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Artikeln handlar om hur kulturindustrin som förete-
else har behandlats i den kulturpolitiska debatten. I 
ett historiskt perspektiv har kulturindustrin och dess 
produkter betraktats som något ont och skadligt. Ett 
konkret exempel på hur staten agerade mot t.ex. filmin-
dustrin är införandet av den statliga filmcensuren 1911, 
som syftade till att eliminera en del av filmens skade-
verkningar. På 1970-talet kom kampen mot kulturindu-
strin åter i fokus då ett av målen i 1974 års kulturpoli-
tiska beslut blev att staten borde engagera sig i kampen 
mot kulturkommersialismens negativa verkningar. I 
dag har kulturindustrin, nu under namnet upplevelse-
industri, framförallt på regional nivå kommit att be-
traktas som en ny näringsgren som skapar tillväxt och 
sysselsättning. 

Omvärlden har genomgått stora förändringar sedan mitten 
av 1990-talet, då det senaste övergripande kulturpolitiska 
beslutet togs. Globaliseringen, det svenska medlemskapet 
i EU, IT, nyregionalismen och den framväxande s.k. upp-
levelseindustrin är exempel på fenomen som har påverkat 
det kulturella landskapet och medborgarnas kulturella 
vanor. I min artikel granskar jag den förändrade synen 
på kulturindustriell verksamhet, ofta kallad upplevelse-
industri, som kommit till uttryck främst inom den regio-
nala kulturpolitikens ram. Idag framhävs kulturindustriell 
verksamhet som en ny och viktig näringsgren för Sverige. 
Det är inte länge sedan kulturella näringar, eller åtmins-
tone den kommersiella delen av den s.k. nöjesindustrin, i 
den kulturpolitiska debatten främst sågs som ett hot mot 
bl.a. den kvalitativa konstens möjlighet att överleva på 
marknaden.

Min ”triviala” teoretiska utgångspunkt är att fenomen 
som kulturindustrier1 kan betraktas som antingen hot eller 
frälsare beroende på i vilken språklig kontext eller sam-
manhang de diskuteras. Kopplar man ihop kulturindustri 
med begrepp som profitör och skräp – alternativt skadlig 
kultur – ligger det nära till hands att reaktionerna från po-
litiskt håll kan bli av hämmande karaktär, som t.ex. film-
censur. Väljer man däremot att koppla ihop kulturindustri 
med begrepp som tillväxt, ökad sysselsättning och ökat 
välstånd ligger det nära till hands att det offentliga väl-
jer att stödja verksamheten. Poängen med exemplet är att 
visa på språkets centrala roll. Jag vill hävda att språket har 
betydelse för politikens inriktning och resultat genom att 
det kan ändra på bilden av hur vi uppfattar verkligheten, 
”eftersom det gör det möjligt att se och tänka sig nya och 
oväntade saker i det som annars verkar hemtamt och be-
kant” (Kristensen Uggla 2002, s. 309).

Kulturindustrin, profitörerna 
och hotet mot medborgarna
När filmen som kulturindustriellt fenomen introducerades i 
Sverige i slutet på 1800-talet var det inget som till en början 
väckte myndigheternas intresse. Snabbt blev dock film en 
s.k. populärkulturell företeelse – eller ett nöje – bland den 
breda befolkningen (McQuail 2000, s. 23f.). Tidigare var det 
främst journalfilmer som visades. Det var när spelfilmen 
introducerades på bred front några år in på 1900-talet som 
”omoralen” i form av våld och sex började sprida sig.

Kritiken mot filmen kom att leda till att Sverige som för-
sta land i världen införde en förhandscensur på film 1911. 
Besluten och debatten i riksdagen var karakteristiska för 
samhällets inställning till film liksom till övrig kulturin-
dustriell verksamhet i början av det förra seklet. Det var 
alltså inte bara film, som råkade ut för denna typ av kritik, 
utan det gällde många av kulturföretagens produkter, bl.a. 
populärmusik, serietidningar och jazz. De betraktades som 
en fara, speciellt för ungdomen (se t.ex. Blomgren 1998; 
Boëthius 1989; Frykman 1988). I en debatt om ungdomens 
fritidsysselsättning, som utspelades i riksdagen 1919, var ett 
tema att ungdomens s.k. ”defekt” hade sitt ursprung i kon-
sumtion av populärkultur. Detta hade i sin tur lett till ökad 
ungdomsbrottslighet och till att gamla hederskänslor hade 
utplånats. Nu var det dags att bekämpa dåliga nöjen och få 
ungdomarna över till bildande och uppfostrande nöjen för 
att därigenom skapa en ”sund folkstam” (Mot. AK 1919:299, 
s. 11). Den stora boven i dramat var de ”skrupelfria” före-
tagsledarna i de olika kulturindustriella företagen.

