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Kulturpolitikens förutsättning är att kulturen utgör en 
egen autonom sfär i samhället. Det har lett till dagens 
förstenade strukturer och till att man inte kan se sam-
manhanget mellan de olika kulturpolitiska praktiker 
som existerar. I artikeln föreslås en ekologisk modell 
för beskrivning och analys av kultur. Med begrepp som 
biosfär, ekosystem och biotop kan man lättare se sam-
spelet mellan olika kulturella uttryck och samhället som 
helhet. Vilka är kulturens växtbetingelser? Hur ser de 
kreativa näringarnas jordmån ut? Artikeln utmynnar i 
ett försök att beskriva den kulturella praktiken som en 
samlad helhet. 

Den svenska kulturpolitiken är pragmatisk och icketeoretisk. 
Man skulle kunna säga att tyngdpunkten i begreppet legat 
mer på det sista ledet – politik – än på det första – kultur. Kul-
turpolitikens framgång har i hög grad hängt samman med att 
man genom de stora kulturpolitiska besluten 1974–76 fick en 
hållbar och i stort sett sammanhängande ram kring en sam-
hällspraktik för att hantera kulturområdet. 

Denna samhällspraktik är ett uttryck för 1970-talets strä-
van att organisera all slags samhällsservice i ett konsistent 
och lätt överblickbart system. Praktik på lokal, regional och 
central nivå kopplades till politiska organ i kommunerna, 
landstingen och staten. Genom att dessa tre aktörer också 
har beskattningsrätt, skapades en finansiell grund för kul-
turpolitiken inom ramen för kommunernas, landstingens 
och statens samlade serviceprogram men också i konkur-
rens med prioriterad samhällsservice som barn- och äldre-
omsorg, utbildning och sjukvård. I kommunerna och lands-
tingen inrättades kulturnämnder och på den statliga nivån 
fick Statens kulturråd dels ansvaret för stödet till regionala 
kulturinstitutioner, dels ett allmänt ansvar för utvecklingen 
av den statliga kulturpolitiken som helhet. 

Den politiska strukturen fick en parallell i en förvalt-
ningsorganisation på de tre nivåerna. En kader av utbildade 
handläggare och chefer tog plats i den nya strukturen. Politi-
ker och tjänstemän förenades av ett gemensamt språkbruk, 
en uppsättning grundläggande värderingar, en gemensam 
föreställning om metoderna för det kulturpolitiska arbetet 
och ett system för hur ekonomiska resurser (skattemedel) 
skulle allokeras till olika ändamål. Kultur avgränsades som 
ett område med följande delar: ord-, bild-, ton- och scen-
konst, massmedier, kulturarbete i folkbildning och fören-
ingar samt kulturarvet.

Fördelen med detta sätt att tänka var att kulturpolitiken 
blev hanterlig och möjlig att urskilja från och samordna med 
annan samhällspraktik. Nackdelen var att kulturbegreppet 
förlorade sin koppling till en mer vetenskaplig-analytisk el-
ler progressiv-aktivistisk kulturdiskurs. Framväxten av kul-

turstudier (cultural studies) som studie- och forskningsfält 
har i stor utsträckning gått den kulturpolitiska praktiken 
förbi, även om intresset för den främst brittiska modellen 
för cultural planning skulle kunna ses som en väg att över-
brygga klyftan mellan samhällspraktik och mer teoretiskt 
grundade förhållningssätt i kulturpolitiken. 

En annan konsekvens av det pragmatiska förhållnings-
sättet har varit att kulturpolitiken på ett mer övergripande 
plan avstod från ett kvalitetsbegrepp. Detta var inlednings-
vis ett stort diskussionsämne när förslaget till ny kultur-
politik presenterades, men efter hand som formerna för 
kulturpolitiken som samhällspraktik etablerades vävdes 
kvalitetsfrågorna in i den ständigt pågående hanteringen av 
stöd- och bidragsfrågor. Utredningen Ny kulturpolitik från 
1972 slog fast att beviljandet av stöd skulle bygga på dels 
behovet av stöd (alltså verksamheter som inte kan klara sig 
utan bidrag), dels en bedömning av prestationernas kvalitet. 
Men exakt vad man menar med kvalitet eller hur den ska 
bedömas utvecklar man inte.

