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Kulturstaden Norrköping 
 

I Norrköping finns en lång kulturtradition. Här finns de stora kulturinstitutionerna och kulturaktörerna. 

Här finns scenerna och här finns artisterna. Och här finns publiken.  

 

Kulturen har en roll som sammanhållande kraft. Kultur är mentalt stärkande och försonande i tider av 

konflikt, kris och svåra beslut. Norrköpings rika kulturarv är samhällets minne och identitet. Det är 

samtidigt grundfundamentet i ett demokratiskt samhälle där yttrandefriheten råder. 

Norrköping växer med kultur! Kulturaktörer, föreningar och kreativa företag är en motor för tillväxt. En 

kommun med ett starkt kulturliv attraherar besökare och nya invånare samt skapar stolthet och glädje 

för de boende.  

 

Norrköpings kommuns Vision 2035 är tydlig: ”Kultur-, idrotts- och nöjeslivet skapar mötesplatser, 

möjligheter till personlig utveckling och rekreation. Utbudet är av högsta klass, med en närhet som 

förstärker upplevelsen för såväl invånare som besökare. Norrköping är en ledande kulturstad och 

Sveriges musikhuvudstad”.  

 

För att både Norrköping och kulturen ska kunna fortsätta växa och utvecklas behöver allas tillgång till 

kultur öka, kreativa talanger stimuleras och staden göras ännu mer attraktiv för svenska och 

internationella besökare. Det görs bäst genom att inkludera kreativa och konstnärliga perspektiv i all 

samhällsutveckling, erbjuda ändamålsenliga lokaler i attraktiva lägen, öka samverkan med andra 

aktörer och utveckla utbildningsmöjligheterna inom kulturområdet. Det kulturutbud, som redan finns 

och som byggts upp av generationer av Norrköpingsbor, behöver bibehållas och utvecklas. 

En stark och oberoende kultursektor är en förutsättning för en välfungerande demokrati och ett 

hållbart samhälle i linje med Agenda 2030 och de globala målen. 

Metod  
Sedan våren 2021 har kultur – och fritidskontoret, på kommunfullmäktiges uppdrag, arbetat med att ta 

fram ett kulturpolitiskt inriktningsdokument för Norrköping. Ett brett dialogarbete har genomförts där 

kulturlivet deltagit med representanter från följande kulturområden: musik, dans, teater, hemslöjd och 

design, arkiv, kulturarv och kulturmiljö, bibliotek och läsfrämjande, film, bild och form, cirkus samt spel. 

På grund av pandemin genomfördes de flesta dialogmöten digitalt. De två frågeställningar som 

diskuterats har varit: 

 Vad krävs för att åstadkomma en positiv utveckling inom respektive kulturområde i Norrköping 

de närmaste fem åren? 

 Hur får vi den kulturella själen i Norrköping att fortsätta lysa starkt? 

Under avsnittet Fokusområden enligt Norrköpings kulturaktörer ges en sammanfattning av de 

utvecklingsområden som framkommit i diskussionerna runt dessa två frågor under dialogmötena. 
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Avgränsningar och spelregler  
Regionerna och staten samverkar genom kultursamverkansmodellen vars syfte är att det finns tillgång 

till professionell kultur inom ett antal utpekade områden i varje region. I det kommunala 

styrdokumentet för kultur, som det kulturpolitiska inriktningsdokumentet är, förhåller dokumentet sig 

till dessa utpekade områden1. Syftet är att skapa en sammanhållen kulturpolitik. 

Kulturpolitiken gränsar till en rad andra viktiga politik- och samhällsområden och delar ett mer eller 

mindre ömsesidigt beroende av desamma: 

 Kultur och utbildning  

 Kulturdriven tillväxtfaktor/vektor för utveckling 

 Kultur och attraktivitet/besöksnäring 

 Kultur och samhällsbyggnad/stadsutveckling 

 Kultur och integration 

 Kultur och jämställdhet 

 Kultur och folkhälsa, friluftsliv 

 Kultur och hållbarhet 

Inom flera av dessa områden har Norrköpings kommun emellertid tagit fram särskilda visions- eller 

inriktningsprogram. Därför tangerar föreliggande kulturpolitiska inriktningsdokument bara delvis 

ovannämnda områden. 

