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Förord

Det finns många stiftelser på lokal och regional nivå inom kulturområdet. De 
flesta är tillkomna under 1900-talet och i flera förekommande fall är stiftelse-
grundarna en kommun och ett landsting i samarbete. Det skapas inga nya an-
slagsstiftelser idag men många huvudmän överväger hur stiftelserna bättre kan 
passa in i dagens samhälle och sneglar på aktiebolagsbildning som en möjlighet. 
Det är inte bara inom kulturområdet som det förekommer stiftelser, utan det 
finns inom andra områden som till exempel forskningsfältet.

Kulturparken Småland är ett intressant exempel på utveckling av verksamhet-
er drivna i stiftelseform. Landstinget Kronoberg och Växjö kommun, med delat 
ekonomiskt ansvar för Stiftelsen Smålands museum och stiftelsen Emigrant-
institutet samt Föreningen Kronobergsarkivet, har nyligen ombildat delar av 
verksamheterna till aktiebolag. De erfarenheter man vunnit ur detta arbete kan 
utgöra lärande exempel för andra kommuner och landsting i Sverige som står 
inför samma behov av förändringsarbete. 

Därför är det naturligt för Sveriges Kommuner Landsting att ge ut denna skrift. 
Publikationen är ett samarbete med Stiftelsen framtidens kultur som uppmunt-
rat förändrings- och utvecklingsarbete, inte minst vad gäller kultur institutioner 
och som också varit finansiär för flera delar av utredningsprocessen kring Kultur-
parken Småland.

Författare till skriften är Erica Månsson, VD på Kulturparken Småland och 
Keith Wijkander som varit konsult och utredare åt Kulturparken Småland inför 
aktiebolagsbildningen. Författarna svarar själva för innehållet i skriften. Calle 
Nathanson på SKL har varit projektledare för skriften.

Trevlig läsning!

Stockholm i mars 2012

Gunilla Glasare
Direktör, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Jonas Anderson
VD, Stiftelsen framtidens kultur
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I många landsting, regioner och kommuner förs 
idag diskussioner om anslagsstiftelser för kulturell 
verksamhet. Stiftelserna skapades från början und-
er 1970-tal eller tidigt 1980-tal för regionala teatrar, 
orkestrar och museer.

2010-talets Sverige är emellertid ett annat än 
1970-talets. På många håll finns känslan av att kultur-
institutionernas roller behöver förändras. Pub lik och 
länsinnevånare frågar efter institution erna av delvis 
andra anledningar än för fyrtio år seda n. Nu gäller 
det att få verksamhet och arbets former att anpassa 
sig till nya kulturella behov.

Men det kan vara svårt för förtroendevalda och 
tjänstemän att omsätta en stark upplevelse av att 
institutionen behöver förnyas och få nya impulser, 
i en både enkel och tydlig analys av vad som behö-
ver göras. Diskussionen om uppdraget, institutio-
nens raison d’être, får gärna en slagsida mot frågor 
om formalia, stiftelsejuridik och styrning. Detta är 
aspekter som inte kan förbigås i ett förnyelsearbete, 
med viktigaste frågan gäller ändå kulturinstitution-
ens egentliga uppdrag.

Landstinget Kronoberg och Växjö kommun har 
delat det ekonomiska ansvaret för Stiftelsen Små-

lands museum, Stiftelsen Emigrantinstitutet i Växjö 
samt Föreningen Kronobergsarkivet. Landstinget 
och kommunen bildade år 2009 ett bolag, Kultur-
parken Småland AB, med avsikt att samordna stift-
elserna och föreningsarkivet inom bolagets ram. 
Som institutionernas huvudfinansiärer ville lands-
tinget och kommunen få till stånd en förnyelse av de 
snarlika verksamheterna kring kulturarvet.

Detta initiativ stötte på en mängd olika svårig-
heter, men hittade till sist ändå sin form. Idag finns 
båda stiftelserna kvar. Men Smålands museum har 
omvandlats till en ägarstiftelse för museisamlingen 
medan själva verksamheten drivs inom bolaget. 
Även Kronobergsarkivets verksamhet är inordnad i 
bolaget. Bolaget har övertagit den publika verksam-
heten i Utvandrarnas hus i Växjö, medan Stiftelsen 
Emigrantinstitutet drivs vidare som en självständig 
forskningsstiftelse utan löpande anslag. De organi-
satoriska förändringarna svarar mot att de tidigare 
verksamheterna har fått en i många hänseenden ny 
profil och inriktning. 

Sammantaget anser vi att Kulturparken Småland 
AB är en framgång. Den förnyelse och vitalisering 
av kulturinstitutionernas verksamhet som huvud-

KAPITEL1

Varför en skrift om  
Kulturparken Småland?
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Kapitel 1. Varför en skrift om Kulturparken Småland?

männen efterfrågade är på väg att bli verklighet. 
Inom vissa områden är vi redan där. Inom andra har 
vi en klart utstakad riktning om vart vi vill nå. 

Under arbetets gång skapades en fyllig dokumen-
tation kring anslagsstiftelser, organisationsformer 
och kulturverksamheternas ändamål. Det handlar 
huvudsakligen om utredningspromemorior inför 
bolagsstyrelsens och vd:s beslut om de vägval som 
behövde göras. Även om promemoriorna rör Krono-
berg och Växjö, så tror vi att frågorna som behandlas 

är allmängiltiga nog att intressera alla huvudmän 
som engagerar sig i liknande förnyelseprojekt.

Denna skrift är ett försök av oss, Erica Månsson, 
Kulturparkens vd och Keith Wijkander, konsult 
i projektet, att på ett enkelt och förhoppningsvis 
lättöverskådligt sätt förmedla våra erfarenheter av 
arbetet. Skriften har formen av ett redigerat urval av 
promemoriorna. För att sätta in dem i sitt samman-
hang har vi försett varje avsnitt med en inledande 
presentation, kallade Vd:s inledning. 
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KAPITEL2

Den strategi och det arbetssätt vi valde visade sig i 
allt väsentligt fungera bra, vilket naturligtvis är skä-
let till att historien om Kulturparken förtjänar att 
berättas. Men den avgörande faktorn var att arbetet 
med att förnya kulturstiftelserna bottnade i en sam-
lad politisk vision för Växjö och Kronoberg. Den gav 
ytterst de politiska motiven för att genomföra om-
bildningen, trots motstånd och invändningar. 

Visionen handlar om den regionala utvecklingen 
i 2010-talets Sverige, en utveckling som i hög grad 
präglas av de tre storstadsområdenas tillväxt. Stor-
stockholm, Storgöteborg och Stormalmö har idag 
38 procent av landets befolkning och andelen växer 
snabbt. Idag föds över 40 procent av alla barn i nå-
got av storstadsområdena och det finns i absoluta tal 
färre människor i landet utanför de tre områdena än 
det gjorde 1970.

Utvecklingen hänger ihop med att akademiska 
utbildningar får en allt starkare ställning på arbets-
marknaden. Det vill säga tjänster med högt föräd-
lingsvärde, mer kvalificerade tjänster, växer på be-
kostnad av tjänster med lägre förädlingsvärde. Idag 
har drygt 35 procent av de sysselsatta en postgymna-
sial utbildning. Andelen växer stadigt. Om ett yngre 

akademikerpar båda ska ha ett kvalificerat arbete så 
måste de flytta till något av storstads områdena. De 
båda trenderna förstärker varandra.

Med nuvarande utvecklingstakt kommer över 50 
procent av befolkningen leva i ett storstadsområde 
år 2030. Hälften av Sveriges yrkesarbetande befolk-
ning kommer då att vara akademiker i något av stor-
stadsområdena. 

Då, om inte förr, tar Sverige klivet in i det hög-
urbaniserade utbildningssamhället. Men föränd-
ringarna ställer resten av landet inför utmaningen 
att hitta en formel för hur man ska kunna följa med i 
utvecklingen. Här har Växjö och Kronoberg gjort sitt 
val genom att ta ställning för en sydsvensk region-
bildning, som förutom Skåne också bör omfatta Ble-
kinge, Kalmar och Kronoberg. En sådan region kom-
mer att ha sin tyngdpunkt inte Malmö, utan snarare i 
Köpenhamn. Bakom utvecklingen i sydvästra Skåne 
ligger i hög grad den dynamik som skapas genom in-
tegrationen mellan Malmö och Köpenhamn.

”I Kronoberg går tågen söderut”, som kommunal-
rådet Bo Frank i Växjö formulerar saken. Därför 
ligg er Växjös möjligheter att koppla upp sig till 
någo n av storstadsregionerna i just en regionbild-

Visionen för Växjö och Kronoberg   
– ”Köpenhamn norra”
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Kapitel 2. Visionen för Växjö och Kronoberg  – ”Köpenhamn norra”

ning med Skåne. Om en sådan region kan bli en rea-
litet så kommer den rimligtvis att ha utrymme för, 
eller behöva, ett sekundärt centrum i nordöst, det 
vill säga Växjö. Här finns en möjlighet och en region-
al roll för staden att växa i. För att detta ska lyckas be-

höver Växjö utvecklas, inte minst på kulturområdet. 
Platsen för Kulturparken med dess institutioner är 
stadens mest centrala punkt. Här måste det finnas vi-
tala och levande kulturinstitutioner som utgör en bas 
för kulturlivet i Sydsverige.
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KAPITEL3

Fakta om institutionerna

Smålands museum är landets äldsta länsmuseum 
och fick en egen byggnad redan 1885. Museet om-
vandlades 1972 till en anslagsstiftelse där kommun-
en och landstinget gemensamt utser styrelseleda-
möter och svarar för det årliga driftbidraget. Fram 
till omvandlingen hade museet Kronobergs läns 
hembygdsförbund som huvudman. Hembygdsför-
bundet har fortfarande en plats i museets styrelse. 
Museistiftelsen har alltså den för de svenska region-
ala museerna mest typiska organisationslösningen. 

Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet(ofta för-
kortat SEI i promemoriorna nedan) är en stiftelse 
som bildades 1966 på dåvarande landshövdingen 
Gunnar Heléns initiativ. Enligt de ursprungliga 
stadgarna ska stiftelsen främja kunskap om svensk 
emigrationshistoria. Ambitionen var från början 
att markera Emigrantinstitutet som en institution 
på nationell nivå och det har därför en förhållan-
devis stor styrelse, där landshövdingen länge var 
ordförande. Universiteten i Växjö (numera Linné-
universitetet) och Uppsala, Riksarkivet, Kungliga 
Biblioteket och Svenska institutet utser ledamöter. 

Landstinget i Kronoberg och Växjö kommun samt 
museets vänförening utser varsin ledamot. 

1968 kunde Utvandrarnas hus byggas som ett 
hem för stiftelsen och som en manifestation av den 
prägel som amerikautvandringen satt på det små-
ländska och svenska samhället. Utvandrarnas hus 
uppfördes som en pendang i vinkel intill länsmuse-
et. En tillbyggnad gjordes 1984. Även museet kom-
pletterades 1996 med en större tillbyggnad, med 
både utställnings- och kanslilokaler. Då lanserades 
museet också som Sveriges glasmuseum, med bland 
annat en ny permanent utställning med svenskt 
konstglas. Sammantaget hade Växjö på så sätt fått 
en både vacker och representativ ensemble av kul-
turinstitutioner. Parken kring vilken institutioner-
na ligger samlade kallas allmänt Museiparken.

Museets huvudfinansiering har utgjorts av årliga 
driftbidrag från landstinget och kommunen. När 
arbetet med förnyelsen startade på allvar 2007 upp-
gick det till knappt 9 miljoner kronor, fördelat en-
ligt proportionen 45–55 procent mellan kommun-
en och landstinget. Ett årligt statsbidrag på knappt 

Kulturparken Småland – bakgrunden
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Kapitel 3. Kulturparken Småland – bakgrunden

4 miljoner kronor utgår via Statens kulturråd. Där-
till kommer entré- och uppdragsintäkter från bland 
annat arkeologiverksamhet av växlande omfattning 
samt projektbidrag från olika källor. Intäkterna 
växlar år från år, men brukar ligga på mellan fem 
och åtta miljoner kronor. Statsbidrag till lönebi-
dragstjänster uppgår till ca 6 miljoner kronor. 

Emigrantinstitutet har också finansierats ge-
nom ett årligt kommun- och landstingsbidrag på 
sammanlagt ca 2 miljoner kronor. Institutet får ett 
statsbidrag via Riksarkivet om ca 400 000 kronor. 

Flertalet av de 12 anställda finansierades via statli-
ga lönebidrag. Därtill kommer projektbidrag av väx-
lande omfattning, främst för emigrationsrelaterade 
forsknings- och dokumentationsinsatser som bevil-
jas av skilda anslagsgivare. Intäkterna 2007 uppgick 
till drygt 5,5 miljoner kronor. Kommun en och lands-
tinget är alltså de viktigaste löpande finans iärerna av 
båda stiftelserna. Kommunen och landstinget utser 
styrelsens majoritet i musei stiftelsen, men har ett 
begränsat inflytande i institutets styrelse. Detta för-
hållande kom att få stor betydelse för projektet Kul-
turparken Småland (se avsnitt längre fram).

 Slutligen finns Föreningen Kronobergsarkivet, 
tidigare Folkrörelsearkivet i Kronobergs län. För-
eningen har närmare 100-talet medlemmar, de 
flesta knutna till de politiska partierna och olika 
folk rörelser. Sedan 1994 fungerar arkivet också som 
regionalt företagsarkiv. Verksamheten finansieras 
av ett årligt landstingsbidrag om ca 1 miljon kronor 
samt ett årligt statsbidrag via Riksarkivet på cirka 
400  000 kronor. Tanken på att även inkludera ar-
kivverksamheten fanns med redan i ett tidigt skede 
av planeringen inför bildandet av Kulturparken. 

Trösklarna för folkvalda beslutsfattare

Vid 2000-talets början startade ledningarna för 
landstinget och kommunen en diskussion angående 
den negativa verksamhetsutvecklingen inom insti-
tutionerna. 

Kommunalrådet Bo Frank och landstingsrådet 
Suzanne Frank (M) var drivande i diskussionen till-
sammans med ordföranden i Länsutvecklingsstyrel-
sen Eva Löfqvist (S). Den senare var också landsting-
ets representant i SEI:s styrelse. Museet hade från 
denna tid vikande besökssiffror och lanseringen som 
nationellt glasmuseum hade inte fått något större 
genomslag.

Emigrantinstitutet hade under många år Ulf Bej-
bom som profilerad chef. Efter Bejboms pensio-
nering visade det sig svårt att hitta en efterträdare 
med samma drivkraft. Besökarna minskade i antal. 

Ekonomi n var vacklande och resulterade i regel-
bundna underskott.

Så här långt skiljer sig förhållandena kring kul-
turstiftelserna i Kronoberg och Växjö inte på något 
anmärkningsvärt sätt från andra kulturstiftelser 
runt om i landet. Stiftelserna går i många fall ige-
nom perioder av både framgång och stagnation utan 
att huvudfinansiärerna reagerar med vare sig belö-
ningar eller krav på uppryckning. Många regionala 
museer har likt Smålands museum fått nya byggna-
der under 1980- och 1990-talet, inte sällan med stöd 
av statliga investeringsbidrag. Men det är inte alltid 
som den yttre förnyelsen motsvarats av en inre. Det 
finns också exempel på kulturstiftelser som haft 
framgångar utan att de fått stöd i särskilda ekono-
miska satsningar. 

Kulturpolitikens och  
den långa armens avstånd

Att det ser ut så här kan i hög grad sättas i samband 
med den kulturpolitiska tradition som utvecklats 
inom ramen för 1974 års statliga kulturpolitik. Kul-
turinstitutionernas autonomi gentemot de regionala 
och lokala huvudmännen har betonats starkt. Att de 
offentliga finansiärerna inte ska utöva samma direkta 
styrning över institutionerna som över de egna för-
valtningarna har setts som en förutsättning för själv-
ständiga institutioner. Dessa ska utan ängsligt sneg-
lande mot politiska uppdragsgivare kunna fungera 
som motorer i kulturlivets utveckling och förnyelse.

För denna idé om autonoma kulturinstitutioner 
har stiftelsen som organisationsform passat som 
hand i handske. När nya bidrag till regionala insti-
tutioner introducerades, som ett huvudnummer 
i 1974 års statliga kulturpolitik, knöts bidragen till 
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figur 1. Besökssiffror vid Smålands museum 2002–2006

Källa: Besöksstatistik §13:2007, underlag
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Kapitel 3. Kulturparken Småland – bakgrunden

stiftelsebildningar. Statsbidragen har alltså inte ut-
gått till de regionala eller lokala huvudmännen som 
en förstärkning av finansieringen, utan direkt till 
institutionen. Att landstinget och värdkommunen 
stödjer institutionen har dock utgjort ett villkor för 
statens bidrag. På så sätt har institutionerna, på gott 
och ont, fjärmats från landstingens och kommuner-
nas politiska inflytande. En avigsida har varit att det 
uppstått en osäkerhet om de regionala huvudmän-
nens ansvar för institutionerna. Har det över huvud 
taget varit legitimt för huvudmännen att agera och 
styra stiftelserna, ens med avseende på övergripan-
de frågor gällande deras skötsel?