Att kulturpolitiken på detta sätt fått en fast och tydlig 
struktur är ett av dess kännetecken. Ett annat är att man 
genom åren varit närmast besatt av att göra distinktioner 
mellan vad som ska främjas respektive bekämpas genom 
kulturpolitiken. Jag ska inte här närmare utveckla förutsätt-
ningarna för dessa motsatspar, utan bara konstatera att de 
tillhör delar av den närmast hegemoniska diskurs som ut-
gjort kulturpolitikens intellektuella arv. Hit hör den skarpa 
åtskillnaden mellan:
• Finkultur – masskultur
• Kvalitet – skräp
• Ickekommersiell – kommersiell 
• Offentlig finansiering – privat marknad
• Live – medier

Allt som i den kulturpolitiska praktiken ansetts bra och värt 
att främja finns till vänster: finkultur, kvalitet, ickekommer-
siell, offentlig finansiering och live (dvs. levande framträ-
danden av artister), medan den högra inrymmer det man tar 
avstånd från eller rentav bekämpar: masskultur, skräpkonst, 
kommersiell kultur, privat marknad och mediebaserad kul-
tur. I början av perioden efter de kulturpolitiska besluten 
och fram till slutet av 1980-talet är dessa distinktioner fyllda 
av ideologisk och emotionell laddning. Sedan klingar denna 
av, men den offentliga kulturpolitiken utvecklar ändå aldrig 
någon tydlig grund för alternativa förhållningssätt. Det gäl-
ler fortfarande. 

Ute i samhället har det skett stora förändringar med re-
levans för kulturpolitiken. Fronten mot populärkultur och 
massmedier har efter hand upplösts. Kulturpolitikens rötter 
i en borgerlig bildningskultur har försvagats. En klassideo-
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logisk referensram för hur man ska tolka samhället (nyckel-
krav: rättvisa!) har ersatts eller överlagrats av en identitets-
politisk (nyckelkrav: respekt!). Denna utveckling har dock 
inte fått några tydliga konsekvenser för den kulturpolitiska 
praktiken. Däremot har den vidare samhälleliga praktiken 
påverkats i hög grad, inte bara genom att integrationsfrågor-
na hamnat högt upp på dagordningen utan också genom en 
helt ny mediesituation och nya format och arenor för att ut-
trycka och bearbeta kulturella förändringar. Samtidigt som 
det blivit svårare att urskilja kulturområdet som en autonom 
sektor har kultur blivit en allestädes närvarande kontext i 
konsumtion, medier och underhållning. Det offentliga rum-
met esteticeras som stil och design. 

Dessa förändringar påverkar också samhällsorganen. På 
2000-talet anses det helt i sin ordning att kulturpolitiska 
organ intresserar sig för den privata kulturmarknaden, po-
pulärkultur och medier. Idag arbetar man främst i ett an-
tal regioner med frågor som har att göra med företag som 
direkt eller indirekt baserar sin verksamhet på konstnärlig 
kreativitet. Man talar om den kreativa sektorn, upplevelse-
industrier med mera. Kopplingen till de brittiska initiativen 
inom creative and cultural industries är stark. 

Detta intresse legitimeras med att dessa områden är vik-
tiga för tillväxt och regional utveckling. Denna utveckling 
blir ett tillägg till kulturpolitiken modell classic, men det 
har inte gjorts några mer genomarbetade försök att inte-
grera den traditionella kulturpolitiken med den som främst 
inriktar sig på regional utveckling eller företagsamhet. Inte 
heller försöker man beskriva eller analysera samspelet inom 
helheten av konst – kultur – kulturindustrier – upplevel-
seindustrier och regional utveckling. I regel nöjer man sig 
med att peka på slutresultatet, att det inom kulturområdet, 
de kreativa näringarna och upplevelseindustrierna skapas 
både sysselsättning och betydande ekonomisk tillväxt, men 
exakt hur detta sker och genom vilka transformationer en 
exklusiv konstnärlig uttrycksform skapar ekonomiskt värde 
utreds inte. I bakgrunden tickar frågan: hur förhåller sig 
konsten som fri och obunden samhällsprocess till de mer 
målinriktade ekonomiska aktiviteter som ryms i begreppen 
creative and cultural industries? 