I riksdagen höjdes i slutet av 1930-talet röster om att det 
inte räckte att från talarstolen fördöma populärkulturella 
produkter utan att staten istället borde ta krafttag mot den 
s.k. populärkulturens utbredning. En ledamot ville se ingri-
panden mot ”underhaltig film, offentlig dans, särskilt i för-
ening med rusdrycksförsäljning samt den kriminellt beto-
nade och pornografiska litteraturen som redan i skolåldern 
ofta på hemliga vägar når ungdomen” (Prot. FK 1938:206).

Debatterna i riksdagen resulterade i att en utredning under 
namnet Ungdomskommittén tillsattes 1939. Den hade bl.a. i 
uppgift att ”uppta frågan om de missförhållanden som före-
fanns inom det offentliga nöjeslivet och om botemedel därom” 
(SOU 1945:22, s. 7f.). I utredningens betänkande Ungdomen 
och Nöjeslivet (SOU 1945:22) diskuterades olika förslag på 
hur främst ungdomens utnyttjande av kulturindustriella pro-
dukter såsom film och dans kunde minskas eller stoppas. En 
av de stora bovarna som pekades ut var ”kulturföretagarna” 
och deras jakt på vinst. Problemet skulle lösas ”om de privata 
vinstintressena bakom nöjeslivet försvunne” eftersom det då 
skulle ”vara möjligt att låta de rena affärssynpunkterna trä-

Från hot till möjlighet – 
om kulturindustrin och kulturpolitiken 
av Roger Blomgren

1. Enligt företagsekonomen Dag Björkegren kan kulturindustri karakteriseras som företag som 
primärt säljer estetiska upplevelser, till skillnad mot industriföretag som säljer fysiska produkter 
och tjänsteföretag som säljer tjänster (Björkegren 1994, s. 9). 
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da i bakgrunden till förmån för de ungdomsvårdande.”(ibid., 
s. 168) De som hade sin utkomst i dessa företag karakterisera-
des som hänsynslösa profitörer, eller för att citera en remiss-
instans: ”Bakom dessa står icke sällan ett kallt beräknande 
profitbegär, och deras bärighet är beroende av en stor publik-
tillströmning. Man utnyttjar och reklamens och teknikens 
alla publikdragande medel.” (ibid., s. 332) 

Kritiken mot kulturindustrin kom även att lyftas fram 
som ett övergripande kulturpolitiskt problem i samband 
med 1974 års kulturpolitiska beslut. I den nya statliga kul-
turpolitik, som riksdagen beslutade om, formulerades åtta 
övergripande mål som skulle vägleda den övergripande 
kulturpolitiska inriktningen. Ett av målen var kampen mot 
kommersialismens negativa verkningar (Prop. 1974:24). 
Det innebar att kritiken mot filmindustrin som kulturindu-
stri på ett mer principiellt och övergripande sätt nu kom att 
hamna i skottlinjen. 

En noterbar skillnad är att kritiken mot kulturindustrin och 
dess produkter från 1960-talet och framåt främst kom att le-
vereras från den politiska vänstern. Från att under de första 
decennierna av 1900-talet blivit kritiserad från moralkonser-
vativa utgångspunkter för att leda till sedligheternas fall och 
hota kristna värden kom nu kulturindustrin av debattörerna 
att ses som en utlöpare av det kapitalistiska samhället. Ex-
emplen var många på hur kulturindustrins strävan efter pro-
fit ledde till elände. I en rapport från Barnmiljöutredningen 
(SOU 1975:38) kunde man exempelvis läsa:

”I ett kapitalistiskt samhälle är privata vinstintressen av-
görande och dessa gör sig gällande också i förhållande till 
kulturen. Det betyder att den levande kulturen alltid har 
att kämpa mot sin kommersialisering. På barn- och ung-
domskulturens område har vi de senaste decennierna sett 
såväl en ökad kommersialisering som en ökande kulturell 
utveckling, delvis i ömsesidig avhängighet: vinstintresse-
rade privatföretag har tagit hand om kulturella yttringar 
och kulturarbetare har utvecklat sig i protest mot ett ano-
nymt kommersialiserat samhälle… Det är inte bara kultur-
kommersiella krafter som en kulturpolitik har att ta hänsyn 
till. Privata vinstintressen medför inte bara den särskilda 
kulturens kommersialisering utan har också en avgörande 
betydelse för den allmänkulturella miljön: denna förlorar i 
sammanhang, överblick, allmän påverkan.” (ibid., s. 19)

Värst av dem alla var den amerikanska kommersiella film-
industrin, som inte bara kunde avfärdas som producent av 
dålig smak utan även var ett instrument för att sprida kul-
turimperialistiska värderingar:

”Biograffilmutbudet eller Disneyfilmerna kan ibland 
förefalla menlösa till sin karaktär men är det inte. De 
ingår i högsta grad i den kulturimperialism som söker 
påtvinga oss bestämda mönster och uppfattningar. De 
saluför en hel livsstil inte bara genom filmen utan också 
genom den marknadsföring som kringgärdar dem och de 

kringprodukter som säljs i anslutning till filmen.” (Mot. 
1978/79:2301)

Ett konkret exempel, som dåvarande vpk-ledaren Lars Wer-
ner lyfte fram, var den under 1970-talet populära discokul-
turen, som enligt Werner ledde till “att man vänjer in också 
förskolebarnen i en livsstil och ett kulturmönster som är 
passiviserande och inte aktiverande, som är individcentre-
rat och inte kollektivt” (Mot. 1978/79:2301). Detta berodde 
i sin tur, enligt en socialdemokratisk riksdagsledamot, på att 
“en betydande del av det kommersiella utbudet är präglat av 
mönster, schabloner och värderingar som är främmande för 
vår samhällssyn. Det gäller framförallt utbudet av anglo-
amerikanska värden” (Mot. 1978/79:607, s. 5). 

Inte nog med att kulturindustrins produkter planerat 
marknadsförde amerikanska värderingar i Sverige utan 
”[g]enom ett massivt likriktat och i många fall undermåligt 
utbud kan den reellt begränsa yttrandefriheten för kulturar-
betarna, organisationer, och institutioner. Yttrandefriheten 
riskerar att endast kunna utnyttjas av de intressen som har 
kapital, inflytande och distributionsvägar för lönsamma in-
satser.” (Mot. 1978/79:607, s. 5)2

Debatten om kommersialismen, som stod på sin höjd-
punkt under 1970-talet, fick dock inte något större genom-
slag i konkreta beslut. Det mest märkbara resultatet var 
kartläggningar och rapporter producerade av Statens ung-
domsråd som t.ex. Till varje pris. Debattinlägg om fritidens 
kommersialisering (Statens ungdomsråd 1978), Smockor 
och smek. Hotande läsning – om ungdomstidningar (Jalakas 
1980) och Ej till salu (Statens ungdomsråd 1981). Statens 
kulturråd publicerade rapporten Fem forskare om kultur-
kommersialism (Statens kulturråd 1982). 

När kulturindustrin varit föremål för politiska åtgärder 
och debatt har den inte varit något som samhället borde 
främja. Tvärtom har den kommersiella delen av kulturverk-
samheten setts som ett hot mot samhället. Det som har pro-
ducerats i form av filmer, musik och litteratur har ansetts 
vara undermåliga produkter, ja i vissa fall rent skadliga. 

Sammanfattningsvis har det från officiell kulturpolitisk 
horisont funnits en klart markerad gräns mellan den kom-
mersiella kulturen och populärkulturen (se bl.a. Flew 2002, 
s. 184). Kulturindustriellt framställda produkter var inte ”väl-
komna” in i den kulturpolitiska sfären, där god konst och 
begrepp som kvalitet och estetik var det centrala. De tyska 
marxisterna Adorno och Horkheimer (1977) ansåg t.ex. att 
industrialiseringen av kulturen var ett exempel på att kon-
sten knöts till kapitalismens logik. Detta ledde i sin tur till att 
konstens sanna värde ”försvann” och blev en vara i mängden 
av andra kommersiella varor (ibid. Se även Adorno 1997). 
Drivande i denna utveckling var kulturindustrins ledare, eller 
som det benämnts i tidigare debatter, ”profitörerna”.