I arbetet med kulturpolitiskt inriktningsdokument har främst övergripande dokument såsom Regionala 

utvecklingsstrategin och den Regionala kulturplanen, Norrköpings kommuns besöksnäringsstrategi, 

kommunfullmäktiges budget och kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan samt Vision 2035 beaktats. 

Även de globala målen och Agenda 2030 har spelat en roll.  

Det kulturpolitiska inriktningsdokumentet ska revideras vart fjärde år och ansvaret för revideringen 

ligger på kultur- och fritidsnämnden men beslutas i kommunfullmäktige.  

Politiska prioriteringar  
Norrköpings kommuns Vision 2035 ska uppnås. Kultur bidrar till frihet, lärdomar och gemenskap. 

Kulturen hjälper oss att vidga perspektiven och få nya idéer. Kulturen stärker också demokratin, skapar 

arbeten samt förbättrar människors hälsa och livsvillkor. Därför är kulturen viktig både för individens 

och samhällets utveckling.  

Norrköpings kommun verkar för alla människors lika värde. Det handlar bland annat om allas rätt till 

respekt, om rätten att få delta och höra till, om allas rätt till orden, till bildning och skapande. Därför 

måste kulturen vara tillgänglig för alla.  

                                                             

1 Dessa områden är: Scenkonst (teater, musik, dans, cirkus) film och rörlig bild, kulturarv, arkiv, bild och 
form, hemslöjd, bibliotek, litteratur.  
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För att ge kulturen förutsättningar att vara tillgänglig och nyskapande är det helt avgörande att 

garantera yttrandefrihet och konstnärliga frihet. Det räcker inte att erbjuda alla formell rätt att uttrycka 

sig, att ta del av och delta i kulturskapandet. Alla måste även ges verkliga förutsättningar att göra det. 

Därför krävs ett antal strategiska prioriteringar inom kulturpolitiken i Norrköpings kommun. På så vis 

får kulturen en central roll i att skapa ett starkare, vackrare och livfullare Norrköping, och en kommun 

som håller ihop. 

1. Kulturnäringar:  
Det ska finnas förutsättningar för ett kulturellt entreprenörskap. Genom ökad samverkan 

mellan aktörer och finansiärer, både inom föreningslivet och inom näringslivet, skapas en 

grund och mångfald inom kulturen. 

2. Utbildning: 
Ett brett utbud av utbildningar inom kulturområdet bidrar till ökad kreativitet och förbättrade 

utvecklingsmöjligheter för lokala kulturutövare. Det ska finnas utbildning för både nybörjare till 

högre utbildning. Det ger en god återväxt och attraherar kulturutövare att komma till 

Norrköping.  

3. Det unika:  
För att Norrköping ska bli en ledande kulturstad krävs mod och det oväntade. Norrköpings 

profilering inom vissa kulturområden skapar en spets och en unicitet som lockar besökare och 

ger internationellt eko.  

4. Förutsättningar: 
Kulturen ska ges utrymme där människor finns och vill finnas. Genom att kommunen erbjuder 

trygga och tillgängliga plattformar för kulturutövande kan Norrköpings sprudlande kulturliv 

fortsätta växa med och genom dess invånare. Lokaler för kulturverksamhet ska erbjudas på 

attraktiva lägen i hela kommunen. Det ska finnas en långsiktig finansiering för kulturlivet. Både 

bredd och spets behöver finnas, detta gäller såväl utvecklandet av nya konstnärliga uttryck 

som förvaltandet av kulturarvet.  