Vidare: hur hanterar de kulturpolitiska organen konflikten 
mellan att slå vakt om och bevara institutionerna samtidigt 
som kulturbegreppet vidgas och allt mer av innovationsarbe-
tet sker inom uttrycksformer som ligger utanför den klassiska 
kulturpolitiska domänen och drivs i former och av grupper 
som står utanför det kulturpolitiska systemet? Svaret är att 
det inte finns några mer genomreflekterade förhållningssätt. 
Kulturpolitiken är i stor utsträckning självreproducerande 
(samma bidragsmottagare får dela på pengarna år efter år), 
fördelningen sker utan transparens och ofta utifrån kriterier 
som varit oförändrade i trettio år (t.ex. litteraturstödet) och 
med tydliga uteslutningsmekanismer riktade mot ungdomar, 
invandrare, nya uttrycksformer och nya platser. Både det sek-
toriserade kulturbegreppet och den cementerade kulturpoli-
tiska apparaten motverkar alternativa strategier.

1970-talets kulturpolitik ville kontrollera och strukturera 
samhällspraktiken. Idag måste, tror jag, ambitionen snarare 

vara att beskriva, förstå och förhålla sig till praktiken. Det 
finns hur som helst, föreställer jag mig, ingen acceptans för 
en missionerande och normativ kulturpolitisk praktik. 

Ett annat perspektiv: kultur som ekologi
Kulturpolitik kan motiveras på olika sätt: som ett mål i sig 
och som bildningsprocess, som ett verktyg för social ut-
veckling och förändring, genom att kulturen gör en plats 
eller en region synlig och attraktiv att besöka eller bo i eller 
genom att de kulturbaserade näringarna är en expansiv del 
av samhällsekonomin. I praktiken vävs dessa skilda per-
spektiv samman, och kulturpolitiker använder sig obesvärat 
av olika argumentationslinjer.

Så måste det kanske vara. Men går det då att skapa en 
rimligt tydlig enhetlig beskrivnings- och tolkningsram för 
denna helhet?

Mitt bud på en sådan beskrivning och förståelse är att 
pröva ekologiska synsätt på kultur (jag har i det följande 
bland annat använt Donald Worsters bok De ekologiska 
idéernas historia, 1997). Detta är inte oproblematiskt. När 
Ernst Haeckel 1869 skapade begreppet ekologi var det, kan 
man säga, en överföring av ett kulturellt förhållningssätt 
till biologin. Att nu försöka översätta begreppet tillbaka 
till kultursfären kan öka både bruset och distorsionen i be-
greppsapparaten. Ett annat problem är att ekologin alltid 
varit en kämpande vetenskap. Analysen har varit kopplad 
till konkreta samhällssituationer, i regel som en kritisk och 
ifrågasättande diskurs som krävt nya sätt att förhålla sig 
till olika miljöhot. Det finns en ständigt närvarande politisk 
laddning i den ekologiska analysen. 

Men ändå – det ekologiska synsättet erbjuder en väg runt 
de kategoriseringar, distinktioner och strukturer som be-
gränsat och försvårat kulturpolitikens förståelse och bear-
betning av de kulturella förhållandena. Dessa förhållanden 
har blockerat utvecklingen av en kulturpolitik som kan 
hantera kombinationen av förändringar på kulturområdet, 
framväxten av en identitetsideologisk samhällsagenda och 
kulturområdets allt starkare integration i den ekonomiska 
sfären. Med ett ekologiskt perspektiv blir kulturpolitikens 
uppgift inte att tukta och forma kulturen eller avlägsna icke 
önskvärda inslag. Uppgiften blir i stället att förstå helheten, 
de energier som är utvecklingens drivkrafter och samspelet 
mellan omgivningen och ’arterna’ i ekosystemet. Resone-
manget utvecklas vidare i min bok Var finns kreativiteten? 
Exemplet Skåne, (2008).

Ekologins nyckelbegrepp är biosfär, ekosystem och bio-
top. Biosfären omfattar allt liv (på jorden). Ekosystemet är 
samspelet mellan organismer (strukturerade enligt taxo-
nomiska principer) och mellan organismerna och omgiv-
ningen på en plats med specifika livsvillkor (utifrån fysiska 
förutsättningar, vatten, luft och klimat). En biotop är det 
sammanhang som skapas av att en uppsättning växter och 
djur erbjuds enhetliga livsvillkor på en viss plats. Ekologi är 
det samlade studiet av denna helhet och dessa sammanhang. 
När man överför ekologin från biologin, blir det fråga om 
ett metaforiskt synsätt. Ett sådant studium kännetecknas av 
och inriktas på:
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• Helhetsperspektiv, organiskt – allt hänger ihop
• Sammanhang, inte åtskillnad
• Näringskedjor, utbyte
• Interaktion mellan organismer/aktörer
• Placering i ekosystemet
• Omvärldsfaktorer – gynnsamma/ ogynnsamma. 

