksamheter inte ska 

uppfattas som ett hot behöver alla som påverkas också få ta del av processen. Detta för att få 

insyn, kunna påverka och för att öka processens legitimitet. Partnerskap har sin känsliga punkt 

i demokratifrågan och behöver därför ges en så öppen process som möjligt. Dessutom 

behöver olika berörda personer delta för att förankra processen. Genom ett brett deltagande 

kan flera stå till svars för de olika beslut som tas. 

 

Det som intervjudeltagarna är väl medvetna om är att det saknas en bred förankring av 

projektet. Den viktigaste erfarenheten som förs fram i intervjuer är vikten av kommunikation. 

Projektet behöver förankras bland de aktörer som kan påverka eller som påverkas av ett 

litteraturhus. Processarbetet borde bestå utav en grupp av personer som för arbetet framåt. 

Arbetet kan inte läggas på en eller ett fåtal personer. Fler personer än de som har ingått i 

projektet borde således ingå i denna process. Då tänker jag även på de som påverkas av att 

nya verksamheter tillkommer. Istället för att konkurera kan, om vilja finns, liknande 

verksamheter dra nytta av varandra och utvecklas. Partnerskap kräver dessutom en 

långsiktighet. En mandatperiod är kort och en politiskt bred uppslutning bakom ett 

kulturprojekt borde då vara att eftersträva. 
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Att förankringen av projektet uteblev beror sannolikt på flera orsaker. Det finns en avsaknad 

av erfarenhet och tradition från kommunen av att samverka med näringslivet och ideella 

föreningar i kulturprojekt. Jag tror att processen hade utvecklats på ett helt annat sätt om 

erfarenhet hade funnits. Sedan gäller det att få med alla parter åt samma håll, genom att skapa 

utrymme för ett forum för berörda parter att ventilera sina åsikter i. Något som har 

framkommit i intervjuer och samtal är att olika parter har, av någon orsak, inte deltagit i 

processen och detta har sannolikt istället skapat större motsättningar mellan aktörer. Ovan på 

detta framkommer i intervjuer att det finns olika åsikter om hur skattemedel ska användas, ett 

allmänt ifrågasättande av offentlig-privat partnerskap i kulturprojekt samt att det saknas 

diskussioner i ämnet kultur bland politiker vid sidan av det som ska upp till beslut. 

Diskussioner mellan oliktänkande ger större utrymme för att komma vidare i andra 

diskussioner, om kulturens sociala och ekonomiska påverkan för samhället. Denna avsaknad 

är i sig en förlust och en viktig erfarenhet inför framtida projekt.  

 

Negativa erfarenheter finns kvar och kan försvåra framtida projekt. Litteraturhuset har i 

lokalmedia, på hemsidan för både Vänföreningen Litteraturhus Nynäshamn och Nynäshamns 

kommun gett skenet av att ett litteraturhus kommer att bli av. Det finns människor som har 

lagt ner både tid, pengar och engagemang för ett litteraturhus. Det är förståeligt om det finns 

ett motstånd för att diskutera projektet. Med respekt för alla dessa inblandade invånare och 

företag vill jag rekommendera att samlas till diskussion om vilka värden kultur kan medföra, 

vilka offentliga tjänster ett litteraturhus kan ge och om dessa tjänster är önskvärda. 

Förhoppningsvis kan nya frön och insikter uppstå ur diskussionerna, som sedan kan användas 

i det strategiska utvecklingsarbetet. 
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AB Nynäs Petroleum och Stockholms Hamnar. Plats: Folkets hus Nynäshamn, 2008-09-06. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Frågeguide 1 

Intervjuer med initiativtagare och sponsor 

1. Kulturens förväntade betydelse för kommunen och dess invånare. Vad 

förväntas Litteraturhus Nynäshamn tillföra?  

 

2. Samverkan mellan kommun och ideell organisation. Hur ser 

samarbetsformen ut mellan Nynäshamns kommun och Vänföreningen 

Litteraturhus Nynäshamn? Vilka vinster ses i ett offentlig-privat samarbete? 

Vilka problem finns? 

 

3. Viktiga eller avgörande faktorer för ett offentlig-privat samarbete. Kan 

några faktorer urskiljas som har eller har haft särskild påverkan på projektet 

Litteraturhus Nynäshamn?  

 

4. Viktiga erfarenheter för framtida projekt. Vad har projektet Litteraturhus 

Nynäshamn gett för viktig kunskap att föra vidare till framtida 

samverkan/partnerskap? 
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Bilaga 2 – Frågeguide 2 

Intervjuer med politiker och tjänsteman 

1. Kulturens förväntade betydelse för kommunen och dess invånare. Vilka 

förväntningar finns på kultur och vad kan projektet Litteraturhus 

Nynäshamn tillföra till kommunen?  