Från hot till möjlighet
Det var i början av 1980-talet som en positivare syn på 
kulturindustrier (oftast benämnda i plural) kunde skönjas 

2. Enligt socialdemokraten Tage Johansson m.fl. ledde kulturkommersialismen till missbruksproblem, ökande 
brottslighet och kontaktlöshet mellan generationer. ”En av förklaringarna till detta förhållande är givetvis den 
massiva satsningen som de kommersiella krafterna gör på ‘information’ som inte bara försvinner utan ofta direkt 
motverkar samhällets och andra goda krafters strävan.” (Mot. 1977/78:1529)
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ute i Europa. Kulturella näringar kom att ses som en viktig 
ekonomisk näringsgren med stora potentiella möjligheter 
att skapa tillväxt och ökad sysselsättning. Ett exempel är 
Storbritannien i mitten av 1980-talet, där argument fram-
fördes för att stödja framväxten av kulturföretag i städer 
och regioner drabbade av ekonomisk kris. Problemet var 
inte att det var för lite kultur i dessa områden, utan arbets-
löshet till följd av den traditionella tillverkningsindustrins 
nedgång. Lösningen på denna kris var att ändra de eko-
nomiska strukturerna i dessa städer. Kulturindustrin blev 
med andra ord ett viktigt instrument för lokal och regional 
utveckling. Det var den lokala nivån som initierade och 
drev på denna utveckling (Lewis 1990, s. 135). Den tidi-
gare så avskydda kulturindustrin kom nu ute i Europa att 
mer ses som en frälsare för regioner i ekonomisk kris.

Ungefär tio år senare kunde man i Sverige finna en 
liknande retorik. De då nystartade filmproduktionscen-
tra Film i Väst och Filmpool Nord hävdade att regionala 
satsningar på filmverksamhet skulle leda till ekonomisk 
tillväxt och ökad sysselsättning. I handling betydde detta 
att film nu lyftes fram som en industri, vars syfte var att 
skapa ekonomisk tillväxt. I en debattartikel av bl.a. To-
mas Eskilsson, nu direktör för Film i Väst, i Göteborgs-
posten (GP) med rubriken ”God affär satsa på regional 
film” utvecklades idéerna om film som en kulturindustri. 
I artikeln argumenterade debattörerna för att lokala skat-
tepengar borde användas för att finansiera filmproduktion. 
Förutom att det skulle leda till kulturell utveckling och 
förnyelse fanns det tungt vägande skäl i form av ökade 
skatteintäkter, fler arbetstillfällen och marknadsföring av 
kommuner/regionen. Avslutningsvis hävdade debattörerna 
att “[f]ilmproduktion är dessutom det viktigaste redskapet 
för att utveckla medieindustrin i en region. Därmed blir 
en satsning på filmen ett viktigt verktyg för att skapa ökad 
sysselsättning.” (Eskilsson m.fl.1996) Detta har i retoriken 
därefter varit viktiga argument för såväl etablering som 
för fortsatt satsning på regional filmproduktion. 

Det var med argumentet att lyfta fram film som kultur-
industriell verksamhet som man lyckades skapa legitimi-
tet hos landsting och kommuner att satsa på film. Regioner 
och kommuner stödde inte filmverksamhet för att det fanns 
för lite filmkultur i regionen utan för att det fanns för lite 
sysselsättning och tillväxt. En framgångsrik kulturindustri 
genererar skatteinkomster och arbete i det lokala samhället. 
Detta var således ett helt nytt sätt att motivera offentliga 
satsningar på den tidigare så förhatliga kulturindustrin, som 
producerade skräp och främst sågs som ett hot mot medbor-
garna och därför egentligen borde motarbetas. 