Till detta kan vi lägga att institutionernas led-
ningar och personal ofta anammat tesen om det 
nödvändiga oberoendet. Samtidigt är kulturverk-
samheterna relativt aparta i relation till landsting-
ens övriga, vårddominerade förvaltningsuppgifter. 
Tröskeln för politiskt ansvariga i kommuner och 
landsting att prioritera kulturinstitutionernas pro-
blem har därför varit hög. Vi vågar påstå att de re-
gionala huvudmännen inte sällan uppfattar sig som 
utförare av ett statligt uppdrag. Detta trots att stats-
bidragen till exempelvis de regionala museerna of-
tast utgör klart mindre än hälften av den regionala/
kommunala finansieringen.

Det är sällan som landsting/kommun ens utnyttjar 
den formella möjlighet till inflytande som styrelse-
majoriteten försäkrar. Styrelseledamöterna rekry-
teras sällan bland landstingens eller kommunernas 
ledande politiker, ibland är posten i kulturstiftelsens 
styrelse ledamotens enda förtroendeuppdrag.

Ändrade villkor – stiftelselag,  
målstyrning och samverkansmodell

Trots allt har huvudmännen under senare år tagit 
flera förnyelseinitiativ för kulturstiftelserna. Vi för-
utser att sådana initiativ kommer att bli fler under 
den period som ligger framför oss. Det finns två vik-
tiga orsaker till detta:

Anslagsstiftelsen, en gammalmodig  
verksamhetsform
Den ena är att den speciella variant av stiftelse-
formen, anslagsstiftelsen, som omfattar i princip 
samtliga regionala kulturstiftelser, blir alltmer för-
valtningspolitiskt överspelad. Efter stiftelselagens 
tillkomst 1994 får inga nya anslagsstiftelser bildas, 
även om de befintliga tillåts fortleva. Detta beror på 
att en stiftelse, enligt lagens definition, ska grundas 
på en särskild förmögenhet som avskilts för ett sär-
skilt ändamål. Eftersom anslagsstiftelserna är be-

roende av offentliga anslag uppfyller de inte lagens 
definition. 

Stiftelselagens definition har de facto förtydli-
gat och skärpt ”de äkta” stiftelsernas självständig-
het Därmed har även anslagsstiftelserna kommit 
att uppfattas som mer självständiga än de gjorde 
före lagens tillkomst. För detta finns en viss rätts-
lig grund, men kan knappast ses som lagstiftarens 
avsikt. Det olyckliga är att förtroendevalda i kom-
muner och landsting anslår offentliga medel till stif-
telserna, men inte har något egentligt ansvar för hur 
verksamheten sköts. 

Samtidigt går de offentliga förvaltningsprinciper-
na i en helt annan riktning. Mål- och resultatstyrning 
i offentlig verksamhet (”new public management”) 
betonar tvärt om de politiska uppdragsgivarnas an-
svar. Inte för att detaljstyra de offentliga verksamhet-
erna. Men väl för att formulera aktuella mål och följa 
upp att verksamheten utvecklas i enlighet med dessa. 

Framför allt staten har utvecklat styrningen av 
de egna institutionerna inom kulturområdet enligt 
mål- och resultatstyrningens idéer. Sammantaget 
framstår kulturområdets anslagsstiftelser alltmer 
som en apart förvaltningsform. 

Samverkansmodellen kräver regional förankring
Den andra omständigheten följer av utvecklingen 
av den nya statliga kulturpolitik som ska implemen-
teras fram till 2013. Enligt den så kallade samver-
kansmodellen mellan stat, landsting/regioner och 
kommuner ska statsbidragen till enskilda regionala 
kulturinstitutioner ersättas av ett samlat bidrag till 
landstinget/regionen.

Landstinget/regionen ska i sin tur fördela medlen, 
egna anslag plus statens bidrag, till institutionerna. 
På så sätt blir de regionala och lokala huvudmännens 
ansvar för stiftelsernas verksamhet tydligare. Om 
landstingen tidigare kunnat uppfatta sig som verk-
ställare av statlig politik så förutsätter samverkans-
modellen att den regionala nivån utvecklar en egen 
tydlig politik med tydliga prioriteringar.

Förnyelse och motstånd

Bakgrunden till de politiska initiativen kring kul-
turstiftelserna i Växjö och Kronoberg handlade 
dock inte i först hand om samverkansmodeller, 
stiftelselagen eller målstyrning gentemot anslags-
stiftelserna. Motiven var mycket mer direkta än så. 
I grunden fanns uppfattningen att institutionerna 
var strategiskt viktiga för Växjö och Kronoberg. Hu-
vudmännen ville att institutionerna skulle blir mer 
dynamiska och angelägna för medborgarna.
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Men hur skulle detta åstadkommas? Den politis-
ka analysen tog fasta på att Smålands museum och 
Emigrantinstitutet var två institutioner som fanns 
på samma plats och som hade likartade uppdrag. 
Kunde inte de två institutionerna börja samarbeta 
och tillsammans göra ett kraftigare avtryck? Under 
alla omständigheter borde det väl gå att göra admi-
nistrativa besparingar för att kunna förstärka kärn-
verksamheterna? 

Landstinget och kommunen tog 2006 flera ut-
redningsinitiativ: om hur det centrala parkområdet 
skulle kunna göras mer attraktivt, om möjligheterna 
att inrymma en konsthall i parken, och om hur ett 
offentligt arkivcentrum skulle kunna skapas i Växjö. 
Länsutvecklingsstyrelsen gav de tre institutionerna 
uppdrag att själva göra en plan för hur samarbetet 
skulle kunna utvecklas. Initiativen blev emellertid i 
stort sett resultatlösa.

Men institutionerna började debatteras i lokal-
pressen. Kommunen och landstinget gjorde en över-
syn över sin representation i de bägge styrelserna. En 
bättre koordinering ansågs nödvändig.1 En särskild 
styrgrupp under ledning av de ansvariga kommun- 
och landstingsråden inrättades.2 Inom den föddes 
idén om ett särskilt bolag, Kulturparken Småland AB. 
Inom ramen för Kulturparken skulle en samordning 
av institutionerna kunna ske.

Beslut om bolagsbildning inför 2009

Hösten 2008 tillskrevs de båda kulturstiftelserna 
och föreningen Kronobergsarkivet om landstingets 
och kommunens avsikt att driva frågan om en sam-
verkan inom bolagets ram. Institutionerna tillfråga-
des om intresset för att medverka, men kommunen 
och landstinget gjorde också klart att de villkorade 
sina årliga driftbidrag till institutionernas medver-
kan i projektet. 

Efter en intensiv intern diskussion ställde sig mu-
seistiftelsen försiktigt positiv till bolagsbildningen. 
Kronobergsarkivet intog en positiv hållning, medan 
Emigrantinstitutet svarade kategoriskt nej.

Nu utvecklades ärendet till en ganska hård debatt 
som bland annat fördes i lokalpressen. Kommunens 

och landstingets representanter lämnade Emi-
grantinstitutets styrelse, liksom landshövdingen, 
som alltid varit dess ordförande. Från 2009 drogs 
också landstingets och kommunens bidrag in. Detta 
var inte en utveckling som önskats av någon. Men 
från kommunens och landstingets sida såg man sig 
tvingade att sätta kraft bakom orden efter åratal av 
vädjanden och inviter. Emigrantinstitutet å sin sida 
uppfattade att det handlade om tilltagande makt-
språk från politikernas sida. Ingen av parterna upp-
fattade dock den låsta situationen på annat sätt än 
att den var tillfällig och snart måste lösas upp.

Växjö kommun och Landstinget Kronoberg bild-
ade emellertid bolaget Kulturparken Småland AB 
den 1 januari 2009, med ägarnas direktiv att utveckla 
kulturarvsfrågorna i länet. Man beslöt också att an-
slagen till Smålands museum och Kronobergsarkivet 
från och med detta år i stället skulle utgå till bolaget.3  

Att hitta vägen till samförstånd

Men hur skulle verksamheten organiseras? Hur 
skulle bolagets relation till Smålands museum och 
Kronobergsarkivet egentligen se ut, formellt och re-
ellt? Hur skulle konflikten med Emigrantinstitutet 
lösas? 

Ägardirektivet till bolaget utgick i princip från att 
verksamheterna skulle överföras till bolaget, lik-
som personalen. Men motståndet mot bolaget fanns 
oförminskat kvar i museets ledning och dess styrelse 
var splittrad. Frågorna var många. Vilken relation 
skulle Kulturparkens VD ha till institutionschef-
erna, framför allt museichefen? Skulle bolagets VD 
nöja sig med att fungera som en administrativ ”kap-
pa” åt institutionerna, medan dessa i övrigt fortlevde 
i princip oförändrade? Eller skulle förnyelseprojekt-
et drivas vidare enligt de ursprungliga, mer långt-
gående intentionerna?

Konflikterna hade skadat både institutionernas 
anseende och allmänhetens förtroende för dem. 
För de politiska uppdragsgivarna gällde det nu att 
hitta tillbaka till syftet med de politiska initiativen: 
en förnyelse och en vitalisering av kulturarvsinsti-
tutionerna i Kronoberg och Växjö. 

not. 1.    peter norrman(m) blev ordförande i museistiftelsens styrelse. Han fick dessutom en plats i emigrantinstitutets styrelse, och senare även 
i bolaget Kulturparken Småland aB. norrman har sedan dess haft en nyckelroll i processen, genom att knyta samman de politiska och de 
institutionella perspektiven.

not. 2.  Bo Frank (m) och Suzanne Frank (m)
not. 3.   erica månsson, som dittills varit chef för landstingets kulturförvaltning och i den egenskapen biträtt i arbetet med planeringen av bolaget, 

blev dess Vd.
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KAPITEL4

Utvecklingsarbetets   
övergripande uppläggning

VD:s inledning

Uppdraget till bolagets VD var att få det nya bolag-
et att börja fungera i praktiken. Det var tydligt att 
först och främst två problem först måste lösas. Dels 
gällde det att skapa acceptans och uppslutning kring 
Kulturparken inom institutionerna och bland med-
arbetarna. Dels behövde de besvärliga formella frå-
gorna kring anslagsstiftelserna redas ut.

I den första promemorian, författad i augusti 2009, 
dras de grundläggande riktlinjerna upp för detta ar-
bete. Den strategi som formulerades byggde på tre 
punkter:

1.  Att ge alla som berördes av projektet kunskaper och 
insikt om de typiska problem som brukar dyka upp i 
samband med förnyelser av kulturinstitutioner.

 Dessa frågor har berörts redan i skriftens inled-
ning (avsnitt 2). I promemorian ges en utförli-
gare behandling om de typiska institutionella 
problemen.

 2. Att bredda projektets mentala ägarskap. 
 Kulturparken hade hittills varit ett projekt som 

drivits av ledande politiker och tjänstemän, 

medan institutionernas ledningar och personal 
kommit att uppfatta sig som ”utsatta” för för-
ändringarna, inte som betrodda medaktörer. Om 
projektet skulle lyckas måste personalen få ett 
reellt ansvar för dess fortsättning. Hur skulle det 
gå till, när motståndet samtidigt var starkt inom 
de flesta personalgrupper?

3. Att flytta fokus från frågor om organisation och 
stiftelseformalia till frågor om verksamhetens 
innehåll och kulturella syften. 

 Vi gjorde analysen att diskussionerna kring Kul-
turparken alltför ensidigt kommit att handla om 
formalia i synnerhet frågan om legala hinder för 
ingrepp i stiftelsernas verksamhet och hur stift-
elserna formellt skulle relateras till bolaget. Nu 
gällde det att hitta former för att börja arbeta 
med idéer kring verksamheten. Organisations-
frågorna måste få sin lösning, men de borde ses 
som konsekvenser av arbetet med verksamhe-
tens innehåll.
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Promemoria: Strategi för arbetet
Det institutionella förnyelsedilemmat
Alla institutioner har ett konservativt drag. Det be-
ror på att det som ”institutionerna institutionali-
serar” i grund och botten handlar om samhälleliga 
värderingar. Sådana värderingar kan sägas vara ge-
mensamma överenskommelser mellan medborgar-
na på en grundläggande nivå: om hur samhället ser 
ut, är organiserat eller upplevs. Institutionerna ska 
ses som manifestationer av dessa överenskommel-
ser. Överenskommelserna måste vara stabila och vi 
måste kunna lita på att de gäller över lång tid. Sam-
tidigt vet vi att de samhälleliga värderingarna eller 
”överenskommelserna” hela tiden förskjuts och 
ändras. Men när förändringar också ska bli synliga 
i institutionella manifestationer så upplevs detta 
ofta som hotfullt. 

Frågor om institutionell förnyelse blir därmed 
närmast av nödvändighet präglade av motsättning-
ar. Detta gäller för institutioner av de flesta slag. 
Men när vi kommer till kulturområdet, och särskilt 
kulturarvsområdet, får den institutionella förnyel-
seproblematiken en speciell klang. Detta beror på 
att de överenskommelser som kulturinstitutioner-
na manifesterar inte har de ”sakliga” eller konkreta 
innehåll som till exempel rättsväsendets, försvars-
maktens eller sjukvårdens institutioner. 

Kulturområdets institutioner har en mycket vik-
tig funktion som de flesta inte tänkter på: nämligen 
att signalera att det i vårt samhälle finns en stabil 
överenskommelse om vilken som är vår kultur. Kul-
turinstitutionerna manifesterar överenskommel-
ser där inslaget av symbolik är mycket stort. Därför 
får frågor om förnyelse av kulturinstitutioner ofta 
ett starkt inslag av symbolkonflikter och blir därför 
också ofta särskilt häftiga och intensiva. 

Av allt att döma är förhållandena kring Kultur-
parken ett både tydligt och typiskt exempel på en 
kulturinstitutionell förnyelsekonflikt. Att liknande 
konflikter blivit vanliga runt om i landet beror sä-
kert på att många av dagens museer, arkiv och an-
dra kulturinstitutioner har sitt ursprung i kulturella 
överenskommelser som blivit inaktuella. Institu-
tionen måste få kontakt med den aktuella kulturut-
vecklingen och hitta sin roll i denna. Det är denna 
process som nu kommit igång kring Kulturparken, 
och det är viktigt att den lyckas. Alternativen för in-
stitutionerna är dystra. Ett scenario är att konflik-
terna eskalerar så att huvudmännen till sist finner 
en ned- eller avveckling oundviklig. Ett annat sce-
nario är att förändringsprocessen kommer av sig. 
Dess motståndare ”vinner”. Då lämnas institutio-

nen sannolikt åt sig själv och det politiska intresset 
flyttas till annat håll. Institutionen lämnas till en 
”garderobstillvaro”. Det vill säga den förtvinar och 
marginaliseras i allt högre grad.

Detta sagt som en introduktion i denna fråga. 
Trollen trivs bäst i mörkret men försvinner i ljuset. 
Den första och viktigaste insatsen för att lösa en in-
stitutionell förnyelsekonflikt är att sprida kunskap 
och insikt hos de inblandade om arten av den pro-
cess de är inblandade i. Den första punkten i upp-
draget bör därför handla om att på lämpligt sätt för-
medla dessa kunskaper.

Institutionell autonomi
Det institutionella förnyelsedilemmat kan alltså ses 
som ett uttryck för att spänningen mellan konti-
nuitet och förändring vid ett visst skede har nått en 
kritisk punkt. En annan fråga som ofta blir aktuell i 
förnyelseprocessen rör institutionell autonomi. 

Kort och förenklat handlar den institutionella 
autonomin om att kulturinstitutionen behöver vara 
och uppfattas som en i hög grad självständig förete-
else. Det följer av uppgiften att manifestera kultu-
rella överenskommelser. Om institutionen uppfat-
tas som styrd av politiska intressen eller än värre 
av kommersiella intressen så tappar den oundvikli-
gen sin trovärdighet. Det går inte att samtidigt vara 
partsföreträdare och fylla den samlande funktion 
som ligger i det institutionella uppdraget.

