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Det här är en bok om kulturpolitisk förändring i Sverige under senare år. Det är samtidigt en bok om idéer och
om idéernas makt att forma vår verklighet. Kulturpolitik har traditionellt utgått från idéer om kulturens roll för
demokrati och allas rätt till bildning. Utöver dessa idéer rymmer det kulturpolitiska fältet i dag även
diskussioner om kulturella näringars betydelse för tillväxt, och om vikten av att även kulturens organisationer
tillämpar resultatmätning, redovisning och effektivisering.
I boken ställs frågor om vad som händer när nya idéer förs in på det kulturpolitiska fältet, varifrån dessa nya
idéer kommer och hur de introduceras.
Genom att belysa både idéer som alltid varit starka på fältet och nyare idéer som utmanar de etablerade
synsätten visar författarna på att något betydelsefullt har förändrats i den svenska kulturpolitiken. Nya motiv
har blivit viktiga för kulturpolitiken och nya samarbetsmönster har framträtt, samtidigt som fältet har kommit
att präglas av en stark managementlogik. En sådan utveckling kan konstateras i många delar av samhället, och
i boken diskuteras konsekvenserna av denna "managementalisering" av kulturen.
Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola som bedriver

forskning om förvaltning, erbjuder uppdragsutbildning och verkar för kvalificerade möten mellan forskning
och praktik.
Kan vi vara optimistiska om världens och mänsklighetens framtid. Öppettider: tor-sön, kl 12-17.
Söndagsvisningar kl 14, fri entré till alla evenemang. Å ena sidan har barnadödligheten, fattigdomen och
antalet våldsbrott och krig i världen minskat radikalt, samtidigt som medellivslängden, läskunnigheten,
tillgången till utbildning, vård och rent vatten gått upp. Öppettider: tor-sön, kl 12-17. 08–604 77 08,
Cigarrvägen 14, Hökarängen Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar
av i lager. Å. Kan vi vara optimistiska om världens och mänsklighetens framtid. Din varukorg innehåller
artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Söndagsvisningar kl 14, fri entré till alla
evenemang. Öppettider: tor-sön, kl 12-17.
Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte
allt finns i lager. Å. Å.
Öppettider: tor-sön, kl 12-17. Å ena sidan har barnadödligheten, fattigdomen och antalet våldsbrott och krig
i världen minskat radikalt, samtidigt som medellivslängden, läskunnigheten, tillgången till utbildning, vård
och rent vatten gått upp. Å ena sidan har barnadödligheten, fattigdomen och antalet våldsbrott och krig i
världen minskat radikalt, samtidigt som medellivslängden, läskunnigheten, tillgången till utbildning, vård och
rent vatten gått upp.