Genom att bryta med det traditionella kulturpolitiska 
området, där kulturindustrin och dess produkter inte hade 
mycket att hämta, kunde regionala filmcentra vända sig 

till t.ex. näringslivssekreterarna, som såg filmverksam-
het som en potential för ekonomisk tillväxt och ökad sys-
selsättning. Filminnehållet var av sekundärt intresse och 
filmverksamhet sågs främst som ett effektivt tillväxtin-
strument. Filmens betydelse som kulturindustri eller upp-
levelseindustri som genererar intäkter är idag ett huvud-
motiv för de regionala och lokala offentliga filmstöden (se 
Blomgren 2007). 

I upplevelseindustrins tidevarv
Mönstret att se film som en kulturindustriell verksamhet 
har förstärkts under de senaste tio åren. Tillsammans med 
verksamheter som t.ex. marknadskommunikation, design, 
mjukvaror för dataspel och mode lyfts film fram som exem-
pel på upplevelseindustri, kulturindustri, kulturella näringar 
(cultural industries), kreativa industrier, kreativa näringar 
(creative industries), entertainment industries och expe-
rience industry (se Dahlström m.fl. 2004). Det begrepp som 
fått störst genomslag i Sverige är upplevelseindustri. Enligt 
Stiftelsen för kunskap och kompetens (KK-stiftelsen), som 
lanserat begreppet, är upplevelseindustri en verksamhet 
som ”omfattar människor och företag med ett kreativt för-
hållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller 
leverera upplevelser i någon form” (Nielsén 2006, s. 5).3

Sedan början av detta sekel har KK-stiftelsen producerat 
flera rapporter och genomfört en rad konferenser om upple-
velsenäringens betydelse för samhället (se t.ex. Almquist, 
Engström och Olausson 2000; KK-stiftelsen, 2003; 2004; 
2008; Nielsén 2006; Fridlund & Furingsten 2006). Förutom 
KK-stiftelsen har t.ex. Verket för innovationssystem (VIN-
NOVA) engagerat sig i upplevelseindustriella frågor, fram-
förallt i relation till regionernas tillväxtarbete (Gustavsson 
2004). Även myndigheter som Högskoleverket (2005) och 
AMS (2001) har i rapporter berört upplevelseindustrin från 
utbildnings- respektive från arbetsmarknadspolitiska per-
spektiv.4

Det är på den regionala nivån som den förändrade synen 
på kulturindustriell verksamhet haft störst genomslag. Ett 
antal utvärderings- och forskningsarbeten har satt fokus på 
de kulturella och kreativa näringarnas roll för regioner. I 
t.ex. rapporten Kreativa näringar i Stockholmsregionen 
från Regionplane- och trafikkontoret vid Stockholms läns 
landsting (2004), framkom att sysselsättningen inom de 
kreativa näringarna i Stockholmsregionen ökade med i 
genomsnitt nästan 2,4 procent per år från 1997 till 2003. 
År 2003 var 39 600 personer sysselsatta inom de kreativa 
näringarna i regionen. Dessa utgjorde 4,1 procent av den 
förvärvsarbetande dagbefolkningen i länet. I rapporten Den 
kreativa sektorn5 och dess påverkan på Norrköpings tillväxt 
och sysselsättning från Regionförbundet Östsam (2006) 
kan man bl.a. läsa att sektorn omsätter runt tre och en halv 

3. Upplevelseindustrin indelas i 13 olika delområden, där film/foto ingår vid sidan av verksamheter som bl.a. mode, 
musik, design, mat och turism. 

4. Även inom internationella organ som Unesco liksom inom EU har frågan om de kulturella näringarna, eller kreativa 
näringar, hög prioritet (se t.ex. Culture, trade and globalization: questions and answers 2001; European Parliament 
2003). I ett antal europeiska länder har studier genomförts på central såväl som på regional och lokal nivå. Det danska 
kulturdepartementets rapport ”Danmarks kreative potentiale Kultur- og erhvervspolitisk redegörelse 2000” är ett exempel 
på denna nya trend. I Norge pågår ett liknande arbete med att lyfta fram kulturella näringar som en tillväxtskapande 
verksamhet (se t.ex. Det Kongelege Kultur- och kyrkjedepartementet 2005). 
5. I studien är det 21 verksamhetsfält som inkluderas inom den kreativa sektorn. Förutom mer traditionella verksamheter 
som foto, reklam, litteratur, mm inkluderas områden som sport, djur/natur, friluftsliv, turism och andlighet/själsliv.
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miljard per år. Tolv procent av det totala antalet arbetsställen 
i Norrköping kan relateras till sektorn och antalet anställda 
i sektorn är cirka 3 000. De regionala undersökningarna 
visar att näringarna spelar en viktig roll för regioner och 
kommuner. 

