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”Kultur är kommunikation, kultur är det sätt på vilket man  
lever och uppträder. Kulturen och konsten bygger människans 
identitet så länge hon lever. Alla har rätt till kultur. Stadskulturen 
främjar mångfald och en hållbar livsstil i städerna. Kulturen  
ökar stadens dragningskraft och erbjuder förutsättningar för 
mångsidig företagsverksamhet.”
( K U LT U R E S B O  2 0 3 0 )

Kultur och stadsplanering

CENTER FOR CULTURAL POLICY RESEARCH
KULTTUURIPOLITI IKAN TUTKIMUSKESKUS
KULTURPOLITISKA FORSKNINGSCENTRET

Berättelsen om Esbo är stadens strate-
gi som styr stadens utveckling. Målen 
för berättelsen om Esbo fokuserar på 
1) utbildning och välfärd, 2) livskraft, 
konkurrenskraft och sysselsättning, 3) 
miljö, byggande och trafik samt 4) eko-
nomi, personal och förvaltning.

KulturEsbo 2030 är Esbo stads kulturstrategi som 
preciserar kulturens och konstens aspekter vid för-
verkligandet av Berättelsen om Esbo. I den konsta-
teras att kultur och konst kunde ha en synligare roll 
i stadsplaneringen. Även vetenskapliga forsknings-
rön visar att kultur och konst har en stark koppling 
till målsättningarna för berättelsen om Esbo.

• Konst- och kulturutbildningen stärker barnens och de ungas kulturella 
kapital och förmåga att medverka aktivt i samhället samt främjar inlär-
ning, välmående och utvecklingen av sociala färdigheter. Med en konst- 
och kulturverksamhet tillgänglig för alla förebygger man ensamhet. Ett 
samarbete mellan kultursektorn och social- och hälsosektorn är ett 
fungerande sätt att ta hand om de kulturella grundrättigheter som speci-
ellt människor i svagare ställning har, och så stärka deras välmående.

• Kulturen skapar sysselsättning. Genom kulturverksamhetens förebyg-
gande inverkan sänks offentliga utgifter.  Kulturturismen främjar den 
lokala och regionala ekonomin. Konst- och kulturverksamheten gör  
regionen levande, upplevelserik, intressant och lättillgänglig samt  
förnyar tänkandet och verksamheten. 

• Kulturverksamheten stärker den lokala identiteten. Att ta konst och 
kultur i beaktande när man bygger gör att konsten kommer närmare 
människorna och skapar estetiska, trivsamma och trygga miljöer.  
Satsningarna på arkitektur och konst ökar områdets dragningskraft. 

• Konst- och kulturverksamheten fungerar som en källa för god arbets-
hälsa och produktivitet på arbetsplatserna. Konst och kultur har positi-
va effekter på organisatoriska färdigheter och samarbete, på ledarskap 
och på de anställdas utveckling. Konst och kultur främjar förnyelse av 
tankesätt och innovationer.

Hur förknippas kulturen med berättelsen om Esbo?
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Kulturstrategins centrala mål är:

• Kultur främjar tillgänglighet och trygghet

• Kulturen hjälper oss att förnya vår kompe-
tens

• Kulturen är en del av en invånarorienterad 
stadsutveckling

• Kulturen slår vakt om samhällsfreden och 
skapar sammanhållning

• Kulturen uppmuntrar oss att överraska och 
ta risker

För att uppnå dessa mål måste man göra vissa 
val. I figur 1 ställs sex frågor genom vilka man 
kan granska de kulturpolitiska valen och sats-
ningarna i staden.

Figur 1. Kultur och stadsutveckling³

”Kulturen övergriper och 
genomtränger hela samhället 
både socialt och ekonomiskt”.
( K U LT U R E S B O  2 0 3 0 )

Hur uppfattas kulturen?

Hur utförs  
kultur- 

tjänsterna?

Hur riktas  
resurserna?

Vilken är kulturtjänsternas målgrupp?

Hurdan  
Esbo-anda 
stöds via  
kulturen?

Var finns  
kulturen?

Genom sina val skapar staden sin egen 
kulturprofil. De aspekter som man be-
tonar i verksamheten inverkar på olika 
sätt på stadens utveckling och kultu-
rens roll i utvecklingen. Olika satsnin-
gar utesluter inte varandra. Det är  
dock bra att vara medveten om dem 
och ta hänsyn till dem. 