I boken ”Mänskliga nätverk” skriver John och William 
McNeill (2006) om de differentierande och sammanhållan-
de krafterna i historien. I slutkapitlet konstaterar William 
McNeill att ”(…) det mänskliga nätet alltid varit ett enda 
nät, på precis samma sätt som biosfären alltid varit en enda 
biosfär (…)” (s. 353), och John McNeill konstaterar:

”För närvarande är det mänskliga samhället ett enda gi-
gantiskt nätverk av samarbete och konkurrens, som upp-
rätthålls genom massiva flöden av information och energi. 
(---) Vår förmåga till kommunikation och samarbete har 
på senare tid gjort det möjligt för oss att sitta med i den 
redaktionella ledningen för livet på jorden, där vi är med 
och avgör vilka arter som kommer att överleva och vilka 
som inte kommer att göra det. Under en tid har vi påverkat 
vår jordiska miljö mer än den påverkade oss, och inom kort 
kan vi forma gener mer än de formar oss” (s. 350).

En biosfär och en mänsklighet, alltså. Vilka taxonomier 
använder man för att beskriva strukturen av organismer 
och arter i den kulturekologiska biosfären? Vi kan fortfa-
rande använda begrepp som ord-, bild-, ton- och scenkonst 
och liknande men eftersom det handlar om samspel mellan 
organismerna bör man kanske inte göra en distinktion till 
exempel mellan olika finansieringsformer; helheten måste 
beaktas. De stora samhällsfinansierade institutionerna får 
ingen privilegierad ställning utan blir delar av ett system 
med stor mångfald av ’arter’ som existerar i sin egen rätt. 
Hur är det med begreppet ekosystem? Ett ekologiskt system 
innefattar

”(…) allt levande och dess livsmiljö inom ett område. (---) I 
naturen finns inga helt slutna system. De ekologiska syste-
men är alltså öppna mot omvärlden och både tar emot och 
avger såväl energi som materia.” (Nationalencyklopedin)

I naturen är det solen som är den primära energikällan. Det-
samma gäller ytterst också för kulturen (liksom för allt liv), 
men man kan också särskilja och studera den energi som ka-
naliseras via den sociala ekonomin (människors samarbete 
i föreningar och så vidare), marknaden (genom samspelet 
mellan säljare och köpare) och den politiska ekonomin (via 
skatter och politiska beslut). Men man har också den kreati-
vitet som utvecklas i privata projekt bortom såväl markna-
den som det civila samhället och den offentliga servicen. 

De kulturella ekosystemen kan avgränsas geografiskt 
hur vitt och hur snävt som helst, men idag är alla kultu-
rella ekosystem med nödvändighet öppna. Den så kallade 
’fjärilseffekten’ (efter Edward Lorenz uttryck ”the flap of a 
butterfly’s wings in Brazil may set off a tornado in Texas”) 

har direkt tillämpning på kulturens ekosystem genom att 
medierna arbetar i realtid med global räckvidd. Effekterna 
av en fjärils vingslag i Amazonas når med lätthet både Ar-
brå och Årjäng. Detta fenomen har ökat i räckvidd med eta-
bleringen av kanaler som YouTube och MySpace. 

Även om begreppet system förutsätter att man beaktar 
helheten på systemnivå, kan en beskrivning och analys in-
riktas på delar av systemet. Man kan till exempel avgränsa 
Österlen som ett kulturellt ekosystem och inom detta sys-
tem analysera bildkonstens villkor eller de specifika för-
utsättningar som utgör grunden för projektet Kivik Art 
Centre. Man kommer att upptäcka att Österlen som eko-
system visserligen kan förklara vissa förutsättningar för 
bildkonsten eller Kivik Art Centre, men det finns också 
förutsättningar som kräver att analysen vidgas till andra, 
mer övergripande ekosystem; för konstrundan på Österlen 
räcker kanske Skåne som ekosystem, medan Kivik Art Cen-
tre sannolikt behöver ett internationellt ekosystembegrepp 
för bildkonst för att bli begripligt. Å andra sidan kan per-
spektivet Österlen-som-ekosystem rikta uppmärksamheten 
på en rad lokala och ofta informella strukturer som påverkar 
bildkonsten utan att vara en del av konstområdet. Det är 
sådana förhållanden som aktualiseras när man ställer frågor 
som: finns det ett kreativt klimat på Österlen? Vilka person-
liga nätverk har varit förutsättningen för Kivik Art Centre? 
Hur kan det komma sig att några kommuner med knappt 
100 000 invånare har 150 bildkonstnärer och 220 gallerier 
och ateljéer att besöka?