Att lyfta upp kommersiell kulturverksamhet som något 
positivt och nyttigt är inte bara ett svenskt fenomen. Upp-
levelseindustri, kreativa näringar och kulturella näringar 
marknadsförs idag som nya betydelsefulla sektorer och bran-
scher för ökad tillväxt och sysselsättning i länder, regioner 
och städer. Enligt studien The economy of culture in Europe 
(2006), initierad av EU-kommissionen, omsatte kulturella 
och kreativa näringar i Europa då 654 miljarder euro, vilket 
kan jämföras med bilindustrins 271 miljarder euro. Tillväxt-
takt och sysselsättning inom sektorn är högre än inom andra 
branscher (ibid.). 

För att återknyta till Adornos och Horkheimers syn på 
kulturindustrin kan vi betrakta kulturindustrier som en ka-
pitalistisk företeelse där kultur blev en vara bland alla andra 
varor. Denna syn överensstämmer med den syn på kultur-
industri som vi har sett växa fram under det senaste decen-
niet. Däremot skiljer sig slutsatserna åt. Om Adorno m.fl. såg 
kulturindustrin som ett hot mot konsten ser man idag samma 
fenomen som en frälsning eller räddning för regioner och sta-
ter i ekonomisk kris. 

På s.k. akademisk nivå har kreativa näringar och kultu-
rella näringar i ökad utsträckning blivit etablerade forsk-
ningsobjekt.6 Inom ett antal europeiska universitet har det 
inrättats speciella avdelningar och institut för forskning 
om kulturella näringar. Det är främst inom ämnen som na-
tionalekonomi, företagsekonomi och kulturgeografi som 
forskning om kulturella näringars roll för regional utveck-
ling ökat. Ett exempel på en gemensam nordisk satsning 
inom området är Nordisk InnovationsCenters (ett organ 
underställt Nordiska ministerrådet) nyligen genomförda 
forskningsprogram om kreativa näringar i Norden, där det 
i dagsläget har publicerats sex forskningsrapporter (Nordic 
Innovation Centre 2006). 

Forskningen om kulturella näringar har sålunda på ett näs-
tan explosionsartat sätt ökat under den senaste tioårsperioden 
och det är främst forskning om de kulturella näringarnas roll 
som ekonomisk ”mjölkko” som dominerat forskningslittera-
turen. Detta skall sättas i relation till den tidigare forskningen 
om kulturindustrin, där fokus var inriktat på att kartlägga 
kulturindustrins negativa verkningar. Skillnaderna mellan 
dessa två olika angreppssätt är att man i det senare fokuse-
rat på de kulturella näringarnas produkter medan man i det 
förstnämnda intresserat sig för den ekonomiska nyttan av 
verksamheten.

En likhet mellan de båda s.k. forskningsdiskurserna kan 
dock skönjas och det är att frågan är HUR MYCKET skada 

respektive tillväxt de kulturella näringarna bidragit med och 
inte OM de skadar eller bidrar till tillväxt. 

Upplevelseindustrin och den 
framtida statliga kulturpolitiken
Vid tidpunkten för de kulturpolitiska besluten i mitten av 
1990-talet hade inte diskussionen om kulturindustriell verk-
samhet som en positiv företeelse kommit upp på den stat-
liga kulturpolitikens dagordning. Det är i stället på regional 
politisk nivå som de kulturella näringarna framhävs som en 
utvecklings- och tillväxtfråga, bl.a. i flera regionala utveck-
lingsavtal, vilket har skapat en bredare legitimitet och upp-
slutning kring regionala kulturpolitiska satsningar i upplevel-
seindustrins namn. Detta i sin tur har lett till att den regionala 
kulturpolitiken har fått en starkare och autonomare ställning 
i förhållande till staten. Regionerna ser sig inte längre främst 
som distributör av statligt sanktionerad kultur utan driver nu 
en mer självständig kulturpolitik, som syftar till att göra re-
gionerna rikare och mer attraktiva. Även inom överstatliga 
organ som EU och internationella organisationer som Unes-
co, OECD och Nordiska rådet lyfts kulturnäringar/kreativa 
näringar fram som ett prioriterat ”kulturpolitiskt” område. I 
Danmark och Norge har kulturdepartementen engagerat sig 
i frågan om de kulturella näringarnas roll utifrån ett kultur-
politiskt perspektiv. 