Kring detta råder en förhållandevis god uppslut-
ning inom svensk kulturpolitik. Även om alla po-
litiker kanske inte är medvetna om grunderna för 
behovet av institutionell autonomi. I varje fall är 
det praxis att de politiska huvudmännen ger insti-
tutionerna en hög grad av frihet att själva utforma 
verksamheten. Denna frihet är av godo och en förut-
sättning för att institutionerna ska kunna vara de dy-
namiska och spännande platser vi vill att de ska vara.

Problemet med den institutionella autonomin 
är att den kan slå över i slutenhet och utvecklas så 
långt att impulserna från omvärlden blir för få och 
för svaga. Autonomin blir då ett hinder som försvå-
rar institutionens utveckling och förändring. 

Det är generellt svårt för autonoma institutioner 
att själva tillräckligt tydligt uppfatta behoven av för-
ändring och förnyelse. Signalerna om sådana behov 
kommer ofta utifrån och om institutionen blivit van 
att slå ifrån sig omvärldens krav på anpassning så 
hamnar den lätt i en negativ spiral.

Det är ingen slump att den institutionella förny-
elsekonflikten ofta fokuserar på frågan om den in-
stitutionella autonomin. Den politiska styrelsen för 
institutionen har i detta läge ett särskilt ansvar och 



17Förnyelse av kulturstiftelser – exemplet Kulturparken Småland. 

Kapitel 4. utvecklingsarbetets  övergripande uppläggning

en viktig roll. Dels är det uppdragsgivarens ansvar 
att uppmärksamma och ta initiativ till förnyelse 
om den institutionella slutenheten drivits för långt. 
Dels måste uppdragsgivaren förstå att hantera pro-
cessen så att den kan äga rum under rimlig balans 
mellan den sunda institutionella autonomin och 
politikens krav på demokratisk styrning. Den poli-
tiska styrningen kan dock drivas för långt på samma 
sätt som den institutionella autonomin, något som 
lätt sker i en konfliktsituation. 

Att äga en förändringsprocess
Förståelse för och kunskap om förnyelsedilemmat 
och dilemmat kring autonomi är nödvändiga för-
utsättningar för att processen ska lyckas. En tredje 
sådan förutsättning, nära kopplad till de andra, 
handlar om ägarskapet av processen. Om en berörd 
part uppfattar sig som ”utsatt” för en förändrings-
process är detta självklart negativt och lockar fram 
motstånds- och försvarsmekanismer. Detta gäller i 
synnerhet om man inom en institution uppfattar sig 
värna om en god sak: autonomin. 

I fråga om Kulturparken verkar det uppenbart att 
ägarskapet av förändringsprocessen behöver bred-
das till institutionernas ledningar och medarbetare. 
Detta kan bara ske genom att ledningar och medar-
betare får en äkta upplevelse av att de är med och 
utformar institutionernas framtid. 

Den tredje punkten i vårt förslag angående in-
satser för Projekt Kulturparken handlar just om att 
bredda ägarskapet av förnyelseprocessen. Här är si-
tuationen förhållandevis gynnsam på så sätt att det 
politiska uppdraget om mål och inriktning är öp-
pet och allmänt formulerat. Det säkraste sättet att 
åstadkomma breddningen borde vara att skapa en 
process, där institutionernas chefer och medarbe-
tare förmås att ta ansvar för en ny konkret målbild 
och ett nytt verksamhetsinnehåll. Kort sagt ett pro-
gram för Kulturparken. Samtidigt kan verksamhe-
ten börja få sitt innehåll.

Organisationsfrågor
Nästa punkt handlar om de organisatoriska frå-
gorna. Dessa omfattar såväl den mera övergripande 
frågan om Kulturparkens relation till de bägge stift-
elserna som hur verksamheten inom Kulturparken 
ska organiseras.

På den första punkten finns det anledning att ut-
trycka en viss kritik mot tidigare utredningsunder-
lag. De har i allt för hög grad betonat svårigheterna i 
att förändra inriktningen av så kallade anslagsstift-
elser. Det ska vara svårt att ändra inriktning eller av-

veckla en stiftelse. Men även om stiftelselagen har 
tydliga gränser ändringar är inte omöjligt.

Det behövs således ett visst fördjupat utrednings-
arbete som delvis är byråmässigt, delvis inriktat på 
förhandlingar på denna punkt. Huvudlinjen bör 
dock vara att lösningarna på de överordnade orga-
nisationsfrågorna ska hittas i samförstånd med och 
under god uppslutning från alla parter.

Det kan emellertid vara oklokt att redan från bör-
jan ställa dessa frågor på sin spets, med tanke på alla 
svårigheter som projektet haft att brottas med. En 
generell tendens verkar ha varit att organisations-
frågorna kommit för högt upp på dagordningen. De 
borde i själva verket ses som konsekvenser av idé-
erna kring Kulturparkens innehåll och verksamhet.

Förslaget i promemorian är därför att beslut i den 
överordnade organisationsfrågan skjuts framåt. I 
stället inriktas arbetet på att skapa bättre förutsätt-
ningar för projektet. Framför allt genom insatser 
på de andra områdena, det vill säga spridande av 
kunskap om vad projektet verkligen innebär samt 
breddning av det mentala ägarskapet. Parallellt med 
att dessa frågor drivs vidare kan ytterligare under-
lag tas fram i stiftelsefrågan. Framför allt kan arbe-
tet med verksamhetsmål, idéer och innehåll övergå i 
ett motsvarande arbete rörande Kulturparkens inre 
organisation. Även arbetet med att ta fram en orga-
nisationsplan blir då ett led i att bredda det mentala 
ägandet och uppslutningen bakom Kulturparken.

När Kulturparkens innehåll och inriktning blir 
tydligare kan frågan om stiftelserna och dess relation 
till parken tas upp med delvis nya förutsättningar. 
Frågorna som rör organisationen blir förhoppnings-
vis mer hanterliga när parterna har ett bättre grepp 
om vad Kulturparken kommer att stå för.

Summering innehåll och syfte
Så här långt kan alltså förslaget till projektets inne-
håll summeras i följande punkter:

1. Medvetandegörande om det institutionella för-
nyelsedilemmat och problemen kring institutio-
nell autonomi.

2. Breddning av projektets mentala ägarskap: ut-
veckling av Kulturparkens mål, idéer och verk-
samhetsinnehåll med deltagande av berörda 
chefer och övriga medarbetare.

3. Organisationsfrågor: utarbetande av intern or-
ganisation för Kulturparken, och därefter förny-
ad ansats i den övergripande organisations frågan 
om Kulturparkens relation till stiftelserna.
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Hur ska vi gå vidare?
Av analysen framgår förhoppningsvis att kärnan 
i problemen handlar om att de som arbetar inom 
Kulturparken behöver få chansen att utveckla en 
delvis ny syn på sitt arbetsliv. Detta är inget som 
kan ”föreläsas fram”. Personalen behöver få vrida 
och vända på frågan under den tid som den mentala 
processen tar i anspråk. Vi förordar alltså ett ”pro-
cessuellt” arbetssätt där hela personalen engageras 
så brett som möjligt i ett arbete som omfattar de fyra 
ovanstående punkterna och som får tillåtas ta hös-
ten 2009 i anspråk. Om man från huvudmännens 
sida väljer att i stället pressa på för en snabbare lös-
ning så kommer motståndet sannolikt bli ännu star-
kare. Ingen tid kommer då att vinnas.

En förutsättning för processens genomförande är 
att hela konstellationen av huvudmän, främst kom-
mun- och landstingsledningarna, men även stiftel-
sernas styrelser, ger ett klart mandat till projektet. 
Det är också viktigt att den som innehar mandatet 
är Kulturparkens VD. VD ska personifiera föränd-
ringsprocessen på ett positivt sätt. När uppslut-
ningen växer kring VD:s ledarskap är processen på 
väg att lyckas.

Konkret bör arbetet organiseras i ett antal arbets-
grupper. Dessa får var och en i uppdrag att ta fram 

förslag till verksamhetsprogram för något eller någ-
ra avsnitt av Kulturparkens verksamhet. Utform-
ningen av dessa grupper preciseras senare. Det kan 
handla om att en grupp tar sig an de publika verk-
samheterna, en annan bevarandefrågorna och en 
tredje lokalfrågorna. Det kan sammantaget behövas 
fyra eller fem grupper, tillräckligt för att engagera 
åtminstone majoriteten av medarbetarna.

En särskild grupp kommer att bestå av de medar-
betare som ska utgöra VD:s framtida ledningsgrupp. 
I den ska de överordnade frågorna om verksamhets-
idéer och mål behandlas. Ledningsgruppens med-
lemmar ska sedan leda arbetet i de andra grupperna, 
vilka löpande redovisar sitt arbete och sina resultat 
tillbaka till ledningsgruppen. En viktig uppgift för 
ledningsgruppen blir att lösa de problem som upp-
står på vägen och bredda det mentala ägarskapet.

Indelningen i grupper och schemat för grupper-
nas arbete bestäms i nästa fas av planeringen. Då 
ska även arbetsmetodiken vara väl förankrad hos 
uppdragsgivarna. Arbetet inleds lämpligast med 
samlat avstamp: en konferens där hela personalen 
och representanter för huvudmännen träffas och får 
en gemensam bild av det fortsatta arbetet. Ett sådant 
avstamp, ett ”Kulturparksforum”, är planerat till 
den 4 september. 
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Nystart – medarbetare och delaktighet

VD:s inledning

I enlighet med grundstrategin, som den beskrivits i 
kapitel 3, behövde vi få till stånd en nystart för ut-
vecklingsarbetet. Där kunde ett fruktbart samtal 
om framtiden ta sin början. Därför arrangerade vi 
i september 2009 en konferens för alla chefer och 
medarbetare som hölls i Kosta.

När vi samlades i Kosta, nio månader efter att bo-
laget bildats, fanns Kulturparken Småland formellt 
bara som samarbetspartner till Emigrantinstitutet 
och Smålands museum. Kronobergsarkivet hade 
dock valt att så fort som möjligt bli en del av Kultur-
parken Småland. Dess verksamhet och överfördes 
slutligt organisatoriskt till Kulturparken från 2010.

Personalen hade haft en mycket besvärlig tid med 
många olika budskap från olika håll. Lojalitetskon-
flikten mellan den gamla ledningen på länsmuseet 
och Emigrantinstitutet och ledningen för Kultur-
parken Småland var akut. Det gick rykten om att 
ekonomiska nerdragningar och uppsägningar plan-
erades. För att få med personalen i processen med 
Kulturparken krävdes lyhördhet och ödmjukhet. 

Under mötet hade vi grupparbeten på olika tema n 

och var noga med att ta vara på och samla ihop alla 
idéer och tankar som fördes fram. Vi ville att alla 
medarbetare skulle uppleva att den nya ledningen 
uppriktigt efterfrågade deras kunskaper och åsikter. 

Kostamötet blev en viktig brytpunkt då vi lycka-
des föra makt- och organisationsfrågorna åt sidan 
för att i stället diskutera innehåll och visioner för 
Kulturparken. Efter Kostamötet bildade vi arbets-
grupper som utvecklade idéerna från konferensen 
med sikte på att få fram en verksamhetsplan för 
Kulturparken inför året 2010.

Arbetsgrupperna leddes av medarbetare som 
hade nyckelpositioner inom institutionerna däri-
bland Kronobergsarkivets och Emigrantinstitutets 
chefer. Som VD kunde jag sedan tillsammans med 
gruppcheferna samla ihop och finslipa de idéer 
som skulle bära Kulturparken. Gruppcheferna och 
jag utgjorde även Kulturparkens ledningsgrupp, en 
grupp som på ett mycket fördelaktigt sätt svetsades 
samman under arbetet med idéarbetet. Det första 
villkoret för en fungerande organisation är som be-
kant en fungerande ledningsgrupp.
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Resultatet av idéarbetet ska vi återkomma till i 
kapitel 4. Men det kan ha intresse att se vilken in-
riktning vi gav arbetet, och hur vi lade upp arbetet i 
grupperna. 

Promemoria: Dags för medarbetarna

Den 4 september 2009 hade vi upptaktsmöte i Kosta 
för höstens utvecklingsarbete kring Kulturparken 
och institutionerna. Då arbetade hela personalen i 
grupper som redovisade vilka idéer om framtiden 
som mer eller mindre spontant fanns att hämta 
inom organisationen.

Nu tar vi nästa steg i detta arbete. Vi skapar ett 
antal arbetsgrupper med ansvar för att ta fram när-
mare förslag om hur våra verksamheter ska kunna 
utvecklas. Vi räknar med att deras samlade redovis-
ningar ska ligga till grund för den verksamhetsplan 
som ska läggas fast för 2010.

Publikgruppen
Publikgruppen ska göra en genomgång av Kultur-
parkens och institutionernas publika arrangemang, 
det vill säga utställningar, programverksamhet och 
event. Gruppen ska ta fram förslag till en samlad 
policy för den publika verksamheten. Det vill säga 
beskriva och lämna förslag angående vilka idéer, 
profilering och ambitionsnivå den publika verksam-
heten bör ha. Ambitionsnivån bör gälla omfattning-
en av de olika typer av arrangemang som vi kan ha 
som målsättning. Ekonomiskt vägledande ska här 
vara de resurser som idag satsas på publikverksam-
heterna. Med hänsyn till att våra uppdragsgivare 
velat prioritera den publika verksamheten kan även 
vissa ambitionsökningar komma i fråga.

Med hänsyn till Emigrantinstitutets verksamhet 
bör en särskild översyn göras av de insatser för migra-
tionsforskning som kan utföras inom Kulturparkens 
och institutionernas ramar. Frågan om en utställning 
kring global migration som en profilfråga för Kultur-
parken ska analyseras. Förutsättningarna för utveck-
lade samarbeten och samordningsvinster med part-
ners i Sverige och internationellt bör utredas.

Gruppen ska vidare ta fram förslag till utställ-
nings- och aktivitetsprogram för de närmaste tre 
åren. Förslagen för 2010 ha en sådan detaljeringsgrad 
att de kan användas i verksamhetsplanen, men kan 
för de följande åren ha en öppnare prägel.Slutligen 
ska gruppen redovisa ett förslag till dimensionering 
och samlad budget för våra publika verksamheter. 
Det vill säga vilken personal och vilka driftsmedel 
som bör finnas för de publika verksamheterna, ut-
ställningar, programverksamhet samt reception och 

övrigt publikmottagande på institutionerna. Även 
här bör dagens resurser för de publika funktionerna 
vara vägledande för förslagets ambitionsnivåer. 

Gruppen för samlingar och kulturarvspedagogik
Det vi kallar kulturarvspedagogik bör med största 
sannolikhet vara en av Kulturparkens och institu-
tionernas hörnstenar. Det handlar om att hitta for-
mer för att intressera barn och unga för den infor-
mation och de kunskaper som finns i samlingarna. 
Vi behöver också hitta vägar för att göra samling-
arna efterfrågade och intressanta i relation till aktu-
ella samhällsfrågor.

Gruppen för kulturarvspedagogik ska ta fram ett 
program för den pedagogiska verksamheten. Pro-
grammet bör utgå från att våra befintliga arkiv, data-
baser och föremålssamlingar ses i ett sammanhang 
som kan lanseras gentemot tänkbara användare och 
sökare av information. I samråd med publikgruppen 
ska ett förslag tas fram om hur vi vänder oss till länets 
skolor i samarbete med kommunerna. Frågor om 
samarbetet med universitetet bör uppmärksammas. 
I samråd med den administrativa gruppen (se nedan) 
ska gruppen även behandla databaser och IT-stöd.

Gruppen ska göra en genomgång och samman-
ställning av de resurser, personella och ekonomiska, 
som nu satsas på samlingarna och det kulturpedago-
giska området. Den ska diskutera vilka förändringar 
i resurserna som ett utvecklat samarbete mellan in-
stitutionerna kan föranleda.

Marknadsföringsgruppen
En mer profilerad publikverksamhet och en utveck-
lad kulturarvspedagogik förutsätter motsvarande 
utveckling av Kulturparkens och institutionernas 
marknadsföring. Därför ges en särskild grupp i 
uppdrag att göra en översyn av den samlande mark-
nadsföringen. Gruppen bör inventera de marknads-
föringsinsatser som idag görs till exempel genom 
annonsering, hemsida och övrig närvaro på nätet. 
Gruppen ska också föreslå de förändringar den an-
ser påkallade.

Gruppen bör överväga hur Kulturparkens och 
institutionernas marknadsföring kan utvecklas 
genom samordning, gemensamma kampanjer och 
effektivisering. Den bör även se över det samlande 
bemanningsbehovet för marknadsföringen. 

Kulturmiljögruppen 
För Smålands museum har kulturmiljövården varit 
ett prioriterat område. Genom arkeologiska under-
sökningar, insatser inom byggnadsvård, medverkan 
i planprocesser och strategiska satsningar kring att-



21Förnyelse av kulturstiftelser – exemplet Kulturparken Småland. 

