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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 

 
Denna studie är en reaktion på Europaparlamentets uppmaning om en grundlig utvärdering 

av de långsiktiga effekterna av att stå värd för programmet Europeiska kulturhuvudstaden. 

Huvudsyftet är att undersöka rikedomen i det material som värdarna för de 

europeiska kulturhuvudstäderna har publicerat för att därigenom identifiera de vanligast 

förekommande framgångsstrategierna, se över avtrycken och de långsiktiga effekterna ur 

kulturell, ekonomisk, social och politisk synvinkel och förstå de största återkommande 

utmaningarna. 

 

Viktigaste resultat 

Historik och utveckling 

 

Utbyggnaden av den operativa och rättsliga ramen för kulturhuvudstadsprogrammet på 

EU-nivå kan delas in i tre faser:  

 

 Fas 1 (1985-1996): utnämningarna betraktades som en mellanstatlig aktivitet och 

saknade rättslig ram. Städer utnämndes vanligen av sin medlemsstat som inte sällan 

saknade tid att finansiera eller utveckla kulturhuvudstadsspecifika initiativ. 

 

 Fas 2 (1997-2004): urvalskriterier infördes liksom anbudsfrister från 1998 vilket 

avsevärt ökade städernas ambitioner och berättigande till kulturhuvudstadsspecifik 

programplanering. Programmets anseende höjdes genom att det gick upp i EU:s 

allmänna kulturprogram. 

 

 Fas 3 (2005-2019): den första rättsliga ramen för programmet kom till, vilket gjorde 

det till en gemenskapsåtgärd med formella kriterier för en europeisk dimension. Under 

denna period har processerna för urval, kontroll och utvärdering förtydligats och 

stärkts.  

 

År 2013 uppdaterade Europaparlamentet, ministerrådet och Europeiska kommissionen den 

rättsliga ramen för nästa kulturhuvudstadsperiod 2020 – 2033. 

 

Anbudsstrategier 

 

Genom att programmets anseende har höjts i hela EU har själva anbudsförfarandet blivit 

ett steg i processen som får mycket stor uppmärksamhet. Många städer konkurrerar hårt 

om utnämningen. 

 

När det gäller visionen i stort lyfter de segrande kandidaterna ofta fram den kulturella 

kraften/ambitionen i värdstadens kultursektor och att man vill framhäva stadens profil och 

dess kulturella attraktionskraft. Andra syften som framhålls i de vinnande anbuden är att 

man ville använda den europeiska kulturhuvudstaden som en katalysator för ekonomiska 

och sociala utvecklingsmål. 

 

De starka sidor som oftast framhålls är att de vinnande anbuden har föregåtts av ett brett 

samråd och åtnjutit stöd från intressenterna samt den föreslagna investeringsnivån och ett 

konstnärligt program av hög kvalitet. Dock utgör frånvaron av en stark europeisk 

dimension ofta en brist i anbuden. 
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Strategier för utformning och framgång 

 

Professionaliseringen av värdskapsprocessen har över tid medfört att gemensamma 

framgångsstrategier har kunnat skönjas i de flesta städer. Här följer några av de viktigaste 

strategierna:  

 

 Utveckla en vision för att omvandla staden kulturellt, socialt och i fråga om anseende 

med kulturhuvudstaden som katalysator. 

 

 Använda kulturhuvudstaden för att underlätta sektionsövergripande agendor som syftar 

till att positionera eller ompositionera en stad och emellanåt dess omgivande region. 

 

 Skapa ett väl avvägt utbud av temaaktiviteter för året, ofta som avgränsade säsonger, 

för att underlätta resursfördelning och samordning av prioriteringar i marknadsföringen. 

 

 En snabb, första tillväxt i gräsrotsaktiviteter och sedan fortsatta satsningar för 

samverkan med en så bred publik som möjligt, understödd av strategiska och 

välfinansierade sociala program. 

 

Dessa gemensamma drag visar att det finns en sorts kulturhuvudstadsstil på 

verksamheterna som skulle gynnas av en formell överföring till gemensamma insikter för 

kulturhuvudstäder för en mer effektiv kunskapsspridning. 

 

Effekter och påverkan 

 

Även om breddningen av värdstädernas mål har lett till att effekterna blivit fler och mer 

omfattande har sådana påståenden inte alltid underbyggts av bevis. De områden där 

bevisen är starkast för att det förekommer positiva effekter är bland annat: 

 

Kulturell och anseendemässig påverkan 

 

 Programmet kan ha en avsevärd effekt genom att stärka nätverk, skapa nya 

samarbetskonstellationer, uppmuntra till att fortsätta nya arbeten och höja 

kultursektorns kapacitet och ambitionsnivå. 

 

 Många värdstäder med låg (eller rentav negativ) profil har upplevt att stadens anseende 

har fått nytt liv och har lyckats ompositionera sig som kulturella nav. 

 

Sociala effekter 

 

 Programmets mest positiva sociala påverkan är dess effekt på lokalbefolkningens 

uppfattning om den egna staden och en känsla av stolthet. 