Hur ska berättelsen om Esbo förverkligas  
med hjälp av kulturen?

Kuvio 1. Kulttuuri ja kaupunkikehitys. Kuviossa esitetään kysymyksiä, joiden kautta voidaan tarkastella kulttuuripoliittisia valintoja ja painotuksia.
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Inom stadens organisation verkar utbildnings-
väsendet, social- och hälsoförvaltningen, tek-
nik- och miljöförvaltningen samt koncernför-

”Vi måste göra oss av med 
inkrökt tänkande i sektorer och 
förvaltningar inom staden och i 
förhållande till den privata och  
den tredje sektorn. Samarbete är  
till nytta för samtliga parter.  
Värdeningarna inom kultur-
verksamheten i Esbo skapar 
en stark grund för nätverk och 
partnerskap.” 
( K U LT T U U R I E S P O O  2 0 3 0 ) 

• Tväradministration och samverkan skapar positiva och överraskande 
effekter av kulturverksamhet i samhället och i ekonomin som inte kan 
åstadkommas av en ensam aktör eller en enskild sektor (sk. spillover- 
effekt).

• Samhällsproblem och utmaningar blir lösta genom samarbete mellan 
organisationer och tväradministrativt samarbete. Även kommuninvå-
nare och andra centrala aktörer måste tas med i samarbetet. Samar-
betet underlättar arbetet för den enskilda aktören.

• Förstår man de tväradministrativa processerna, sprids goda effekter 
på ett mera verkningsfullt sätt. Samarbetet och nätverken främjar 
accepterandet av nya och kreativa tanke- och tillvägagångssätt samt 
deras spridning i praktisk användning. På så sätt utnyttjar man effek-
tivt olika tankesätt, kunskaper, färdigheter, erfarenheter och idéer.

• Åtgärder som har vidtagits i olika sektorer utan någon tväradminis- 
trativ koordinering kan vara motstridiga och leda till att målen inte 
förverkligas.

• Resultat som har uppnåtts i tidsbegränsade projekt kan spridas och 
införas som permanent praxis med hjälp av samarbete och tväradmi-
nistrativa nätverk.

• Tväradministrativt samarbete levererar önskade resultat när ansvars- 
områdena och resurserna är tydliga och man tar hänsyn till olika par-
ters styrkor.  Ett lyckat samarbete förutsätter platser och redskap för 
de olika aktörernas regelbundna växelverkan och nätverkande.

valtningen. Varje sektor genomför för sin del 
målen för berättelsen om Esbo. En synligare 
roll för kulturen kan främja förverkligandet av 
målen. Därför är det viktigt att alla sektorer 
identifierar ur sin synvinkel hur kulturen kan 
vara med i stadsplaneringen. De olika för-
valtningsområdena och sektorerna bör skapa 
modeller och strukturer för beaktande av 
kulturella aspekter i sin verksamhet.

För att uppnå målen för berättelsen om Esbo 
krävs tväradministrativt samarbete och hela 
stadens medverkan. Förutom kommunorga-
nisationen förverkligas berättelsen om Esbo 
och kulturstrategin av övriga medlemmar i 
den lokala sammanslutningen.

Tväradministrationen främjar på många sätt 
uppnåendet av målen och föresatserna samt 
uppkomsten av positiva effekter. 

Vem förverkligar berättelsen om Esbo?
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Ytterligare information  
om forskningsprojektet:
Centret för kulturpolitisk forskning Cupore
www: cupore.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/espoocult
Facebook: facebook.com/Cupore/

Esbo stad, kulturenheten
www: espoo.fi/espoocult
Facebook: facebook.com/KulttuuriEspoo/

Har du tankar eller frågor?  
Kommentera och ge respons!  
#EspooCult

Forskningsprojektet  
EspooCult
EspooCult-projektet är den första omfattande 
kulturpolitiska forskningen om Esbos kultur-
tjänster och kulturprofil. Forskningen genomförs 
under åren 2018–2019.
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Källor

I forskningen
• kartläggs kulturtjänsternas nuläge i Esbo
• bedöms KulturEsbo 2030 -strategins potential  

och metoder att nå sina mål
• presenteras slutsatser och rekommendationer  

för hur kulturtjänsterna kan utvecklas i  
framtiden.
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