Kapitel 5. nystart – medarbetare och delaktighet

raktiva kulturmiljöer har museet utvecklat breda 
kontaktytor med olika partners och intressenter i 
kommunerna och i regionen.

Kulturmiljöarbetet bör utvecklas vidare och en 
av grupperna, kulturmiljögruppen, får därför i upp-
drag att göra en samlad översyn över detta arbete 
inom museet. Här blir frågan om det närmare sam-
spelet med våra andra institutioner kan ge annor-
lunda förutsättningar för kulturmiljöarbetet.

Likt de andra grupperna ska kulturmiljögruppen 
överväga resursanvändningen inom kulturmiljöar-
betet och föreslå de förändringar den finner påkal-
lade. Särskild uppmärksamhet ska gruppen ägna åt 
möjligheten att genom kulturmiljövård stärka re-
gionen Kronobergs attraktionskraft.

Gruppen för ett regionalhistoriskt centrum
Forskning bör vara en huvudfråga för Kulturparken 
och institutionerna. Detta gäller den forskning vi 
själva kan utföra, men kanske i än högre grad forsk-
ningsförmedling och populariserande insatser för 
allmänheten som museet och institutionerna kan 
svara för. Sådan verksamhet skapar förutsättningar 
för gemensamma publikationer både på nätet och 
i bok- och tidskriftsform. Dessa publikationer kan 
utöka innehållet i kulturarvspedagogiken och vara 
värdefulla i kontakterna med skolorna på alla nivåer. 

Därför ska en särskild grupp utveckla Kultur-
parken och institutionerna till vad vi kallar ett re-
gionalhistoriskt centrum med fokus på forskning. 
Gruppen ska ha ett nära samspel med gruppen för 
samlingar och kulturarvspedagogik. Ett uppdrag 
blir att överväga hur en för våra verksamheter ge-
mensam kulturarvsportal kan utvecklas. Målgrup-
per kan vara både akademiska forskare, hembygds-
forskare och skolan.

Omfattningen av de resurser som satsas på det re-
gionalhistoriska centrumet bör övervägas i enlighet 
med de riktlinjer som gäller för grupperna i övrigt

Administrativa gruppen

Ekonomi, personal och IT
Huvudmännen har haft starka förhoppningar om 
att samordningen inom Kulturparken ska kunna 
leda till administrativa samordningsvinster inom 
ekonomi, personalfrågor, fastighetsskötsel och IT. 
Genom att samla den administrativa personalen 
och resurserna bör verksamheten kunna bli robus-
tare och samtidigt utvecklas.

En särskild grupp ges därför ansvar att göra en 
översyn över de administrativa funktionerna, vari 
inbegrips ekonomi, IT, gemensamt intranät och 
personalfrågor samt fastighetsfrågor. Inte minst de 
senare bör tillmätas särskild vikt. Gruppen ska stu-
dera vilken bemanning som behövs för Kulturpar-
kens och institutionernas samlade administration, 
vilken administrativ systemutveckling som behövs 
och hur de administrativa rutinerna kan förenklas 
och utvecklas. Frågan om balansen mellan Kultur-
parkens egen kompetens respektive köp av externa 
tjänster bör övervägas.

Som en särskild fråga bör gruppen göra en över-
syn över behovet av insatser för personalutveckling 
och kompetenshöjning.

Fastighetsfrågorna
Gruppredovisningarna vid Kostamötet visade tyd-
ligt hur viktiga lokalfrågorna är för Kulturparkens 
och institutionernas utveckling. Framtidsvisioner-
na anknöt på ett eller annat sätt till nya tankar om 
hur vi använder lokalresurserna. Många hade idéer 
kring om- eller tillbyggnader.

Samtliga grupper ska överväga de lokalmässiga 
konsekvenserna av sina förslag. De ska redovisa hur 
olika lokallösningar kan påverka utformning och 
utveckling av de funktioner de ansvarar för.

Den administrativa gruppen ska sedan göra en 
samlad analys av det underlag som de andra grup-
perna tar fram. Den ska också självständigt bedöma 
vilka förändrade lokaldispositioner som bäst kan 
gagna Kulturparkens verksamhet och ta fram ett 
samlat lokalprogram.

I ett förstahandsalternativ ska verksamheterna 
rymmas inom befintliga lokaler och inom ramen 
för måttliga insatser för ombyggnader. Om det kan 
bedömas som realistiskt kan även planering för viss 
lokalmässig expansion bli aktuell. Gruppen bör ut-
reda en samordnad fastighetsskötsel och förvalt-
ning för våra fastigheter. Alternativet att lägga ut 
fastighetsskötseln på entreprenad bör övervägas.

Den bör vidare se över café- och restaurangfunk-
tionerna. Särskild uppmärksamhet bör, i samråd 
med publika gruppen, ägnas användningen av Dom-
prostgården. Om det visar sig lämpligt kan arbetet 
komma att drivas i undergrupper för frågor om 
ekonomi och IT, för personaladministrativa frågor 
samt fastighetsfrågor. 
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Arbetsgrupperna jobbade hårt och effektivt och fick 
fram sina dokument på några få månader. Det var 
imponerande att se vilken kunskap och energi som 
fanns i organisationerna när vi satte fokus på verk-
samhetens innehåll och lät diskussionen om organi-
sationsfrågorna vila. 

Under hösten 2009 hade jag täta möten med de 
utsedda gruppledarna allt medan grupperna arbeta-
de vidare. Uppgiften för gruppledarna var att stöpa 
samman bidragen från grupperna och utveckla ma-
terialet för att få fram vad vi kallade Kulturparkens 
visioner och bärande idéer.

När vi summerade resultatet på nyåret 2010 hade 
vi fått fram en agenda för vad vi ville åstadkomma 
genom Kulturparken. Den centrala tanken hand-
lade om vad vi med ett samlat begrepp kallade Nya 
Småland. Vår idé var att verksamheten i Kultur-
parken skulle koncentreras kring att spegla de för-
ändringar som idag sveper in över det småländska 
samhället. Vårt perspektiv skulle vara att även det vi 
idag uppfattar som invant och självklart en gång i ti-
den upplevdes som nytt och omvälvande. Resultatet 
av idéarbetet fick följande sammanfattning i en PM. 

Nya Småland 

KAPITEL6

Promemoria: Visioner och bärande idéer

På grundval av gruppledargruppens diskussioner 
kan förslaget till visioner och bärande idéer för Kul-
turparken sammanfattas på följande sätt. 

De institutioner som ska samverka inom Kultur-
parkens ram utgår från institutionernas traditio-
nella kärnämnen. Dessa är:

1. Sydöstra Smålands kulturhistoria, särskilt
2. Glaset – konsthantverk och historia
3. Amerikaemigrationen
4. Folkrörelserna

Till dessa föreslås fogat ett nytt tema som vi kallar 
Nya Småland. Den termen står för Kulturparkens 
ambition att vara en kulturinstitution i centrum för 
utvecklingen av det småländska samhälle som växer 
fram och som präglar människors verklighet och 
vardag i det nya millenniet.

Detta innebär att Kulturparken som aktör, som be-
söksmål och som mötesplats, ska spegla och reflekt era 
samhällsutvecklingen. De traditionella kärn ämnena 
ska korsbefruktas med nationella och internationella 
utblickar. Kulturparken ska vara en plats där viktiga 
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frågor om det nya Småland kan belysas och debatte-
ras. Kulturparken ska vara en kulturell samlingsplats 
och en referenspunkt när Smålands samtid formas.

För att kunna fylla den rollen behöver  
Kulturparken:
A. Ha institutionell trovärdighet för att kunna ma-

nifestera förändringen.
B. Förfoga över god kompetens i sina kärnämnen.
C. Kunna vårda och utveckla samlingar och arkiv 

på ett respektingivande sätt.
D. Ha förmåga att skapa de nätverk som krävs för 

den centrala rollen.
E. Kunna presentera utställningar som speglar his-

toria och aktuell samhällsutveckling på ett enga-
gerande, fängslande och roligt sätt.

F. Kunna utveckla nya kanaler, till exempel sociala 
medier, för kommunikationen om Nya Småland.

G. Etableras som samlingsplats och arena för sam-
talet om Nya Småland.

H. Klara av att lansera och marknadsföra Kultur-
parken på ett sätt som tränger genom medie-
bruset och bygger upp Kulturparkens varu märke.

I. Kunna bygga sin verksamhet på en stabil orga-
nisation med väl fungerande interna rutiner, 
god projektkunskap och med stabila administra-
tiva stödfunktioner samt finnas i attraktiva och 
ända målsenliga lokaler.

J. Ha ett öppet och modernt tilltal till målgrupperna.

Kulturparken behöver nu:
K. En intern organisation som kan bära upp och 

verkställa verksamhetsidén.
L. Identifiera ett antal profilskapande projekt och 

utveckla förmåga att driva projekt.
M.  Formulera en verksamhetsplan för dels 2010, 

dels på längre sikt.
N. Få huvudmännens mandat, respektive signaler 

om korrigeringar, för att gå vidare i föreslagen 
riktning.
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VD:s inledning

Vid årsskiftet hade vi fått fram en agenda för vad vi 
skulle åstadkomma under året. Nu var vi så långt 
komna att vi kunde ta upp organisationsfrågan för 
Kulturparken. Alla insåg att vi dels behövde en tyd-
lig intern organisation, dels behövde lägga fast for-
merna för arbetet.

I februari 2010 hade Kulturparkens lednings-
grupp en tvådagars träff på Gransholms pensionat 
utanför Växjö. Där utmejslade vi tillsammans idéer-
na om hur vi skulle organisera och driva verksamhe-
ten för att kunna göra verklighet av visionsarbetet. 
Vi utgick från gruppernas slutrapporter som nu låg 
färdiga. Det är en känslig fas när texter ska samman-
fattas och omsättas i konkreta termer. I efterhand 
tycker jag att vi hade lite för bråttom i detta skede. 
Det gjorde att medarbetarna inte såg ett tydligt sam-
band mellan arbetsgruppernas arbete och hur vi se-
dan sammanfattade visionen för Kulturparken.

 Detta arbete finns sammanfattat i kapitlets pro-
memoria, nedan. 

Utan att det var avsikten kom vi alltså att avvika 
från vår huvudstrategi, att bygga uppslutningen 
kring Kulturparken på medarbetarnas delaktighet. 

Kulturparkens organisation  
och arbetssätt 

Detta gjorde att vi fick lägga ned ytterligare arbete 
efteråt på att förankra och kommunicera visionen 
av vad Kulturparken skulle åstadkomma. Men se-
dan frågorna om formalia och yttre organisation 
klarats av kunde vi ägna verksamhetens innehåll 
mer tid och kraft. 

Förslagen om organisation och arbetsformer fick 
allmän uppslutning. Kulturparkens styrelse ställde 
sig bakom våra tankar och förslaget genomfördes. 
Arbetsformen kallade vi arenaplanering eftersom 
det handlade om att få en organisation där varje 
avdelning skulle klara att driva verksamhet på flera 
olika platser eller arenor. Kulturparken har i allt vä-
sentligt arbetat enligt de riktlinjer som drogs upp på 
Gransholm.

Förankringsarbetet fungerade också bra sedan 
vi från ledningens sida blev ännu tydligare med vår 
vilja att lyssna och ta hänsyn till frågor och invänd-
ningar. Till förslaget om organisation och arbetsfor-
mer knöt vi uppdrag till de nya avdelningarna att ta 
fram förslag till verksamhetsplaner för 2010. 

Under hela denna fas rådde emellertid osäkerhet 
om huruvida Emigrantinstitutet skulle ansluta sig 

KAPITEL7
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till Kulturparken. Vi valde att jobba som om detta 
skulle bli verklighet och försökte så gott det gick in-
kludera institutets medarbetare i både visions- och 
organisationsarbetet. Utredningspromemorian för 
detta avsnitt handlar om organisationen och arbets-
formerna samt anvisningar till de nya avdelningar-
nas verksamhetsplanering.

Den nya verksamhetsplanen och organisations-
planen som arbetades fram efter promemorian an-
togs av styrelserna för Kulturparken Småland och 
Smålands museum i maj 2009. Den nya organisatio-
nen trädde i kraft 1 september 2010. 

Promemorian är av naturliga skäl specifikt inrik-
tad på Kulturparkens förhållanden. Som sådan har 
den ett mindre allmänt intresse. Vi har ändå valt att 
för sammanhangets skull ta med den i sammanställ-
ningen – om än i beskuret skick. Den ger också ett 
exempel på hur vi i vårt projekt hanterade de var-
dagliga planeringsfrågor som alla organisationer 
ställs inför. 

Promemoria: Arenaplanering
Arenatanken
Planeringen utgår från den idé för Kulturparkens 
verksamhet som vuxit fram under 2009. Våra dis-
kussioner och idéer om Kulturparken har kretsat 
kring frågor om kommunikation: tanken att kul-
turpolitiska initiativ i grunden måste handla om 
kommunikation mellan människor och grupper. 
Ett kulturellt engagemang hos den enskilde utgår 
från att han eller hon kan uppfatta sig som delaktiga 
i ett sammanhang. Delaktighet förutsätter samtal, 
möjlighet att både lyssna, ta intryck och själv få arti-
kulera sig. Vi tror att Kulturparken kan bli en viktig 
angelägenhet för det småländska samhället. Men 
det förutsätter att den lyckas med att skapa sam-
manhang för kommunikation om kulturfrågor och 
kulturella förändringar.

Dessa sammanhang eller platser för kommunika-
tion kallar vi för Kulturparkens arenor. Vår idé är att 
arenorna ska skilja sig från den traditionella kultur-
institutionen. Fokus ska ligga på att främja samtal 
mellan människor och grupper, medan ambitionen 
att ”förmedla”, ”lära”, ”berätta” och ”fungera peda-
gogiskt” tonas ned.

Att ”tänka arena” innebär då att flytta fokus från 
den egna institutionens eller organisationens själv-
bild och behov av egen uppfyllelse, för att i stället 
i högre grad lägga örat till marken och lyssna efter 
viktiga samtal som kan ges utrymme på en arena.

Arenatänkande innebär inte att ”ge folk vad de 
vill ha”. I stället är det en strävan efter att erbjuda 

människor vad de kanske skulle vilja ha, om de vis-
ste att det fanns. I informationsåldern är det inte 
längre tillgången till information som är problemet 
utan istället hur man ska kunna sovra i bruset och 
orientera sig i mångfalden. Där har en offentlig kul-
turinstitution en viktig roll att spela.

Kulturparkens arenor
I utgångsläget är Kulturparkens arenor till övervä-
gande del identiska med hus eller platser. Närmare 
bestämt de hus och platser som Kulturparken bild-
ats för att samla driften av:

 > Smålands museum, med Sveriges glasmuseum
 > Utvandrarnas hus, med Emigrantinstitutets arkiv
 > Kulturarvscentrum södra Småland, ”Pinnmon”, 
tänkt att vara ett regionalhistoriskt centrum för 
Småland, innehållande bland annat Kronobergs-
arkivet, Lesseboarkivet och Smålands museums 
föremålssamling.

Förutom dessa primära arenor finns ytterligare någ-
ra som väsentligen rymts inom Stiftelsen Smålands 
museums verksamhet. Det gäller Hjärtenholms 
lantbruksmuseum, Ångaren Thor och Kronobergs 
slottsruin.

Men arenorna kan också vara av annan art. I pla-
nerna för framtiden ingår att bygga upp vad som 
kallas en kulturarvsportal. Det vill säga en interak-
tiv mötesplats på nätet kring Kulturparkens ämnes-
områden.

I Smålands museums verksamhet är kulturmiljö-
vården en viktig del. För kulturmiljövården i sin tur 
är den arkeologiska uppdragsverksamheten i hög 
grad bärande. I framtidsdiskussionerna har grupp-
ledarna urskilt frågor om regional utveckling som 
ett område där kulturparkens kompetenser borde 
vara efterfrågade av omvärlden. Inte minst utifrån 
vår kulturmiljövårdande kompetens. Det viktigaste 
skälet att verka inom dessa fält är emellertid att 
samhällsdebatten om kulturmiljön och den region-
ala utvecklingen är av stor kulturell betydelse. Vi 
kan därför kalla detta för en arena, eller två om man 
så vill, som förvisso inte ägs eller administreras av 
Kulturparken, men där Kulturparkens ska försöka 
bli en intressant aktör.