Från statsmakternas sida har det nu signalerats att kulturel-
la näringar är ett område som man i framtiden bör engagera 
sig i. En förklaring till att det dröjt så länge kan enligt min 
mening vara att upplevelseretoriken skiljer sig markant från 
den traditionella kulturpolitiska retoriken. I traditionell kul-
turpolitisk retorik har skiljelinjen mellan god kvalitetskonst 
och populärkulturella företeelser varit starkt historiskt för-
ankrad. Att anse sig kunna definiera innebörden av god konst 
har rötter långt tillbaka i idéhistorien. En liberalt konservativ 
tänkare som Alexis De Tocqueville ansåg exempelvis att det 
i finkulturen finns en tidlös och universell skönhet (Reimer 
1987, s. 7ff.). Men även en modern marxistisk teoretiker som 
Herbert Marcuse hävdar att det finns ”uppenbara” skillnader 
mellan dålig och god kultur (Marcuse 1981, s. 8). Utan stat-
ligt stöd till god kultur och goda konstnärer skulle inte de 
goda värdena frambringas, eftersom konstnärerna i en mark-
nadsekonomi tvingas tillfredställa en masspublik i stället för 
att drivas av en inre skaparkraft (se t.ex. Bennich-Björkman 
1991, s. 55). Detta lyfts även fram som ett centralt argument 
för statligt stöd och engagemang i kulturpolitiken.

I upplevelseindustrins retorik finns inte denna tudelning 
mellan god och sämre konst. En central tanke är att upplevel-
ser är något som efterfrågas av kunder (Almquist, Engström 
och Olausson 2000, s. 10). Det spelar ingen roll om det är en 
film, ett dataspel eller en designad tröja – kunden har all-
tid rätt. I en rapport från AMS återfinns följande citat, som 

6. För läsare som vill få en bred historisk översikt över den internationella forskningen om kulturindustrin 
rekommenderas The cultural and creative industries: a review of the literature (O´Connor 2007).
7. Richard Florida (2002; 2004; 2005) har studerat den s.k. kreativa klassen, som man till övervägande del 
finner inom de kreativa näringarna och upplevelseindustrin. Enligt honom är den kreativa klassen viktig, för 
att inte säga avgörande, för den ekonomiska utvecklingen. Det är, enligt Florida, områden och städer med en 
hög andel av kreatörer, och då också kreativa näringar, som också har den största ekonomiska utvecklingen. 
En gemensam nämnare för kreativa näringar (kreatörer) av skilda slag är att de är förknippade med aktiviteter 
som kan kopplas till det som benämns den nya ekonomin (Se t.ex. Assmo och Blomgren; Florida 2002; Cun-
ningham 2001). 
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skulle få en skolad kulturpolitiker som läst sin Marcuse att 
se rött: ”Upplevelseproduktion handlar om att tillfredställa 
konsumenternas behov av drömmar och verklighetsflykt, och 
efterfrågan på dessa produkter kan ses som ett uttryck för 
människors längtan efter livskvalitet och omväxling i vad 
man uppfattar som en alltför rigid och strukturerad vardag.” 
(Arbeta för nöjes skull 2001, s. 24) 

I paritet med att dikotomiseringen mellan god och dålig 
konst har försvunnit har även skillnaden mellan goda konst-

närer, kulturarbetare och profitörer upphävts. I den upple-
velselseindustriella retoriken benämns alla kreatörer.7 Den 
kamp som kulturarbetare förde mot bl.a. filmdirektörer, 
som då gick under namnet profitörer, från slutet av 1960-ta-
let och framåt har i den nya erans retorik blivit allt svagare. 
Nu sitter forna fiender i samma ”upplevelsebåt” som krea-
törer och tillsammans ska de tillfredställa kundernas behov 
och öka den regionala tillväxten. ■
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