Gränsen mellan ekosystem och biotop är flytande. Ös-
terlen utgör en biotop för bildkonsten, men gemensamma 
drag mellan denna biotop och andra lokala biotoper kan 
visa att det finns ett bildkonstens ekosystem med allmän-
giltiga drag. Helt lokala biotoper finns egentligen inte för 
professionella konstutövare. De vänder sig oftast till en 
större publik och produktionen och spridningen av deras 
verk kräver en större marknad. De ekologiska sammanhang 
som krävs för att man ska kunna leva på en exklusiv talang 
är ofta sköra och består av utsträckta, glesa och tunna nät-
verk med specifika och ömtåliga näringskedjor. Det finns 
exempel på kreatörer som lever på ett ställe, samtidigt som 
de i sin skapande verksamhet ingår i en helt annan kulturell 
ekologi. Bildkonstnären Alexander Gutke är nästan okänd 
i hemstaden Malmö men ett etablerat namn på den interna-
tionella konstscenen. Håkan Hardenberger är en uppskattad 
lärare på Musikhögskolan i Malmö samtidigt som han har 
en framgångsrik internationell karriär som trumpetare. 

Robusta lokala kulturbiotoper finns däremot på amatör-
området. Där finns ofta starka och hållbara strukturer för 
amatörteater, hembygdsvård, körsång och musicerande. 
Även om det sker ett successivt utbyte av medlemmar och 
ledare, finns det teatergrupper, sångkörer och så vidare som 
hållit på under många decennier. Dessa väl sammanhållna 
biotoper är ofta också grundvalen för olika slags kulturella 
evenemang och turnébesök inom musik, teater, utställ-
ningsverksamhet och så vidare. 

Oavsett om man talar om ekosystem eller biotoper, förut-
sätter det ekologiska perspektivet att man beaktar i princip 
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allt som påverkar ’arterna’ i systemet och som gynnar res-
pektive motverkar deras utveckling. Det kan handla om det 
geografiska rummet: var finns konstnärerna och de konst-
närliga verksamheterna, i centrum eller periferin? Vad lever 
de av? Var finns publiken, beställarna och köparna? Finns 
det mötesplatser eller kluster? Det kan också handla om 
ekonomiska resurser: vilka ekonomiska resurser finns det, 
hur är de fördelade mellan olika finansiärer? Hur fördelas 
resurserna mellan olika konstarter? Finns det köpstarka och 
krävande lokala kunder och beställare? Finns det en välor-
ganiserad marknad? På vilka sätt lokaliseras offentliga re-
surser till området? Går det att leva på sin talang? Ett annat 
perspektiv utgår från uppmärksamhet: Hur ser befolkning-
ens tidsanvändning ut (differentierad efter olika grupper, 
intressen och nischer)? Vilka konkurrerar om uppmärksam-
heten? Är konstnärerna i biotopen synliga eller osynliga? 
Vilka kanaler har man för att synas och höras i konkurrens 
med allt annat som konkurrerar om uppmärksamheten? Ut-
vecklingsmöjligheterna kan också handla om inspiration: 
finns det ett rikt lokalt kulturliv med en mångfald av konst-
närliga uttryck att ta till sig? Kommer det många intryck och 
besök utifrån? Gynnar kommunikationerna att man själv 
förflyttar sig och söker inspiration? Finns det intressanta 
sammanhang där konstnärer kan mötas? Ytterligare ett per-
spektiv kan utgå från kompetensutveckling: finns det utbild-
nings- och fördjupningsmöjligheter eller intressanta forsk-
ningsmiljöer? Vilka möjligheter (ekonomiska och andra) 
har man till utbyte eller till att skapa projekt med andra? 