Organisatorisk konsekvens
Arenatanken har en organisatorisk konsekvens som 
är både logisk och tvingande. Den innebär att en tyd-
lig åtskillnad behöver göras mellan Kulturparken 
som organisation och arenorna. Kulturparken är 
alltså inte identisk med sina egna arenor, eller med de 
”externa” arenor där Kulturparken vill kunna verka.
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Här finns en fundamental skillnad, jämfört med 
den institution som ser sig själv som identisk med 
den byggnad eller plats dit man bjuder in en publik. 
Perspektivet blir då närmast oundvikligen att publi-
ken kommer för att ta del av det som institutionen 
har att erbjuda. Detta kunnande och vetande ska vara 
centralt också för en arenainstitution. Men arenorna 
ska inte enbart fyllas av institutionens budskap. Vårt 
ideal är i stället kommunikation och samtal.

Enkelt att säga, svårt att göra? Låt oss pröva och 
lära oss under vägen.

Kulturparkens uppdrag och verksamhetsidé
Kulturparkens uppdrag är alltså att driva arenorna, 
fylla dem med väsentligt innehåll och göra dem till 
platser för kommunikation kring den småländska 
samhällsutvecklingen och smålänningarnas vardag.

Kulturparken ska vara en kulturell samlingsplats 
och en referenspunkt för debatt och samtal när 
Smålands framtid formas.

Kulturparken ska ge perspektiv på dagens Små-
land, behandla samhällsutvecklingen genom kultur-
historien och ge nationella och internationella ut-
blickar.

Med utgångspunkt i de gamla stiftelseuppdragen 
ska Kulturparken bygga verksamheten utifrån insti-
tutionernas kärnor och samlingar:
A. Smålands kulturhistoria och kulturarv, med en 

särskild tonvikt på glasbruken
B. Migrationsfrågor, med särskild tonvikt på  

Amerikaemigrationen 
C. Folkrörelsernas och näringslivets historia 

Dessa ämnen och de korresponderande samlingar-
na ska vi utgå ifrån för att göra arenorna intressanta.

De befintliga uppdragen ska integreras med Kul-
turparkens nya uppdrag att skapa kommunikation 
kring Smålands regionala utveckling. Det uppdraget 
kallar vi för Nya Småland.

Organisations uppbyggnad
Organisationsförslaget har anmälts för Kulturpar-
kens styrelse, för Smålands museums styrelse och 
för Emigrantinstitutet styrelse. Denna PM är en del 
av underlaget för styrelsens/styrelsernas slutliga be-
slut om organisationen. Så till vida är nedanstående 
att betrakta som ett förslag, om än väl förankrat.

Kulturparken leds av styrelsen. Under styrelsen 
leds Kulturparken av VD.

Under VD ska Kulturparken ha en linje av tre av-
delningar som tillsammans svarar för verksamhe-
ten på arenorna. Indelningen är funktionsbaserad 
på så sätt att avdelningarna svarar för olika delar el-
ler ”funktioner” på arenorna. För att detta ska fung-
era krävs att avdelningarnas ledning och personal 
kan arbeta bra tillsammans.

Avdelningarna är:
 > Avdelning 1: avdelningen för vård och skötsel av 
arkiv, bibliotek och föremålssamlingar. 

 > Avdelning 2: avdelningen för insatser inom kul-
turmiljö, regional utveckling, regionalhistoriskt 
centrum, forskning och uppdragsverksamhet. 
Avdelningen har huvudansvaret för att vidmakt-
hålla och utveckla Kulturparkens kunskaper och 
kompetens inom kärnämnena ( jfr under 4 ovan).

 > Avdelning 3: avdelningen för utställningar, peda-
gogik och publikmottagning på arenorna.

Förutom linjen finns ett kansli som ansvarar för or-
ganisationens stödfunktioner, det vill säga ekono-
mistyrning, ekonomi- och löneadministration, IT 
och fastighetsförvaltning.

Till VD finns knutet en stab med ansvar för in-
formation/marknadsföring, verksamhetsplanering 
och HR. VD, avdelningarnas chefer och kanslichefen 
utgör tillsammans Kulturparkens ledningsgrupp.
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figur 2. Organisationsförslag för kulturparken Småland.
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Alternativen för samgående
VD:s inledning
Under vintern 2009/10 lades från Kulturparkens 
sida stor möda på att skapa en ny relation till Stif-
telsen Emigrantinstitutet. Institutets personal 
medverkade i arbetsgrupperna, men med växlande 
närvaro. Detta speglade den osäkerhet som rådde i 
SEI:s styrelse om hur man skulle gå vidare. I väntan 
på Emigrantinstitutets ställningstagande uppstod 
ett slags vacuum.

Kulturparkens ledning, VD och ordförande hade 
många förhandlingar med representanter från Emi-
grantinstitutets styrelse. Parterna träffade en all-
män överenskommelse om att fortsätta processen 
mot en fungerande samverkansform. Men det var 
uppenbart att vi uppfattade detta på olika sätt. Från 
Emigrantinstitutets sida ville man slå vakt om in-
stitutets självständighet. Man uttryckte oro för att 
Kulturparkens verksamhet inte skulle ge utrymme 
den migrationshistoriska forskningen.

De olika alternativen för samverkan behövde 
konkretiseras, vilket Keith Wijkander gjorde i den 
promemoria som återges nedan. I promemorian 
sammanfattas de principiella och egentliga alterna-

Kulturparken och  
Svenska Emigrantinstitutet

tiv som finns att välja mellan när det gäller att föra 
samman verksamheterna i en stiftelse och ett bolag:

1. avveckling av stiftelsen genom likvidation
2. ”outsourcing” av driften av stiftelsens verksam-

het till bolaget
3. partssamarbete samt
4. byte av förvaltningsform för stiftelsen, från egen 

till anknuten förvaltning

Att alternativen formulerades tydligt gjorde att par-
terna kunde precisera sina ståndpunkter. De fort-
satta förhandlingarna blev mer konkreta än de som 
tidigare hade förts.

Det var i detta skede av mycket stor betydelse att 
arbetet kring stiftelsefrågorna var väl förankrat hos 
de politiska uppdragsgivarna. När arbetsgrupperna 
hade kommit en liten bit på väg anordnades ett sty-
relseseminarium för att informera om de grundläg-
gande tankarna och ge utrymme för reflektioner 
och annan medverkan från styrelserna. Styrelser-
na för Kronobergsarkivet, Smålands museum och 

KAPITEL8
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Emigrantinstitutet var inbjudna att delta. De nya 
tankarna togs väl emot av ledande politiker såväl 
som av styrelseledamöter från de olika styrelserna. 

Promemoria: Alternativen för samgående

Uppgiftens art och nuläget
Kulturparken Småland och Svenska Emigrantinsti-
tutet (SEI) har träffat en överenskommelse (2009-
12-02) om en fortsatt process för att hitta formerna 
för hur parterna långsiktigt ska samverka. Under-
tecknad har fått i uppdrag att biträda Kulturparkens 
huvudmän och föra en dialog med SEI för att föra 
processen framåt.

Associationsfrågan och den inre organisationen
Processen har både organisatoriska och innehålls-
liga sidor. I organisatoriskt hänseende finns här vad 
vi kan kalla ”associationsfrågan”. Det vill säga hur 
Kulturparkens och SEI:s rättsliga och avtalsmäs-
siga samordning eller fusionering ska ordnas. Det 
är denna fråga som hittills varit mest kontroversiell. 
Men man kan med fördel försöka skilja frågan om 
den inre organisationen av Kulturparken och SEI 
från associationsfrågan. Med inre organisation me-
nar jag då vilken ledning, organisationsenheter och 
bemanning som inom Kulturparkens och SEI:s ram 
ska svara för dess verksamhet.

Dessa båda organisationsfrågor kan inte hanteras 
oberoende av varandra. Men genom att försöka håll a 
isär dem kan förhoppningsvis innebörden av olik a 
samverkansmodeller bli tydligare för parterna.

Bärande idéer och verksamhet

Innehållsligt kan skiljas mellan å ena sidan Kultur-
parkens och SEI:s bärande idéer och visioner och å 
andra sidan de verksamhetsplaner som behöver tas 
fram för att omsätta övergripande idéer och visio-
ner i konkreta projekt och verksamhet.

De ändamålsbestämmelser som finns i stiftelse-
urkunder och stadgar, aktieägaravtal, bolagsord-
ning och ägardirektiv, ger allmänna ramar för de bä-
rande idéerna. Ändamålsbestämmelserna är dock 
inte i sig själva tillräckliga för att ge verksamheten 
det ”liv” eller den ”energi” som krävs för att Kultur-
parken och SEI ska uppfattas som kulturellt rele-
vanta och attraktiva. Tvärtom behövs omprövning 
och förnyelse av institutionernas gamla koncept.

De nya visioner som nu formuleras för Kulturpar-
ken och SEI ska ligga till grund för verksamhetspla-
ner på både kort och längre sikt. Gränsen mellan vad 
som är en vision och planerad verksamhet är ofta fly-
tande och ska så vara. Den viktigaste skillnaden kan 
dock sammanfattas som följer: Visionen ska fånga 
institutionens grundläggande självuppfattning och 
vad den ska ha för roll i samhället. Verksamhets-
planens projekt och löpande uppgifter ska visa hur 
verksamheten ska arbeta för att förverkliga visionen. 

Slutligen hänger frågorna om organisation och 
innehåll ihop. Associationsform, organisation och 
verksamhetsplan bör styras av verksamhetens 
grundläggande idéer och visioner. Organisationen 
måste ha förmågan att göra verklighet av planerna 
om verksamhetens innehåll. Sammanfattningsvis 
kan vi beskriva de fyra huvuduppgifterna som ska 
hanteras i utvecklingen av Kulturparken och sam-
arbetet med SEI i följande skiss:

Organisation Innehåll

Visioner
Bärande idéerAssociationsform

Verksamhet
(v-plan)Inre organisation

figur 3. Principskiss för relationen mellan organisationsform och verksamhetsinnehåll.
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I denna PM diskuteras associationsfrågan för Kul-
turparken och SEI. Innehållet i de övriga fälten be-
handlas inom ramen för det utvecklingsarbete som 
parallellt genomförs med Kulturparkens proviso-
riska ledningsgrupp.

I dag skapar osäkerheten om hur de organisato-
riska frågorna ska lösas också en grundläggande osä-
kerhet om hur långt planeringen av innehållet kan 
drivas. Planeringen får därför svårt att lyfta. Detta 
gäller särskilt de delar som förutsätter insatser 
av SEI. Å andra sidan finns en osäkerhet hos SEI:s 
styrelse om vilka intentioner som ska styra Kultur-
parkens verksamhet. Det är bland annat denna osä-
kerhet som gör att styrelsen tvekar om att satsa på 
samverkan. För att komma ur den låsta situationen 
behöver hela den samlade processen föras framåt 
med beaktande av alla de fyra ”boxarna” (se figur 3).

Allmänt om associationsformen
En utgångspunkt för diskussionen om hur den for-
mella associationen mellan Kulturparken och SEI 
ska se ut är inställningen från Kulturparkens hu-
vudmän, landstinget i Kronobergs län och Växjö 
kommun. Huvudmännen avser att inte lämna något 
bidrag till SEI så länge stiftelsen stänger dörren för 
en samverkan inom ramen för Kulturparken. Hu-
vudmännens bedömning är att verksamheten i nu-
varande form inte kvalificerar för kulturstöd då den 
inte visar tillräckliga resultat eller effekter.

Det direkta syftet med Kulturparken var att få till 
stånd effektivare resursanvändning och tydlig kul-
turpolitisk output i de tre verksamheterna Smålands 
museum, Kronobergsarkivet och SEI, som tidigare 
var och en för sig fått kommun- och landstingsbidrag.

Huvudmännen är således tydliga med sin vilja om 
permanent integration mellan Smålands museums 
och SEI:s verksamhet, inom ramen för Kulturparken.

SEI:s styrelse anser å sin sida att kommunen 
och landstinget drivit frågan om integration med 
Kulturparken utan rimligt samråd med styrelsen. 
Termen ”fientligt övertagande” har använts. Att de 
konsultrapporter som föregick Kulturparkens bil-
dande (Susanne Jonsson, KPMG) diskuterade stif-
telsens avveckling har skapat en förtroendeklyfta. 
Enligt styrelsen är det stiftelsens självständighet 
som garanterar dess ändamål. Att slå vakt om dess 
fristående ställning uppfattas därför som identiskt 
med att slå vakt om stiftelseändamålen som sådana.

Där Kulturparkens huvudmän har sett en sam-
manslagning av verksamheterna som önskvärd har 
stiftelsens styrelse i princip enbart varit beredd till 
samverkan inom ramen för specifika projekt. Eller 
möjligen i gemensamma administrativa stödfunk-

tioner (IT, ekonomi- och personaladministration, 
fastighetsskötsel). Parterna står alltså långt ifrån 
varandra, vilket innebär att de behöver ompröva 
hittills intagna positioner för att kunna nå fram till 
en för båda acceptabel lösning.

Det finns i princip fyra grundmodeller för hur as-
sociationen mellan Kulturparken och SEI kan lösas:

A. avveckling av stiftelsen genom likvidation
B. outsourcing till Kulturparken av SEI:s drift
C. partssamarbete 
D. byte av förvaltningsform för SEI, från egen till 

anknuten förvaltning.

De båda första alternativen har behandlats i tidi-
gare konsultrapporter medan alternativet parts-
samarbete förordats av SEI:s styrelse. Alternativet 
byte av förvaltningsform för SEI torde ha förekom-
mit i underhandsdiskussioner, men nämns inte i de 
dokument som upprättats. Några korta värderingar 
beträffande de olika alternativen ges i det följande.

Alternativet A, avveckling av SEI
Alternativet att avveckla SEI för att sedan föra över 
verksamheten till Kulturparken diskuteras som ett 
alternativ i Susanne Jonssons och KPMG:s rappor-
ter. Där avvisas det dock till förmån för alternativet 
”outsourcing”. Att stiftelsen likvideras ses således 
inte som önskvärt av någon av de berörda parterna. 
Men likvidering är ett fullt möjligt scenario om inte 
konflikten mellan Kulturparkens huvudmän och 
SEI får en lösning.

Frågan om likvidering av stiftelsen är nära knu-
ten till dess finansiering eftersom stiftelsen enligt 
stiftelselagen ska avvecklas om den saknar tillgång-
ar så att stiftelsen inte kan uppfylla sitt ändamål. Av 
2007 års ekonomiska omslutning om ca 5,5 miljo-
ner kronor svarade kommun- och landstingsbidrag 
för 40 procent. När dessa bidrag uteblivit från och 
med 2009 har stiftelsen av naturliga skäl fått likvi-
ditetsproblem. Den ekonomiska situationen torde 
för närvarande vara sådan att styrelsen ska upprätta 
en kontrollbalansräkning.

Om inte associationsfrågan får en lösning så kom-
mer stiftelsen snart att stå inför valet att antingen 
likvidera eller dra ned verksamheten till ett mini-
mum. Det skulle i det senare fallet kunna röra sig 
om att endast ägna sig åt förvaring av SEI:s arkiv.

Alternativet B, outsourcing av SEI:s verksamhet 
till Kulturparken
Alternativet ”outsourcing” innebär att SEI kvarstår 
som en stiftelse i nuvarande form, men att verksam-
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heten, helt eller med specifika undantag, drivs av 
Kulturparken genom avtal. Avtalet kan innebära att 
vissa befattningar, till exempel en chefstjänsteman, 
finns kvar inom stiftelsen. 

Lösningen möter vissa betänkligheter utifrån en 
tolkning av stiftelselagen. Det kan ifrågasättas om 
stiftelsestyrelsens ansvar verkligen medger att den 
delegerar detta ansvar till en annan organisation. 
Dock torde stiftelsen vara oförhindrad att samarbe-
ta med en annan organisation som har samma upp-
drag som stiftelsen. På den vägen kan en delegering 
ändå bli möjlig. Stiftelsens verksamhet i ”egen regi” 
kan inskränkas till exempelvis ägande av samlingar, 
arkiv och byggnader, ett årligt sammanträde samt 
upprättande av årsberättelse och revision. En sådan 
lösning har valts för ett par av länsmuseistiftelserna 
i de län som numera ingår i Västra Götaland samt för 
länsmuseistiftelsen Sörmlands museum.

Outsourcing har också setts som huvudspår för 
den framtida relationen mellan Kulturparken och 
Smålands museum, även om den ännu inte förts 
längre än till en informell överenskommelse. I dags-
läget är därför gränssnittet mellan Kulturparken 
och museet öppet. Frågan om var museet slutar och 
bolaget börjar hanteras praktiskt genom att chefs-
tjänsterna tillfälligt förenats i en personalunion 

genom Erica Månsson. Likaså är kommunens och 
landstingets representanter desamma i bolagets 
respektive museets styrelse.