 

 I övrigt kan nämnas att kulturen får ny och växande publik under kulturhuvudstadsåret. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

 

 Programmet har haft en betydande effekt på turismtrender på kort och medellång sikt i 

många av städerna. Detta kan i sin tur få stor betydelse för stadens ekonomi. 
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Påverkan på andra områden är svårare att bevisa men det har delvis att göra med att de 

lämpliga metoderna för datainsamling är mer komplexa. Utvecklingen av nya metoder för 

att engagera olika samhällsgrupper (t.ex. volontärskap och utbildningsmöjligheter) gör 

denna aspekt av den europeiska kulturhuvudstaden till ett påverkansfält som sannolikt 

kommer att utvecklas hädanefter. Den europeiska dimensionen är ett annat fält där 

påverkan kan öka, framför allt efter införandet av mer detaljerade kriterier och bättre 

kontrollstöd. 

 

Utmaningar och hinder 

 

Nedan följer några av de inledande utmaningar där hindren till stor del har klarats av tack 

vare reglering, professionalisering och vunna erfarenheter:  

 

 Bristande planering eller strategier för hållbarhet. 

 

 Osammanhängande kommunikation och svaga marknadsförings- och 

varumärkesstrategier.  

 

Andra utmaningar har förändrats med tiden eller kvarstår, t.ex.:  

 

 Kulturhuvudstädernas förmåga att presentera en tydlig vision som slår vakt om det 

lokala ägarskapet.  

 

 Lämplig balans mellan kulturella, sociala och ekonomiska agendor. 

 

Kravet på en europeisk dimension är en särskilt svår utmaning (trots ökad EU-finansierad 

kontroll och utvärdering). Värdstäderna håller sällan sina löften i anbuden, har svårt att 

faktaunderbygga framgångarna på grund av tidigare bristfälliga datainsamlingsmekanismer 

på området och låter lokala önskemål få företräde framför internationella strävanden. 

 

Bristen på kunskapsöverföring mellan kulturhuvudstäderna är ett annat stort problem. 

Informella nätverk mellan kulturhuvudstädernas organisatörer värdesätts som en källa till 

förstahandserfarenheter, mängden publicerad forskning har ökat sedan 2005 och 

komparativa studier har använts flitigt. Men det saknas kontinuitet i de flesta utvärderingar 

och generellt håller de fakta som tjänar som underbyggnad låg kvalitet och är svåra att 

jämföra. 

 

Slutsatser och rekommendationer 

 
Programmet för den europeiska kulturhuvudstaden är en internationell tilldragelse som nått 

mognad och som har förutsättningar att skapa trender för värdskap för större 

kulturevenemang, men för att kunna beräkna dess verkliga värde krävs en mer samordnad 

utvärdering. Här följer några av de viktigaste rekommendationerna i studien: 
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För organisatörer av den europeiska kulturhuvudstaden: 

 Fastställ en kulturell ambition som de viktigaste aktörerna står bakom och som ska vara 

central i en tydlig kulturhuvudstadsvision, antingen genom att den kopplas till befintliga 

kulturstrategier eller att kulturhuvudstaden används som plattform för en ny strategi 

med kulturen som drivfjäder. 

 

 Se till att nyckelmedarbetarna förstår visionen innan den kommuniceras till bredare 

lager vilket bör förebygga orealistiska förväntningar från allmänheten. 

 

 Ge lokalpolitikerna en central roll som språkrör för kulturhuvudstaden i stället för att 

ansvara för verksamheten, se till att det är full insyn i programmet och avväg den 

konstnärliga friheten mot behovet av att inkludera alla och representera olika grupper. 

 

 Inse att evenemangets olika steg kan kräva olika färdigheter och planera i förväg ifall 

viss personal inte längre har uppgifter att fylla. 

 

 Stöd efterarbetet med att förvalta arvet efter kulturhuvudstadsåret genom att avdela 

personal som arbetar under övergångstiden så att överlämningen till stadens aktörer 

kan ske. 

 

 Starta en lokal debatt om värdet av en europeisk dimension och undersök relationerna 

mellan lokala och europeiska kulturer snarare än att planera separata program för dem. 

 

 

För organisatörer av den europeiska kulturhuvudstaden och forskare: 

 Stöd kunskapsöverföringen genom att tillhandahålla kvalitetsdata som prövas mot en 

uppsättning indikatorer som definieras av kommissionen. 

 

 

För Europeiska kommissionen: 

 Uppmuntra kontinuiteten bland kulturhuvudstadsmedarbetare och förorda att 

nyckelpersonal stannar på sin post i sex till tolv månader efter evenemanget, men var 

öppen för förändringar som medför rätt färdigheter i varje steg i värdskapsprocessen. 

 

 Skapa en gemensam uppsättning indikatorer och en gemensam ram för datainsamling.  

 

 Överväg att fördela en del av de beviljade gemenskapsmedlen till 

kulturhuvudstadsforskning, så att alla värdskapsdata innehåller aspekter som är 

relevanta för kulturhuvudstadsårets bredare påverkansfält och arv som spänner över 

mer än det lokala sammanhanget. 

 

 Arbeta mot ett centraliserat dokumentationscentrum för kulturhuvudstäderna för en 

tillförlitlig arkivering av data. 

 

 

För Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet: 

 Omforma det officiella budskapet så att strävan efter politiskt oberoende inte riskerar 

att leda till att politikerna tappar intresset. 

 

 Komplettera dagens kriterier om en europeisk dimension med en uppmuntran att starta 

en lokal diskussion. 

 

 Rekommendera en bredare uppsättning indikatorer för den europeiska dimensionen och 

begär att relevanta resultat redovisas såväl kvantitativt som kvalitativt. 