Här har det valda perspektivet utgått från konstnärerna 
och andra slags kreatörer. Ur ett annat perspektiv kan det 
lokala ekosystemet utforskas och struktureras till exempel 
utifrån den aktiva publiken eller dem som bor på en viss 
plats. Det är den väg man väljer i cultural planning-mo-
dellen. Där utgår man från en tydlig geografisk enhet (se 
Bianchini, 1999), i regel en undertryckt och missgynnad be-
folkningsgrupp i ett bostadsområde, och frågar vilka lokala 
tillgångar och resurser som finns där. Sedan analyseras och 
utvärderas dessa: vilka lokala resurser förfogar man över? 
Vad kan de användas till? Hur fördelar sig ekonomiska 
tillgångar? På vilka sätt kan man röra sig och resa inom 
området? Var fattas besluten som påverkar människors liv? 
Det handlar om egenmakt (empowerment) och om en iden-
titetspolitisk kamp för att erövra det symboliska rummet 
och skapa nya tolkningar och innebörder i den miljö och det 
samhälle där man lever. 

Ett tredje perspektiv på de kulturekologiska sammanhang-
en kan utgå från ’vardagens kulturella ekologi’. Då kommer 
man att se att vi alla lever inom ramen för en medie- och nät-
baserad kulturell matris. De stora mönstren i denna matris 
förenar oss, medan vi skiljer oss från varandra genom alla 
våra olika specialintressen. Specialintressena är starkt dif-
ferentierade och syns inte i beskrivningen av vad alla gör. 
Samtidigt är det ofta dessa specialintressen vi identifierar 
oss med. Vi kan ägna oss åt politik och föreningsarbete, 
spela bridge, ägna all ledig tid åt båten eller trädgården, gå 
in för någon idrott, sjunga i kör, måla akvarell, jobba som 
frivilliga i Röda Korset, planera och genomföra långresor 

till exotiska mål, vandra i skogen, spela teater, designa och 
sy kläder, ägna oss åt gourmetmatlagning, spela i någon or-
kester, dansa tango, skriva poesi, jobba i hembygdsfören-
ingen och så vidare. 

Genom att vara aktiva på skiftande arenor tar vi olika 
resurser i anspråk. Samtidigt är vi med och nyskapar dessa 
resurser genom den tid och energi vi investerar i olika kul-
turella projekt, oavsett om dessa är personliga, sociala, nät-
baserade eller äger rum på någon av de etablerade arenorna 
och oavsett om de är föreningsdrivna, kommersiella eller of-
fentligt finansierade. Genom kulturlivet ljuder klagosången 
över människors bristande intresse och engagemang. Men 
detta kan också ses som ett uttryck för en knivskarp kon-
kurrens om tid, engagemang och uppmärksamhet.

I samtliga fall är utgångspunkten ett slags ekologiskt hel-
hetsperspektiv, där det är helheten och samspelet mellan de 
valda ’arterna’ (konstnärerna, de boende eller vardagen) 
och omvärlden som står i fokus. Det ekologiska helhetsper-
spektivet, analysen av näringskedjor, samspelet inom sys-
temet och förståelsen av omvärldsfaktorernas betydelse ger 
förutsättningar för att förstå dynamiken i systemet. 

Lokala kulturvärldar
Howard Beckers (1982) resonemang om lokala kulturvärldar 
(local art worlds) ligger nära det kulturekologiska synsättet. 
Becker utgår från de relationer som skapas och binder sam-
man människor som ska åstadkomma något tillsammans. 
De strukturer som uppstår uttrycker delvis vilken arbets-
fördelning och vilka olika roller man har i genomförandet, 
men också vilken förståelse av helheten som är grunden 
för samarbetet. Beckers främsta exempel kommer från mu-
sikens värld. Musik är en social och ofta kollektiv aktivi-
tet som kräver många medverkande. De som deltar binds 
samman av de konventioner och regler och den praktik som 
gäller inom den delen av musiklivet. Men symfoniorkes-
tern, rockgruppen, stråkkvartetten och jazzensemblen har 
olika arbetsfördelning, regler och konventioner. De utgör 
olika lokala art worlds. Inom respektive sådan art world 
delar man regler, konventioner och kunskap om hur arbe-
tet ska fördelas. Allt detta är inbäddat och materialiserat i 
instrument, musikaliskt material, utbildning och erfarenhet 
av framförandepraktik, produktionsutrustning och lokaler, 
publikkontakt med mera. 