Denna brist på tydlighet behöver dock undanröjas 
om Kulturparken ska kunna få en långsiktigt fung-
erande verksamhet. Men frågan om den närmare av-
talsutformningen avvaktar ännu så länge utgången 
av diskussionen om SEI. Bristen på tydlighet gör för 
närvarande att den kraftsamling som är huvudmän-
nens syfte med Kulturparken är svår att uppnå.

Inom ramen för modellen outsourcing finns dock 
möjligheter att utforma varianter som balanserar 
mellan ytterligheterna att stiftelsen antingen redu-
ceras till en ”brevlåda” eller enbart engagerar sig i 
enskilda projekt. 

Alternativet C, partssamarbete
Med ett partssamarbete avses i denna PM en asso-
ciering mellan Kulturparken och SEI som innebär 
att SEI kvarstår som en separat organisation med 
både en egen styrelse och en egen operativ ledning. 

Partssamarbetet definierat på detta sätt kan 
mycket väl innebära att Kulturparken och SEI kan 
samarbeta fruktbart om olika enskilda och i tid och 
budget avgränsade projekt, till exempel utställning-
ar eller evenemang. Man kan också enas om att gå 
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samman för olika stödfunktioner som ekonomi- och 
personaladministration och IT-stöd. Sådan samord-
ning äventyrar på inget sätt organisationens själv-
ständighet.

Däremot blir förhållandet annorlunda om den 
operativa ledningen för det som kan uppfattas som 
organisationens kärnverksamhet överförs på Kul-
turparken. Då bryts möjligheten för SEI:s styrelse 
att utöva ett direkt och löpande inflytande över den 
operativa ledningen, och man hänvisas till ett annat, 
mera indirekt arbetssätt. Styrelsen får tveklöst en 
annan roll. Därför är en egen operativ ledning den 
viktigaste skiljelinjen mellan de modeller som här 
kallas outsourcing respektive partssamarbete.

Huvudmännens och projektledningens hållning 
kvarstår dock. Det är en stor verksamhetsmässig 
och organisatorisk skillnad mellan att ha samarbete 
med en annan part och att samverka med denna. Vi 
anser att det krävs en gemensam operativ ledning 
för de associerade organisationerna för att vi ska 
uppnå samgåendets fulla potential. 

Likväl kan det kanske gå att finna en organisa-
tionslösning som gör det möjligt att förena out-
sourcing- och partsmodellerna. En sådan skulle 
innebära att SEI:s kärnverksamhet definieras för-
hållandevis snävt. Till exempel till SEI:s forsknings-
ansvar, medan övriga uppgifter sorterar under Kul-
turparkens ledning. Man skulle också kunna tänka 
sig varianter som innebär att SEI:s chef visserligen 
organisatoriskt underställs Kulturparkens VD men 
å andra sidan ges vidgat ansvar för den forskning 
som hittills bedrivits inom Smålands museum och 
Kronobergsarkivet.

Här utvecklas inte dessa möjligheter ytterligare. 
Den fortsatta utredningen får visa om ansatsen kan 
vara en framkomlig väg.

Alternativet D, byte av förvaltningsform
Som nämnts har inte det alternativ som innebär att 
SEI kan byta förvaltningsform diskuterats i de tidi-
gare utredningarna. Detta är lite förvånande efter-
som stiftelselagen (2 kap.) erbjuder egen respektive 
anknuten förvaltning som de bägge huvudformerna 
för förvaltning av en stiftelse. En egen förvaltning 
innebär här att stiftelsen leds av en särskild styrelse. 
Med anknuten förvaltning avses att en juridisk per-
son har åtagit sig förvaltningen. Det är vanligt att 
statliga myndigheter har sådana förvaltningsupp-
drag för statens räkning.

Betänkligheterna mot ett outsourcat ansvar för 
en stiftelse torde bland annat hänga samman med 
att det är de båda nyss nämnda förvaltningsfor-
merna som stiftelselagen anvisar. Om då ytterligare 

former konstrueras kan detta tolkas som ett sätt att 
tänja på lagens gränser.

Man kan tänka sig att förvaltningen av SEI änd-
ras till en anknuten förvaltning som åläggs Kultur-
parken, det vill säga dess styrelse. Arrangemanget 
skulle innebära att stiftelsen SEI rättsligt kvarstår 
oförändrad. Kulturparkens styrelse får ett identiskt 
ansvar att uppfylla stiftelsens ändamål, det ansvar 
den separata styrelsen har idag. Genom att Kultur-
parken sammantaget förfogar över större resurser 
än dagens SEI kan också förutsättningarna för upp-
fyllande av stiftelseändamålen förbättras.

Eftersom Kulturparkens styrelse enbart består av 
representanter som utses av kommun och landsting 
skulle en anknuten förvaltning innebära att tyngd-
punkten i styrelsen för SEI viktades om: från en 
akademisk eller fackmässig majoritet, till en parti-
politisk. Det kan då finnas skäl att överväga om inte 
det fackmässiga inflytandet borde öka i Kulturpar-
kens styrelse. Detta skulle exempelvis kunna ske 
genom att en vänförening till SEI bildas och bereds 
plats i Kulturparkens styrelse. 

Modellen med anknuten förvaltning kan visa sig 
lämplig även för att långsiktigt reglera förhållandet 
mellan Kulturparken och Smålands museum. I det 
fallet måste man överväga att bereda Hembygds-
förbundet, museets ursprungliga huvudman, plats i 
Kulturparkens styrelse.

Alternativet byte av förvaltningsform kan be-
tecknas som ett alternativt spår jämfört med de som 
hittills diskuterats. Byte av förvaltningsform kräver 
en ansökan hos Kammarkollegiet. Att få svar kan ta 
upp till två år. Under denna tid kan den nya associa-
tionsformen föregås av en temporär organisation 
som kombinerar outsourcing och partssamarbete 
enligt resonemanget ovan.

Förslaget om samgående
VD:s inledning
Det såg länge ut som om det skulle gå att hitta fram 
till en överenskommelse mellan Kulturparken och 
Emigrantinstitutet, en lösning som inneburit reellt 
samgående mellan de bägge verksamheterna. Det 
politiska motivet för förslaget om samgående hade 
varit att få verksamheten vid institutet att blomma 
upp, något som institutet inte bedömdes klara på 
egen hand.

Keith Wijkanders förslag till hur samordningen 
skulle ske tycktes också få ett gott mottagande i 
Emigrantinstitutets styrelse. Institutets styrelse-
ordförande, Harald Runblom och Wijkander fick 
parternas uppdrag att förhandla fram ett avtal som 
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väsentligen följde modellen ”outsourcing” av stift-
elsen verksamhet till bolaget. Till sist backade Emi-
grantinstitutets styrelse ändå från avtalet. 

Nedan redovisar vi promemorian med den diskus-
sion om samverkan och avtalsförslag som förhand-
lades fram. Trots att avtalet inte kom till stånd har 
texten sitt intresse som ett exempel på hur samarbe-
tet mellan en stiftelse och ett bolag kan organiseras.

Promemoria: Förslag om ett avtal

Bakgrund
Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet (SEI) bild-
ades 1965 som ”Emigrantinstitutet”. Stiftare var 
dåvarande landshövdingen i Kronobergs län Gun-
nar Helén. Stiftelsen har, efter ett beslut av Kam-
markollegiet år 1999 om permutation av stadgarna, 
följande ändamål:

 > att befordra kunskaper om den svenska utvand-
ringen,

 > att främja forskning på olika nivåer i utvandring-
ens historia,

 > att i detta syfte upprätta arkiv, bibliotek och 
register över källmaterialet,

 > att vårda och utveckla Utvandrarnas hus och dess 
samlingar,

 > att verka för fördjupad kontakt mellan ättlingar 
i främmande land från Sverige och deras gamla 
hembygd samt

 > att i samverkan med Växjö universitet verka för 
forskning avseende internationell migration.

§ 3 i stadgarna innehåller bestämmelser om styrel-
sens sammansättning. Den ska bestå av minst 11 och 
högst 12 ledamöter som utses enligt följande:

 > landstinget i Kronobergs län, en ledamot och en 
suppleant,

 > Växjö kommun, en ledamot och en suppleant,
 > Växjö universitet och Uppsala universitet vardera 
en ledamot,
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 > Göteborgs och Umeå universitet suppleanter för 
dessa,

 > Riksarkivet, Kungl. Biblioteket och Svenska In-
stitutet vardera en ledamot,

 > Göteborgs landsarkiv, Lunds universitet och 
Smålands museum suppleanter för dessa,

 > Emigrantinstitutets Vänner en ledamot och en 
suppleant.

2005 ansökte SEI hos Kammarkollegiet om permu-
tation av stadgarna, med ändring av ändamålspara-
grafen och reglerna för styrelsens sammansättning. 
Ändamålet föreslogs ändrat till att kort och gott 
”främja kunskap om svensk migrationshistoria”. 
Detta, i förhållande till stadgarna betydligt mer ge-
nerella ändamål, speglade styrelsens uppfattning att 
den tyngdpunkt i stiftelsens verksamhet som hittills 
legat på den svenska amerikaemigrationen började 
bli föråldrad. Det var därför en naturlig utveckling 
att stiftelsen vidgade sitt ändamål. Amerikaemi-
grationen svarar kvantitativt mot ett i tiden skarpt 
avgränsat skede i svensk historia, som omfattar 
perioden mellan 1860 och 1930. Den kulminerade 
under årtiondena kring 1880. Det innebär att ännu 
på 1960-talet, när stiftelsen bildades, fanns förhål-
landevis nära familjeband mellan emigranterna och 
deras släktingar i Sverige Nu, fyrtio år senare, ligger 
emigrationsperioden för de flesta svenskamerika-
ner och anförvanter ganska många generationer 
tillbaka. Även om intresset för de ömsesidiga ban-
den fortfarande på många sätt är levande, så är det 
av rent sociodemografiska skäl oundvikligt att det 
långsiktigt mattas.

Stiftelsen behöver således bredda basen för sin 
verksamhet om den ska kunna behålla sin relevans 
som kulturinstitution.

I fråga om styrelsens sammansättning föreslog 
SEI att ledamöterna i fortsättningen skulle utses 
av Landstinget i Kronoberg, Växjö kommun samt 
SEI Vänner. Bakgrunden var att några av institu-
tionerna med säte utanför Växjö varken hade utsett 
ledamöter eller haft representanter som närvarat 
vid sammanträdena. En bättre regional förankring 
eftersträvades.

Kammarkollegiet avslog år 2007 ansökan i dessa 
delar. Man menade att SEI inte kunnat hänvisa till 
att ändrade förhållanden motiverade permutation 
av stiftelsens ändamål enligt stiftelselagens (kap 6 § 
1) krav. Angående styrelsens sammansättning ställ-
de sig kollegiet frågande till att styrelsen så entydigt 
koncentrerades till Kronobergs län.

Även om SEI inom ramen för gällande stadgar 
haft utrymme att utveckla underlaget för verksam-

heten, blev avslaget en bekräftelse på fortsatt fokus 
på amerikaemigrationen. De skäl som angivits för 
att ändra styrelsens sammansättning fanns givetvis 
kvar, och SEI har haft problem med att få fram en 
styrelse som stadgarna föreskriver. Vare sig Kung-
liga Biblioteket, Svenska Institutet eller Umeå uni-
versitet har nominerat några ledamöter till den nu-
varande styrelsen.

SEI är en anslagsstiftelse såtillvida att den, vid si-
dan av Utvandrarnas hus, saknar egna tillgångar för 
att finansiera stiftelseändamålen. I stället har den 
varit beroende av årliga bidrag från staten (Riks-
arkivet, Arbetsmarknadsverket), landstinget och 
Växjö kommun. Men i motsats till många andra an-
slagsstiftelser inom kulturområdet, där kommun 
eller landsting ingår bland stiftarna och kan anses 
ha gjort åtagande om årliga driftsbidrag, så är detta 
inte fallet beträffande SEI.

Under 2000-talet har kommunen och landstinget 
dock framfört synpunkter på verksamheten. Bland 
annat har man förordat ökad samverkan med Små-
lands museum som ett sätt att frigöra resurser för att 
utveckla verksamheten. Museets verksamhet och 
folkrörelsearkivet i Kronoberg, Kronobergs arkivet, 
har från 2009 samordnats i det av kommunen och 
landstinget ägda bolaget Kulturparken Småland AB. 
Sedan majoriteten i SEI:s styrelse avböjt en formell 
samverkan med museet inom det nya bolagets ram, 
har kommunens och landstingets representanter 
lämnat styrelsen. För 2009 har heller inte något 
bidrag till verksamheten beviljats, med motive-
ringen att denna inte kvalificerat sig för stöd. Sedan 
SEI, som en följd av det indragna bidraget, kommit 
i akuta ekonomiska svårigheter har emellertid ett 
särskilt täckningsbidrag utgått. Frågan om bidrag 
för 2010 är öppen.

Parterna, SEI respektive landstinget i Krono-
bergs län och Växjö kommun, de senare företrädda 
av Kulturparken Småland AB, har mot denna bak-
grund på nytt värderat situationen och enats om 
att avtala om ett långtgående samarbete. Detta med 
avsikt att så långt möjligt skapa goda villkor för upp-
fyllandet av SEI:s ändamål.

Avsiktsförklaring
Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet och Kultur-
parken Småland AB är eniga om att den svenska ut-
vandringen utgör ett viktigt svenskt kulturarv med 
internationell räckvidd. Kunskapen om utvand-
ringen är betydelsefull för förståelsen av migratio-
nen i samtiden. Dessa frågor ska sätta sin prägel på 
verksamheten i Utvandrarnas hus. Avtalet om drif-
ten av Emigrantinstitutets verksamhet och av Ut-
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vandrarnas hus träffas utifrån avsikten att verksam-
heten ska kunna drivas med en högre ambitionsnivå 
än vad som varit möjligt de senare åren. Utvecklade 
kontakter med forskningsinstitutioner, särskilt 
Linnéuniversitetet, är en fråga av största vikt.

Stiftelsen avser att ställa sin kompetens och sitt 
kontaktnät till Kulturparkens förfogande. Verk-
samheten ska drivas med fortlöpande kontakter och 
nära samråd.

Parterna Växjö kommun, landstinget i Krono-
bergs län och Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet 
enas om följande:

Avtalsförslag
§1.  Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet (SEI) 

har till uppgift att främja de ändamål som fram-
går av stiftelsen stadgar. De medel SEI förfogar 
över ska användas till att främja ändamålen.

§2.  Landstingen i Kronobergs län (”landstinget”) 
och Växjö kommun (”kommunen”) är med-
vetna om att SEI, i avsaknad av ett tillräckligt 
eget stiftelsekapital, är beroende av offentliga 
bidrag för att kunna fullgöra sina ändamål. 
Landstinget och kommunen förbinder sig att 
uppdra åt det gemensamt ägda bolaget Kul-
turparken Småland AB (”bolaget”) att, inom 
ramen för sin övriga verksamhet, också driva 
SEI:s ändamål samt att anvisa medel till bola-
get för detta.

§3.  SEI å sin sida förbinder sig att nyttja bolaget 
som verkställande organ för de delar av stif-
telsens (löpande) verksamhet som finansieras 
via statliga bidrag, genom dess egna medel eller 
genom bidrag eller anslag som annars beviljas 
stiftelsen. SEI förbinder sig att verka för att 
skapa sådan finansiering.

§4.  Parterna är ense om att verksamheten enligt 
SEI:s ändamål ska samordnas inom ramen för 
bolaget. Om det finns särskilda skäl kan dock 
SEI, utan hinder av vad som sägs i § 3, söka sär-
skild finansiering för, och i egen regi driva tids-
begränsade projekt inom stiftelsens ändamål. 
Inför ansökningar om medel till, och i plane-
ringen av sådana projekt, förbinder sig SEI att 
samråda med bolaget. 

§5.  Personal anställd av stiftelsen övertas av bolaget.

§ 6.  Bolaget övertar förvaltningen av och ansvaret 
för driften av utvandrarnas hus. Intäkter från 
Utvandrarnas hus, liksom intäkter i övrigt som 
hänför sig till verksamhet som helt eller delvis 
finansieras av SEI, ska tillfalla bolaget.

§7.  SEI:s samlingar (arkiv och bibliotek) kvarstår i 
SEI:s ägo. Bolaget övertar ansvaret för att vårda 
och förvalta samlingarna i enlighet med stiftel-
sens ändamål.

§8.  Bolaget ska, efter samråd med SEI, utse en 
tjänsteman som har särskilt ansvar för sam-
ordningen mellan SEI och bolaget. Tjänste-
mannen ska vara vetenskapligt kvalificerad. 
Han eller hon ska närvara vid SEI styrelsesam-
manträden och har där ansvar för att föredra 
bolagets verksamhet i de delar som avser SEI:s 
ändamål.