5. Kommunikation: 
För att tillgängliggöra kulturutbudet i Norrköping behövs olika marknadsföringskanaler och 

plattformar. Det behövs riktade kommunikationsinsatser för att nå både den ovana och den 

vana kulturbesökaren, bland våra Norrköpingsbor och våra besökare. 
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Fokusområden enligt Norrköpings kulturaktörer 
Utifrån de dialogmöten bland kulturaktörer som genomförts under 2021 har fyra områden utpekats 

som viktiga för att stärka utvecklingen inom kulturområdet i Norrköping: 

1. Samverkan 
Det krävs en mångfald av aktörer för att bidra till en bra infrastruktur för kulturen och plattformar för 

att mötas, både digitalt och analogt. I samtliga dialoger framkom vikten av samverkan, mellan de olika 

kulturaktörerna, institutioner, kommunen, regionen, idéburna organisationer med flera. För att 

Norrköping ska vara starkt framgent krävs en insats för att möjliggöra samverkan. Det kan handla om 

att skapa fysiska mötesplatser och digitala plattformar över kulturgränserna i syfte att bygga nya 

nätverk. Centralt är att dessa mötesplatser är regelbundna för att skapa en kontinuitet och möjlighet 

till långsiktighet i samverkan.  

Det saknas även arenor för kulturovana. Framförallt handlar det om att öka tillgängligheten i hela 

kommunen.  

En framgångsrik och attraktiv plats kräver ett ekosystem där näringsliv, utbildning och kulturaktörer 

samverkar och därmed genererar tillväxt för samhället i stort och för kulturen. För att det ska vara 

möjligt krävs en bredd av utbildning inom kulturområdet och en satsning på kulturella och kreativa 

näringar. Det är kulturnäringarna som växer i hela Sverige. De stärker regionernas utveckling och 

attraktionskraft och är dörröppnare till nya marknader, enligt Kulturrådets definition. 

2. Lokaler 
En grundförutsättning för kulturen att verka och utvecklas är tillgången till lokaler. Olika kulturuttryck 

kräver ändamålsenliga lokaler för skapande och mötet med publiken.  

I dialogerna med kulturlivet uttrycktes att behovet av ändamålsenliga lokaler behöver ses över. En 

utgångspunkt är att lokalerna ska vara tillgänglighetsanpassade, upplevas trygga samt att kultur ska 

vara möjligt att ta del av i hela kommunen. 

Möjligheten för kulturaktörer att samutnyttja lokaler kommer förmodligen öka och därmed kan  

marknadsföring, kommunikation och ekonomi underlättas.  

3. Kommunikation 
Kommunikation och marknadsföring är avgörande för att kulturaktörerna ska kunna nå sin publik och 

även för att invånarna och besökarna ska kunna ta del av hela kulturutbudet. För en mindre kulturaktör 

är det både tidskrävande och ibland svårt att nå ut i informationsbruset. Bra kommunikationsvägar 

mellan de olika kulturaktörerna är en framgångsfaktor för ökat samarbete. De digitala plattformarna 

för att marknadsföra Norrköpings kulturutbud, som finns idag, behöver synliggöras och utvecklas. Även 

information om de möjligheter som finns för invånare att bli delaktiga och skapa egen kultur bör ses 

över.  
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4. Resursfördelning 
Norrköping är en kommun som genom tiderna satsat på kultur. Det behövs även i framtiden för att 

Norrköping ska vara en attraktiv plats och locka besökare, nya invånare, företag och föreningar. Att 

bevara de spännande kulturmiljöerna som finns i Norrköping med omnejd och att ge kulturskapare 

möjlighet att verka och utvecklas kräver goda förutsättningar, inte minst ekonomiska.  

I Norrköpings kommun finansieras både regional och kommunal kultur med offentliga medel. 

Fördelningen av offentliga medel till kulturen behöver ständigt utvärderas utifrån att Norrköping ska 

behålla och stärka sin position som kulturstad men även utifrån att nya kulturformer utvecklas. I det 

här sammanhanget är både bredd och spets viktigt. De senaste åren har Norrköping även utvecklats 

till en stark evenemangsstad. För en fortsatt gynnsam utveckling krävs en medveten satsning inom 

evenemangsområdet. 

Avslutning 
En kommun med ett starkt och mångfacetterat kulturliv skapar ett inkluderande och spännande 

samhälle. Det blir också ett tillåtande och demokratiskt samhälle. Att långsiktigt vidhålla och satsa på 

kultur i bred bemärkelse ger en hållbar kommun. Och då frodas det kreativa, det innovativa och 

människor trivs. Där människor trivs finns trygghet.  

Norrköping är kommunen där ett öppet och fritt kulturliv råder och ger ett rikt liv för alla. 

 