I Beckers perspektiv vidgas uppmärksamhetsfältet från 
de skapande och utövande konstnärerna till alla dem som 
behövs för att förverkliga till exempel ett musikverk i en 
konsert, också dem som står helt utanför det musikaliska 
som sådant, till exempel dem som sätter upp affischer, säl-
jer biljetter eller serverar kaffe. Även om Becker inte gör 
det kan man använda begreppet näringskedjor för dem som 
verkar i en art world, ett begrepp som ligger nära begreppet 
biotop. I till exempel en konstnärlig biotop ingår således en 
målare med utbildning samt duk, spännram, färg och pens-
lar och tillgång till någon form av ateljé; gallerister, samlare, 
utställningskuratorer och utställningslokaler; staten kan ge 
ekonomiska bidrag eller ha skattelättnader för samlare och 
donatorer; publiken som upplever utställningen och köper 
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konst; kritiker som bedömer den; andra konstnärer, både 
samtida och äldre utgör den bakgrund som gör konstverket 
begripligt (a.a., s. 13). Det är uppenbart att sådana art worlds 
eller biotoper inte har några särskilt tydliga gränser. Däre-
mot belyser perspektivet local art world eller konst-som-
biotop sammanhang som saknas i traditionella analyser av 
kulturlivet. Konsten ingår i en social och kulturell praktik 
med specifika kännetecken, olika för olika konstformer och 
genrer.

Också Ruth Finnegan (1997) betonar kulturlivet som 
social praktik och framhäver starkare än Becker konsten 
som kommunikativ händelse och publikens roll som aktiv 
medspelare. Finnegans studier av musiklivet i Milton Key-
nes visar en stor rikedom på grupper, körer och ensembler 
och ett musikliv som är sammanflätat i intrikata mönster. 
Olika regelsystem styr hur de skilda musikformerna möter 
publiken, och det är stor skillnad mellan de sociala konven-
tioner som kännetecknar ett operasällskap och en operapu-
blik i jämförelse med en rockgrupp och dess publik. Det är 
hur som helst tydligt att musik- och kulturlivet som social 
praktik har förgreningar tvärsigenom det sociala livets alla 
strukturer och inte kan förstås utifrån någon enkel produk-
tion-distribution-konsumtionsmodell. 

Både Becker och Finnegan belyser rikedomen och inter-
aktionen i de lokala kulturvärldarna. Däremot undviker de 
att ställa olika musikgenrer eller art worlds mot varandra, 
kvalitetsmässigt eller på andra sätt. Reglerna, arbetsfördel-
ningen, konventionerna och den kommunikativa relationen 
mellan artister och publik är olika i olika genrer, det är allt. 
Beckers och Finnegans studier går direkt att överföra till 
en ekologisk begreppsapparat som tydliggör samspel och 
sammanhang, närings-och värdekedjor samt utbyte, bero-
ende av lokala faktorer och förhållanden i omvärlden och 
så vidare.

Kluster som biotop
Det är ett välkänt fenomen från många olika samhällsområ-
den att det finns geografiskt begränsade miljöer som uppvi-
sar en förtätning av företag inom en bransch, framgångsrika 
fotbollslag eller rikt kulturliv. Den svenske ekonomen Erik 
Dahmén kallade dem kompetensblock, men sedan 1980-ta-
let har man i Michael Porters (1990) efterföljd kallat dem 
utvecklingskluster. Ett sådant kluster har följande känne-
tecken: geografisk koncentration, verksamheten drivs inom 
en värdekedja eller företagssektor, det finns täta kopplingar 
mellan aktörerna och det finns hög kvalitet och synergi-
skapande interaktion mellan deltagarna, både på institutio-
nellt och personligt plan. Porters kluster drivs främst av en 
branschlogik.

Richard Florida (2002) har å andra sidan hävdat att de 
framgångsrika städernas och regionernas utveckling främst 
drivs av samspelet mellan teknologi, talang och tolerans. 
Idag är det, säger Florida, inte så att människorna söker sig 
till ett företag utan företagen söker sig till de kreativa män-
niskorna. Det är alltså enligt Florida inte företagslogiken 
utan det sociala samspelet mellan människor som skapar 
utvecklingsenergin.