§9.  Samråd om bolagets verksamhetsplan och bud-
get ska ske med SEI:s styrelse innan de fast-
ställs.

§10.  Avtalet gäller för perioden 2010–2013. Därefter 
förlängs det med 3 år för varje gång som det ej 
sagts upp, senast ett år före avtalets utgång. Om 
parterna är överens kan avtalet ändras under 
giltighetstiden. Om någon av parterna grovt 
åsidosätter sina åtaganden enligt avtalet kan av-
talet dessutom ensidigt sägas upp av den andra 
parten. Parterna är medvetna om att bolaget kan 
träffa avtal med Stiftelsen Smålands museum 
som medför att avtalet behöver justeras. 

Resultatet
VD:s inledning
Frågan om hur Emigrantinstitutet skulle drivas 
vidare var naturligtvis inte avgjord när avtalet om 
samgående med Kulturparken sprack. Fortfarande 
gällde att Landstinget Kronoberg och Växjö kom-
mun inte var beredda att bevilja anslag till institu-
tet. Det tidigare anslaget hade dragits in utifrån den 
politiska bedömningen att verksamheten inte höll 
tillräckligt hög kvalitet. 

Men Emigrantinstitutet redovisade ett rejält un-
derskott 2009 och saknade pengar till den fortsatta 
driften. I den situationen erbjöd institutet Växjö 
kommun att köpa fastigheten Utvandrarnas hus, 
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som var stiftelsens egendom. Kommunen accepte-
rade erbjudandet och fastigheten övergick därmed i 
det kommunala bostadsbolaget VÖFAB:s ägo. Stift-
elsen fick ett eget kapital.

Keith Wijkander fick i uppgift att ta fram ett nytt 
avtalsförslag. Denna gång med utgångspunkten att 
Kulturparken skulle svara för utåtriktad, publik 
verksamhet, medan Emigrantinstitutet inskränkte 
sin verksamhet till forskning och förvaltning av 
arkiv et. Institutet skulle hyra tillbaka kontors- och 
arkiv utrymmen i Utvandrarnas hus.

Ett avtal med denna innebörd har också träffats 
mellan parterna. Upplösningen av den segslitna 
fråga n om samordnade verksamheter i Kulturparken 
innebar således en delning av Emigrantinstitutet. 

Kulturparken AB har fått ansvar för den del av in-
stitutets verksamhet som sviktat mest, de publika in-
satserna. Men dessa måste nu fullgöras utan det fulla 
stödet i institutets verksamhet. I dagsläget går det 
trögt att utveckla ett nytt samarbete mellan parterna.

Det blev trots allt en lättnad för Kulturparkens 
organisation när relationen till Emigrantinstitutet 
stod klar. Samtidigt fick Kulturparken ett nytt hus 
att driva, men inga nya resurser. Vi satsade dock 
med full kraft på att göra ett bra jobb och locka nya 
besökare.

Sista ordet i organisationsfrågan är nog ändå inte 
sagt. Emigrantinstitutet finansierar från 2010 stora 
delar av sin löpande verksamhet med kapitalet från 
fastighetsförsäljningen. Detta är ingen långsiktig 
lösning och när kapitalet tar slut så kommer frågan 
om institutets framtid upp på nytt.

Promemoria: Avtalet som förkastades
I promemorian, upprättad i december 2009 redo-
visades förslaget till avtal, som också kom att mot-
svara den överenskommelse som parterna till sist 
träffade.

Bakgrund
Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet (nedan kall-
lat stiftelsen), och Växjö kommuns fastighetsbolag, 
VÖFAB, har träffat en överenskommelse om att 
fastighetsbolaget ska förvärva institutionsbyggnad-
en Utvandrarnas hus i Växjö av stiftelsen. Ett avtal 
om förvärvet har träffats. Stiftelsen och fastighets-
bolaget har också träffat ett hyresavtal enligt vilket 
stiftelsen hyr 240 m2 i Utvandrarnas hus för att där 
driva sin verksamhet. Fastigheten ska i övrigt dis-
poneras av Kulturparken Småland AB (nedan kallat 
bolaget).

Avsikten är att bolaget huvudsakligen ska driva 
museiverksamhet i Utvandrarnas hus.

Stiftelsen ska enligt sina stadgar befordra kun-
skapen om den svenska utvandringen, främja forsk-
ning på olika nivåer i utvandringens historia samt 
i detta syfte upprätta arkiv, bibliotek och register 
över källmaterialet (samlingarna). I stiftelsens än-
damål ingår också bland annat att vårda och utveck-
la Utvandrarnas hus och dess samlingar. Stiftelsen 
har sitt säte i Växjö.

Stiftelsen och Kulturparken Småland AB föreslås 
nu teckna följande avtal om verksamhetsmässig 
samverkan i Utvandrarnas hus.

Avtalsförslag
§ 1. Verksamheten i Utvandrarnas hus ska innehålla 
en prägel av utvandring och migration. Ansvaret för 
detta delas av stiftelsen och bolaget som förbinder 
sig var och en att efter förmåga bidra till detta. 

Bolaget ska bidra bland annat genom utställning-
ar, program och andra offentliga arrangemang med 
anknytning till utvandring och migration. 

Stiftelsen ska bidra genom att hålla samman de 
emigranthistoriska samlingarna i Utvandrarnas 
hus, vårda och utveckla dem i enlighet med stiftel-
seändamålet samt hålla dem tillgängliga för forsk-
ning och allmänhet. Stiftelsen förbinder sig också 
att ställa samlingarna, databaser och de inventarier 
som stiftelsen äger i Utvandrarnas hus till bolagets 
förfogande såsom underlag för dess verksamhet. 

Anmärkning. Parterna är införstådda med att bo-
laget, med beaktande av vad som sägs i § 1 om profilen 
i Utvandrarnas hus, har full rådighet över hur bygg-
naden används.

§2.  Om stiftelsen vill avhända sig sina samlingar el-
ler någon del av dem ska bolaget först erbjudas 
att överta samlingen eller förvärva den på skä-
liga villkor. 

§3.  Parterna ska efter förmåga stödja varandra i 
den löpande utvandrarorienterade verksam-
heten och i enskilda projekt. De ska på lämpligt 
sätt hålla varandra informerade om planering-
en av respektive verksamhet. Möjligheterna till 
gemensamma insatser ska tas till vara.

§4.  Detta avtal ersätter tidigare samarbetsavtal (av 
den …) mellan stiftelsen och bolaget.

§5.  Avtalet gäller för perioden den X/X 2010 – Y/Y 
2013 (alternativt kan avtalsperioden knytas till 
hyresavtalets periodicitet). Därefter förlängs 
det med tre år för varje gång det inte har sagts 
upp, senast ett år före avtalets utgång.
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KAPITEL9

VD:s inledning

Kronobergsarkivets styrelse hade redan hösten 
2009 tagit beslut om att överlåta föreningens verk-
samhet till Kulturparken. Bolaget övertog också 
Kronobergsarkivets personal från och med 2010. 
Detta har visat sig fungera väl och båda parter är 
nöjda med arrangemanget.

I över 30 år hade frågan om ett arkivcentrum i 
Växjö diskuterats. När arkivsamarbetet inom Kul-
turparkens ram utvecklades väl gjorde Kulturpar-
kens ägare en avsiktsförklaring om en lösning av lo-
kalfrågan. Växjö kommun beslöt därefter att bygga 
ett nytt kulturarvscentrum strax utanför tätorten. 
Här ska Kronobergsarkivet inrymmas tillsammans 
med Växjö kommuns arkiv och museets arkiv och 
föremålssamlingar. En ny stark miljö för kulturarvs-
frågorna skapas. Detta är tveklöst en stor framgång 
för Kulturparken och framför allt för Kronobergs-
arkivet som sedan länge saknat fungerande lokaler.

Därmed har Kulturparkens uppnått tydlighet 
i sina relationer till både Kronobergsarkivet och 
Emigrantinstitutet. Men den viktiga frågan om hur 
förhållandet mellan Kulturparken AB och Stiftelsen 
Smålands museum skulle se ut fanns kvar. De tidi-

gare spänningarna mellan museistiftelsen och bo-
laget hade vid det här laget försvunnit. Efter den ti-
digare museichefens avgång i december 2009 hade 
bolagets vd också förordnats som chef för museet.

Men fanns det nu ens behov av att behålla bola-
get? Kunde man inte lika gärna samla verksamheten 
inom museets ram, nu när samgåendet med Emi-
grantinstitutet inte längre var aktuellt?

Denna fråga, liksom hur man borde göra vid ett 
beslut om att fortsätta verksamheten inom ramen 
för Kulturparken AB, är ämnet för ytterligare en ut-
redningspromemoria. Den innehöll en stark rekom-
mendation till uppdragsgivarna att slå vakt om Kul-
turparken och de många nya initiativ som följt av den 
nya organisationen. I promemorian presenterades 
också ett förslag till avtal mellan Kulturparken AB 
och Stiftelsen Smålands museum. Enligt detta för-
slag skulle relationen mellan parterna lösas genom 
att Stiftelsen Smålands museum överförs till bolaget, 
inom ramen för så kallad anknuten förvaltning.

Det är mycket som talar för att en sådan lösning 
kommer att väljas i framtiden. Men den kan inte ge-
nomföras förrän tidigast om två år på grund av Kam-
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markollegiets handläggningstid. Kulturparkens och 
museets styrelser ville därför hitta en avtalslösning 
som kunde börja tillämpas omgående. I det följande 
redovisas de utredningspromemorian som svar på 
denna beställning, det vill säga en samverkan mel-
lan bolag och stiftelse enligt den modell som bygg-
er på ”outsourcing” av stiftelsens verksamhet till 
bolag et ( jfr kapitel 8).

 Så långt det nu, oktober 2011, hunnit tillämpas 
kan konstateras att det fungerat utan invändningar. 
Avtalet innebär att bolaget numera fungerar som 
driftsbolag för stiftelsens verksamhet. 

Frågan om museistiftelsens övergång till anknut-
en förvaltning inom bolaget är fortfarande aktuell, 
men har skjutits på framtiden tills vidare. Först 
ska vi vinna fler erfarenheter av hur samordningen 
fungerar innan vi går vidare mot en definitiv organi-
sationslösning.

Som en följd av avtalet tog Kulturparken Småland 
från och med 1 januari 2011 formellt över all perso-
nal vid Smålands Museum. Detta medförde en viss 
oro i organisationen och en hel del administrativt 
merarbete. Men sammantaget passerade föränd-
ringen relativt obemärkt.

Promemoria: Förslag om samordning 
Uppdraget och dess bakgrund 
Kulturparken Småland AB (nedan Kulturparken) 
bildades år 2009 med det huvudsakliga syftet att 
samordna och utveckla kulturverksamheterna inom 
stiftelsen Smålands Museum, Stiftelsen Svenska 
Emigrantinstitutet (SEI) och den ideella föreningen 
Kronobergsarkivet. Relationen mellan Kulturpark-
en och SEI har därefter utformats så att Växjö Fast-
ighetsförvaltning AB (VÖFAB) förvärvar SEI:s fast-
ighet, Utvandrarnas hus. Växjö kommun kommer att 
hyra Utvandrarnas hus av VÖFAB, som i sin tur hyr 
ut det till Kulturparken för att bolaget där ska kunna 
svara för publik verksamhet kring migrationsfrågor. 
SEI kommer att hyra en mindre del av Kulturparken 
för arkiv- och forskningsändamål.

Kronobergsarkivets personal har redan tidigare 
övertagits av Kulturparken som driver folkrörelse-
arkivets verksamhet.

Frågan om formen för samverkan mellan Kul-
turparken och Smålands Museum har behandlats i 
en PM av undertecknad av den 28 april 2010. I den 
diskuteras olika alternativ för relationen mellan 
parterna. Det alternativ som innebär att museistif-
telsen överförs från egen förvaltning till anknuten 
förvaltning under Kulturparken förordades.

Kulturparkens och museets styrelser har nu be-

gärt ett förslag till avtal mellan parterna. Inrikt-
ningen ligger på att museet tills vidare ska behållas 
under egen förvaltning, men att verksamheten så 
långt möjligt drivs i Kulturparkens regi. Skälet är att 
en samordning via förändrad förvaltningsform först 
måste avvakta Kammarkollegiets beslut om stadge-
permutation. Styrelserna önskar därför först hitta 
en form för samverkan som kan börja tillämpas så 
snart som möjligt. Därefter kan frågan om ändrad 
förvaltningsform tas upp på nytt. 

Förutsättningar för ett verksamhetsavtal
Förutsättningarna för ett avtal där museistiftel-
sens verksamhet i en eller annan form förs över till 
Kulturparken har behandlas relativt utförligt i den 
ovan nämnda promemorian av den 28 april. För den 
fylligare diskussionen hänvisas till vad som där an-
förs. I det följande sammanfattas slutsatserna från 
promemorian tillsammans med iakttagelser från 
det följande utredningsarbetet.

Allmänt
Museistiftelsens styrelse har ansvaret för att stiftel-
sens egendom förvaltas i enlighet med stiftelseför-
ordnandet. Förutsättningen för att museistiftelsen 
ska kunna ingå ett avtal med Kulturparken av angi-
ven art är:

 > att stiftelsens egendom även i fortsättningen 
hålls avskild och inte överförs till någon annan, 
vare sig genom avtalet eller genom de omständig-
heter under vilket det tillämpas

 > att egendomen uteslutande används för att upp-
fylla stiftelsens ändamål

 > att avtalet har en utformning som gör troligt att 
det gagnar stiftelsens ändamål

 > att museistiftelsens styrelse har möjligheter att 
påverka tillämpningen av avtalet och löpande 
följa och värdera utfallet av det  

 > att avtalet är tidsbegränsat och kan sägas upp av 
styrelsen om den bedömer att ändamålen inte 
tillgodoses på det sätt som varit avsikten 

 > att museistiftelsens stadgar inte innehåller några 
förbehåll mot ett samverkansavtal

De fem första punkterna handlar alltså om villkor 
som måste uppfyllas genom avtalet. Den sjätte 

Museistiftelsen är en så kallad anslagsstiftelse 
vilket innebär att den för sina ändamål varit hän-
visad till årliga bidrag från staten, landstinget och 
Växjö kommun. Landstinget och kommunen har re-
dan ändrat sitt driftsbidrag från museistiftelsen till 
Kulturparken.
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Statsbidraget till museet är emellertid knutet till 
museistiftelsen och följer denna ( jfr PM 2010-04-
28). Stiftelsen kan inte överlåta bidraget till bolaget 
utan har ansvar för att medelsanvändningen åter-
redovisas enligt de villkor som Statens Kulturråd 
meddelar. Museistiftelsen kan dock träffa avtal med 
Kulturparken om att utföra de bidragsberättigade 
uppgifterna på museistiftelsens uppdragpunkten 
handlar om en tolkning av museistiftelsens stadgar.

Ett avtal innebär att Kulturparken kommer att ha 
åtaganden gentemot museistiftelsen om egendoms-
förvaltningen och användandet av statsbidraget till 
museet. Museistiftelsens styrelse behöver därför 
sammanträda regelbundet. Dels för att behandla 
stiftelsens angelägenheter, dels för att följa hur 
samverkan med Kulturparken fungerar. Styrelsen 
behöver ha en sammansättning som tillförsäkrar 
den kompetens som krävs för att kunna värdera 
samarbetet. Stiftelsens ekonomi ska redovisas och 
förvaltas utifrån förutsättningen att den utgör en 
självständig och fristående juridisk person.  

Dessa skyldigheter för styrelsen framgår emel-
lertid redan av § 3 i museistiftelsens stadgar om 
styrelsens åtaganden. Ett avtal med Kulturparken 
innebär således ingen ändring härvidlag.

Löpande drift och verksamhet. En motsvarande 
ordning tillämpas i dag för museistiftelserna i Norr-
bottens och Södermanlands län gentemot lands-
tingsförvaltningarna i dessa län.

I och med införandet av den nya kulturpolitiska 
modellen för samverkan mellan staten, landsting-
en och kommunerna kring kulturplaner kommer 
statsbidraget att lämnas direkt till landstinget. 

Landsantikvarien, chefsfrågan
I museistiftelsens ändamålsparagraf (§ 1) finns be-
stämmelsen att stiftelsen ska vara huvudman för 
landsantikvarien. Den bestämmelsen är numera 
obsolet. Skulle tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen i 
Skåne, tolka bestämmelsen angående chefstjänsten 
som att stiftelsen ska vara huvudman för museets 
chef, så kan detta lösas genom att Kulturparkens VD 
också utses som VD för museistiftelsen. En sådan 
ordning har fördelen att VD då också får ett formellt 
mandat att för museistiftelsens räkning sköta redo-
visningen av statsbidraget.