 

2. Samverkan mellan kommun och ideell organisation. Hur ser 

samarbetsformen ut mellan Nynäshamns kommun och Vänföreningen 

Litteraturhus Nynäshamn? Vilka vinster respektive problem finns i ett 

offentlig-privat samarbete?  

 

3. Kommunal policy. Om policy finns, hur fungerar Nynäshamns policy för 

sponsring och samverkan med privata aktörer och organisationer?  

 

4. Viktiga eller avgörande faktorer för ett offentlig-privat samarbete. Kan 

några faktorer urskiljas som har eller har haft särskild påverkan på projektet 

Litteraturhus Nynäshamn?  

 

5. Viktiga erfarenheter för framtida projekt. Vad har projektet Litteraturhus 

Nynäshamn gett för viktig kunskap att föra vidare till framtida 

samverkan/partnerskap? 
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Bilaga 3 – Frågeformulär 

Kommunpolitiker 

Kommunens intresse för kultur i stadsplaneringen och för kommuninnevånare. 

1. Vilken betydelse har kultur för Nynäshamns kommun? Vilka förväntningar 

finns och vad kan projektet Litteraturhus Nynäshamn tillföra till kommunen? 

2. Kan du berätta när och hur du blev involverad i projektet litteraturhus 

Nynäshamn?  

3. Berätta om projektet Litteraturhus Nynäshamn? Ser du att det finns alternativa 

lösningar för litteraturhuset? (samverkansform, plats m.m.)  

 

 

Samverkan mellan kommun, organisationer och offentliga institutioner 

1. Vad är det som förenar kommun, privata företag och organisationer för ett 

Litteraturhus? 

2. Hur ser samarbetsformen ut idag mellan Nynäshamns kommun och 

interimsstyrelsen för ett litteraturhus i Nynäshamn?  

3. Vilka är de främsta aktörerna som du kan identifiera?  

4. Vilka svagheter respektive styrkor har projektet litteraturhus Nynäshamn? 

5. Vilka fördelar respektive nackdelar kan kommunen uppnå med ett samarbeta 

med andra aktörer för ett litteraturhus i Nynäshamn? 

Tänkta huvudmän: Vänföreningen Litteraturhus Nynäshamn, ABF Södertörn, 

Sveriges författarförbund, Södertörns högskola, samt Nynäshamns kommun 

6. Hur har samarbetet mellan kommun och vänföreningen fungerat hitintills? 

7. Hur viktigt är det för interimsstyrelsen att få med kommunen i samarbetet? 

Vilka tänkta följder skulle det bli för litteraturhuset om kommunen inte vill bli 

en av huvudmännen? 

8. Tidigare erfarenhet: Hur vanligt är det med samverkan i kulturfrågor mellan 

kommun, privata aktörer och organisationer i kommunen? 

 

9. Berätta om debatten som har drivits om ett litteraturhus? (Ex. Vilka har 

deltagit? Alla eller utvalda? Vilka platser har varit tillgängliga för debatt? Hur 

har processen påverkats av debatten?) 



73 

 

10. Berätta hur Petra Harkort-Berge arbete på kommunen har påverkat processen 

för projektet?  

11. Hur ser situationen ut idag? (§82) ”Litteraturhuset i Nynäshamn- bildande av 

ideell förening” finns med i dagordningen men inte kommunstyrelsens 

protokoll 2009-04-22. Vad är orsaken till att punkten inte behandlades på 

kommunstyrelsens möte? 

 

 

Kommunal policy.  

1. Har kommunen en policy för sponsring/samverkan med ideell 

verksamhet? Om policy finns, hur fungerar Nynäshamns policy för 

sponsring och samverkan med privata aktörer och organisationer? 

2. Om kommunen blir medlem i den ideella organisationen, kan då 

kommunen frånsäga sig all ekonomisk ansvar som inte har med lokalen 

Gnistan att göra?  

 

 

Viktiga eller avgörande faktorer för ett offentlig-privat samarbete. 

1. Kan du urskilja några faktorer som har eller har haft särskild påverkan på 

projektet Litteraturhus Nynäshamn?  

2. Hur ser moderaterna på partnerskap/samverkan mellan offentlig och privat? 

Allmänt och i kulturändamål som Litteraturhus Nynäshamn?  

3. Moderaterna röstar emot att kommunen ska vara med i en ideell förening för 

ett litteraturhus. De röstar emot enkelt planförslag. Vad är orsaken? Styrkor 

och svagheter i projektet? 

 

 

Viktiga erfarenheter för framtida projekt 

1. Vad tror du är viktiga erfarenheter att ta med i framtida projekt? 

2. Finns det något mer du vill berätta? 