Uppdragsverksamhet
Villkoren för att i bolagets form driva uppdragsverk-
samhet inom kulturmiljöområdet motsvarande den 
som museistiftelsen idag svarar för, har behandlats 
i en särskild PM som för närvarande behandlas vi-
dare i samråd med SKL. Den preliminära slutsatsen 

är att det inte föreligger några skillnader mellan bo-
lagets respektive museistiftelsens förutsättningar 
att driva uppdragsverksamhet.

Egendom – samlingar
I fråga om museistiftelsens samlingar, föremål, ar-
kiv och bibliotek, gäller att bolaget och stiftelsen kan 
träffa avtal om att bolaget åtar sig vården och för-
valtningen av dessa. Avtalet ska vara tidsbegränsat 
och kunna sägas upp av parterna. En viss kostnad för 
vården av samlingarna kan lämpligen räknas till de 
ändamål för vilka bolaget ersätts av museistiftelsen 
genom statsbidraget. Dessa förhållanden kan lämp-
ligen regleras i ett särskilt depositionsavtal motsva-
rande det som nyligen träffats mellan Kulturparken 
AB och Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet. 

Egendom – byggnader och fastigheter
Beträffande stiftelsens byggnader och fastigheter 
kan konstateras att stiftelsen kan upplåta dessa till 
bolaget mot skälig ersättning. Om fastigheterna upp-
låts på för bolaget förmånligare villkor innebär det 
en förmögenhetsöverföring till bolaget som inte kan 
godtas. Alternativt kan fastigheterna säljas till bola-
get med iakttagande av marknadsmässiga villkor.

Frågan om stiftelsens fastigheter har behand-
lats i en utredning av KPMG från den 18 november 
2008. Här konstateras att om inte stiftelsen själv 
driver verksamhet i byggnaderna så blir dessa in-
komstskattepliktiga. Om ingen hyra tas ut eller 
hyran understiger vad som är marknadsmässigt så 
sker i stället uttagsbeskattning efter ett uppskattat 
marknadsvärde. Å andra sidan får avdrag göras för 
alla kostnader som hänför sig till fastigheterna. Om 
bolaget står för dessa kostnader så påverkar detta 
givetvis marknadshyran. Man måste dock räkna 
med att ett skattepliktigt överskott regelmässigt 
uppkommer, så vitt inte stora reparations- eller un-
derhållsinsatser görs.
Till KPMG:s bedömning bör dock kunna fogas att 
i varje fall museibyggnadens användning regleras 
genom ändamålsbestämmelser i detaljplan. Om 
detaljplanen begränsar byggnadernas nyttjande, 
till exempel i kommersiellt hänseende, så påverkar 
detta givetvis bedömningen av vad som är en mark-
nadsmässig hyra.

Slutsatsen blir att bolaget ska betala marknads-
mässig hyra till museistiftelsen, vilket lämpligen 
regleras i ett särskilt hyresavtal. Avtalsförslaget 
(nedan § 10) har konstruerats så att bolaget övertar 
ansvaret för driften av fastigheterna och att kostna-
derna för detta kvittas av mot hyran. Även fastighe-
tens inventarier bör ingå i hyresavtalet.
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Förbehåll i stadgarna
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har nyligen 
(2010-08-30) i sin egenskap av tillsynsmyndig-
het över Stiftelsen Hallands länsmuseer, prövat ett 
samarbetsavtal mellan stiftelsen och Region Hal-
land. Avtalet motsvarar i princip vad som nu föror-
das ifråga om Stiftelsen Smålands Museum och Kul-
turparken. Länsstyrelsen har förbjudit stiftelsen att 
tillämpa avtalet med hänvisning till att det saknas 
uttryckligt medgivande i dess stadgar för att dess 
verksamhet får drivas av en annan juridisk person, 
det vill säga Region Halland.

Ändamålet för Stiftelsen Hallands länsmuseer 
är i princip likalydande med ändamålet för Stiftel-
sen Smålands Museum. Länsstyrelsen har hänvisat 
ärendet till Kammarkollegiet för vidare prövning. 
I en protokollsanteckning till stiftelsens beslut om 
att ingå avtalet har ett antal ledamöter uttryckt star-
ka reservationer. Reservationen refereras i länssty-
relsens beslut och det får antas att länsstyrelsen 

i sin bedömning vägt in oenigheten kring avtalet. 
Även om den i sin motivering enbart hänvisar till 
stadgarnas utformning.

De kontakter som undertecknad haft med Kam-
markollegiet i utredningsarbetet pekar inte mot att 
kollegiet skulle göra samma tolkning som länssty-
relsen i Västra Götaland. Det är dock viktigt att på-
peka att kollegiet inte gjort någon formell prövning 
av ärendet.

Ett avtal mellan Stiftelsen Smålands Museum 
och Kulturparken bör underställas länsstyrelsen i 
Skåne. Det finns en risk att Skånes länsstyrelse gör 
samma bedömning av stadgarna som länsstyrelsen 
i Västra Götaland. Om så skulle vara fallet kan par-
terna avvakta Kammarkollegiets överprövning. Om 
det därutöver visar sig nödvändigt kan museistif-
telsen direkt hos Kammarkollegiet begära en stad-
geändring med innebörden att stiftelsen har rätt 
att driva verksamhet genom uppdrag till en annan 
juridisk person.
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Avtalsförslag
Stiftelsen Smålands Museum (stiftelsen) och Kul-
turparken Småland AB (bolaget) träffar följande av-
tal om verksamhetsmässig samordning.

§ 1. Stiftelsen har till uppgift att främja de ända-
mål som framgår av dess stadgar. De medel och den 
egendom som stiftelsen medger bolaget att förfoga 
över ska användas för att främja ändamålen.

§ 2. Stiftelsen deponerar sina samlingar av före-
mål, bilder, arkivhandlingar och sitt bibliotek hos 
bolaget. Bolaget förbinder sig hålla samlingarna till-
gängliga för allmänheten samt att vårda och förvalta 
samlingarna på ett sådant sätt att full trygghet vinnes 
för deras bevarande till kommande tider. Ett särskilt 
depositionsavtal fogas som bilaga till detta avtal.

Stiftelsen betalar årligen en ersättning till bola-
get om 0 000 kronor för vården och förvaltningen 
av samlingarna.

§ 3. Stiftelsen ska enligt sitt ändamål inom i hu-
vudsak Kronobergs län främja kulturminnesvård 
och museal verksamhet liksom annan därmed för-
enlig och närstående kulturell verksamhet. Samma 
uppgifter åvilar bolaget enligt dess bolagsordning.

Stiftelsen och bolaget är eniga om att kultur-
minnesvården och museiverksamheten så långt 
möjligt bör samordnas inom samma organisation. 
Stiftelsen förklarar sig därför beredd att ställa det 
statsbidrag som utgår till stiftelsen enligt förord-
ningen 1996:1598 till bolagets förfogande på villkor 
att medlen används i enlighet med de villkor under 
vilka stiftelsen mottagit bidraget.

Bolaget ska årligen göra en särskild ansökan om 
dispositionen av statsbidragsmedlen till museistif-
telsens styrelse där medlens tänkta användning re-
dovisas. Bolaget ska också årligen samråda med mu-
seistiftelsen om bolagets verksamhetsplan innan 
den fastställs.

Senast den 00/00 ska bolaget till stiftelsen redovisa 
utfallet av hur verksamhetsårets medel har använts.

§4.  Medel som bolaget inte kan visa ha använts på 
avtalat sätt ska återbetalas till stiftelsen. Vid 
tvist…

§5.  Personal anställd av stiftelsen övertas av bola-
get från och med den ... Bolagets VD ska tillika 
ha anställning i stiftelsen såsom dess direktör 
(landsantikvarie). 

§6. Stiftelsen upplåter mot hyra samtliga sina 
fastigheter med byggnader till bolaget för 
omhändertagandet av samlingarna, för den 
kulturminnes vårdande verksamheten och för 
den publika musei verksamheten. Hyresförhål-
landet regleras i ett särskilt avtal.

§7.  Bolaget övertar ansvaret för underhåll, drift 
och förvaltning av fastigheterna och ska inom 
ramen för detta åtagande svara för att de hålls i 
gott skick.

§8.  Parterna ska träffa särskilda avtal om under-
hållsplaner för fastigheterna samt om mera 
omfattande reinvesteringar och förbättringar.

§9.  Intäkter från fastigheterna och från rörelser 
som drivs i fastigheterna ska tillfalla bolaget.

§10.  Bolaget ska betala en årshyra om 000 000 kr. 
till stiftelsen. Från hyran ska räknas av bolagets 
kostnader för fastigheternas förvaltning, drift 
och underhåll.

§11.  Detta avtal gäller för perioden 2011–2014. Där-
efter förlängs det med tre år för varje gång det 
ej sagts upp, senast ett år före avtalets utgång. 
Om parterna är överens kan avtalet ändras 
under giltighetstiden. Om någon av parterna 
grovt åsidosätter sina åtaganden enligt avtalet 
kan detta dessutom ensidigt sägas upp av den 
andra parten.

Parterna är medvetna om att avtalet kan behöva jus-
teras med anledning av ändrade förutsättningar för 
bolagets eller stiftelsens verksamhet.

Anmärkning. I samband med att hyresavtalet upp-
rättas kan det vara lämpligt att flytta delar innehållet 
i §§ 7–10 ovan, till detta.
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Hur har det gått? 
Kulturparken i en ny fas

KAPITEL10

VD:s återblick och tankar inför framtiden

En sammanfattning av kulturinstitutionernas pro-
blem inför starten av projektet Kulturparken är att 
isoleringen och avståndet till politiken och publiken 
gjorde att institutionerna inte utvecklades. Läns-
museet gjorde många förnämliga saker men lycka-
des sällan kommunicera detta med den politiska 
nivån. En vitalisering av verksamheterna behövdes. 
Institutionerna behövde bli mer utåtriktade och an-
passa sig till rollen som mötesplats och debattarena.

Men visst fanns det brister också i det andra läg-
ret, hos ansvariga politiker och hos oss tjänstemän 
som arbetade med frågorna i landstinget och i Växjö 
kommun. När kan den ena parten friskriva sig från 
ansvar när en motsättning skapas? Mötte huvud-
männen och dess företrädare verkligen institutions-
ledningarna med tillräcklig respekt? 

Om jag ska summera perioden fram till Kultur-
parkens etablering 2009 tror jag att det var viktigt 
och nödvändigt att de ansvariga politikerna tog ini-
tiativ och därmed också ansvar för institutionerna. 
Däremot borde tillvägagångssättet i flera avseenden 
varit ett annat. Alla vi som varit med om projektet 
har fått lära oss mycket under resan. 

Efter den turbulenta starten har arbetet med och 
inom Kulturparken efterhand vänt till något posi-
tivt. Många av de ursprungliga intentionerna bak-
om förnyelseinitiativet är nu på väg att förverkligas. 
De allra flesta av oss som arbetar i bolaget trivs allt 
bättre. Jag har efter en period som VD fått en för-
djupad förståelse och respekt för den kompetens 
som finns i organisationen.

Vi har fått en stor och växande respons i omvärl-
den på de olika initiativ vi tagit. Vi har till exempel 
haft glädjen att först kunna räkna in 40 procent fler 
besökare 2010 jämfört med 2009. Under 2011 har vi 
sedan ökat besökstalet ytterligare. Vi har kunnat ta 
del av många positiva artiklar och inslag i media. Ut-
ställningen Embrace! fick en succéartad invigning 
på Utvandrarnas hus, med parad genom staden, 600 
besökare och lång kö utanför lokalen. Kulturparken 
har fått medvind.

Vi tog fram en ny grafisk profil vilket ledde till en 
diskussion om när vi ska använda de gamla och nya 
namnen. Det var ovant att svara Kulturparken Små-
land i telefon och några medarbetare anser att Små-
lands Museums varumärke måste användas i vissa 
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sammanhang för trovärdighetens skull. Grundprin-
cipen är dock att de fysiska arenornas namn an-
vänds just om dem som fysiska arenor, till exempel 
vid invigningen av en utställning på Smålands Mu-
seum. I övrigt används Kulturparken Småland som 
namn på vår organisation.

Arbetet med att lyfta in Utvandrarnas hus i orga-
nisationen har krävt en hel del energi. Vi använde 
det ganska omoderna huset för konferensverksam-
het och kunde på så sätt få in medel till hyran. I april 
2011 öppnade vi Elisabeth Ohlson Wallins utställ-
ning ”Jerusalem” med alla bilder, även de som tidi-
gare censurerats. Utställningen väckte stort intres-
se hos allmänheten och vi knöt an till nya grupper 
som till exempel RFSL. På andra håll väckte utställ-
ningen mycket irritation. 

Reflektioner
När jag nu i oktober 2011 ser tillbaka på åren de om-
ställningens skedde slår det att diskussionen om 
formaliteter i samarbetet mellan organisationerna 
helt har upphört. Vi har nästan glömt bort alla de 
långa resonemangen om stiftelsejuridik, skatte-
frågor, stadsbidrag och dylikt. Fokus ligger i stället 
på att driva verksamheten vid Kulturparkens olika 
mötesplatser. En rad av dessa föregivna formella 
hinder användes mycket medvetet av motståndare 
till förändringsarbetet för att hindra en utveck-
lingsprocess. I efterhand visade sig många av dessa 
hinder vara rena myter eller osanningar. Här några 
exempel på de farhågor som uttrycktes:

 > ”Samarbetsmodellerna är stiftelserättsligt olagliga”
 > ”Revisorerna kommer inte att godkänna detta”
 > ”Förändring kommer inte att ske – allt rinner ut 
i sanden bara vi inte låtsas om det, politikerna 
ändrar sig”

 > ”Vi kommer att mista vår självständighet som 
organisation”

 > ”Vi kommer att mista vårt statsbidrag”
 > ”Vi kommer att mista våra lönebidrag”

Vi har lyckats få bort glappet mellan den politiska 
nivån och Kulturparken Smålands verksamhet. 
Idag förlägger gärna de politiska ledningarna olika 
typer av arrangemang i våra lokaler och är stolta 
över verksamheten. Att vi mitt i förändringspro-
cessen lyckades få många fler besökare till Kultur-
parkens utställningar och andra arrangemang har 
stärkt organisationens självförtroende. Medarbe-
tarna har klarat att både ta ansvar för bolagets inre 
utveckling samtidigt som vi ökat aktiviteterna mot 
allmänheten.

 Det händer en hel del på Kulturparken. ”Nu är 
det liv i husen” och ”man känner sig så välkommen” 
är två av de många trevliga kommentarer som jag 
fått höra. 

Vad händer nu?
De närmaste åren kommer vi att koncentrera oss på 
att utveckla Kulturarvscentrum södra Småland till 
en tillgänglig och strategiskt betydelsefull arena för 
det småländska kulturarvet. Vi kommer också att 
arbeta vidare med ett nytt tilltal i alla verksamheter 
där vi fokuserar på att skapa större deltagande hos 
publik och samarbetsorganisationer. Detta är ett 
viktigt arbete som omfattar all verksamhet inom or-
ganisationen. De aktuella frågorna är bland annat:

 > Hur arbetar vi kontinuerligt med deltagarper-
spektivet i all verksamhet?

 > Rollen som kunskapsorganisation kontra delta-
garperspektiv? Är detta en konflikt? Är det oklart 
vad vi företräder och representerar?

 > Vilken roll ska Kulturparken Småland som kul-
turinstitution ha? 

Dessa frågor ska vi försöka besvara i den nya verk-
samhetsplan vi ska ta fram för åren 2013–2015. 

Vi kan vara nöjda med det arbete vi hittills gjort. 
Men det är först nu det riktigt svåra arbetet startar. 
Vårt främsta mål är att åstadkomma ett ännu bre-
dare ansvarstagande i organisationen och riktigt 
vässa oss inför det uppdrag vi har. Det blir ett hårt 
arbete som kommer att ta tid. Men jag är säker på att 
vi kommer att lyckas.





Förnyelse av kulturstiftelser 

Exemplet Kulturparken Småland
Landstinget Kronoberg och Växjö kommun har under långt tid bidragit till driften 
av två stiftelser och en förening – Stiftelsen Smålands museum, Stiftelsen Emi-
grantinstitutet och Föreningen Kronobergsarkivet. För att få till en förnyelse av 
institutionerna och i syfte att samordna verksamheterna bildade huvudfinansiär-
erna bolaget Kulturparken Småland AB. De erfarenheter man vunnit ur detta 
arbete utgör lärande exempel för andra kommuner och landsting som står inför 
kommande förändringar av stiftelser bildade i en annan tid än 2010-talets Sverige.
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