Både Porters och Floridas resonemang går att förstå och 
analysera utifrån ett ekologiskt begreppssystem, som eko-
system och biotoper med specifik interaktion och specifika 
näringskedjor. Då mildras det reduktionistiska drag som 
finns hos både Porter och Florida, i och med att man måste 
ta med hela rikedomen på och samspelet mellan alla arter 
i systemet. 

I exemplet nedan har musiklivet (eller delar av det) be-
skrivits som en biotop: 

Här utgör själva trädet musikbranschen, alltså det som 
Michael Porter avser med utvecklingskluster. Men bran-
schen utvecklas i en miljö med en lång rad samverkande 
resurser. Dessa utgör så att säga ’jordmånen’ och ’växt-
förutsättningarna’. I till exempel en kommunal budget ses 
det mesta som finns i ’jordmånen’ som tärande, men i mitt 
kulturekologiska perspektiv är dessa aktörer närande. 
Det är variationen och rikedomen i ’jordmånen’ som är 
grunden för trädets rotsystem och trädets växtkraft. En 
kulturekologisk analys bygger inte bara på vilka ’arter’ 
eller resurser som finns i biotopen utan också på en vidare 
förståelse av platsens och ’klimatets’ karaktär. När det 
gäller platsen kan man exempelvis se till storlek, placering 
i ortsstrukturen, närheten till metropoler, kommunikatio-
ner, utbildningsstruktur, kommersiell service med mera. 
När det gäller klimatet kan det handla om tillgången till 
mötesplatser, kommunens kulturpolitik och näringspoli-
tik, tillgången till en fungerande marknad, utbildningar på 
kulturområdet med mera. 

Mina egna studier kring kulturlivet i Skåne visar att de 
lokala kulturella ekosystemen skiljer sig mycket från var-
andra. Storstäderna framstår som de kreativa miljöerna par 
préférence, men det finns också ett antal mindre kommuner 
som kunnat skapa en rik lokal kultur i ett samspel mellan 
konstnärligt verksamma, amatörkulturella initiativ, kultur-
baserat företagande, en livaktig turistnäring med mera. Den 
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här utvecklingen har uppstått i ett samspel mellan enskilda 
personers initiativ, företagande och ideellt arbete i förening-
ar och informella grupper. Å andra sidan finns det ett antal 
kommuner, i Skåne ungefär var femte kommun, som har en 
svag kulturell infrastruktur, få verksamma kulturskapare 
och få kulturbaserade företag. Denna grupp består mesta-
dels av små kommuner, dels renodlade landsbygdskommu-
ner, dels traditionella industriorter. Det är kommuner som 
hamnat utanför storstädernas dynamiska ortsstruktur och 
det täta utbytet av människor och möjligheter. De har inte 

heller förmått dra till sig konstnärer och andra som sett nya 
möjligheter och skapat mötesplatser, intressanta boendemil-
jöer och nya typer av företag i olika kulturbranscher och 
besöksnäringar. 

Sfärernas musik
Filip Wijkström och Tommy Lundström (2006) beskriver 
i boken ”Den ideella sektorn” samhället som ett system av 
sfärer, var och en med sin ideologi, värdegrund och filosofi 
och var och en med idealtypiska roller för medborgaren i 
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relation till respektive sfär. Det är ett fruktbart betraktel-
sesätt. Jag har nedan lagt till en femte sfär, medierna och 
nätet, snarare intuitivt än efter vetenskaplig prövning:

Det är inom dessa sfärer vårt liv utspelas. Där är vi växelvis 
arbetskraft, konsumenter, medborgare, klienter, privatper-
soner och netizens. Som jag ser det är det hemmet och rollen 
som privatpersoner som är basen. Därifrån gör vi expeditio-
ner i olika riktningar. Inom ramen för denna matris bygger 
vi upp vår kulturella vardag med medierna, nätet och alla de 
olika specialintressen vi utvecklar. 

Sfärerna ovan kan kombineras med olika konstnärliga och 
kulturella uttrycksformer. Därmed skapas ett slags kulturens 
ekosystem med egna strukturer och varierande värdegrund 
och principer, roller och uttrycksformer för de olika boxarna, 
som här var och en utgör ett slags biotop för kulturella ut-
tryck (se matrisen på föregående sida). Helheten kan i sin tur 
ses som ett kulturellt ekosystem. Konstarterna och uttrycks-
formerna i matrisen är bara exempel. Y-axeln skulle alltså 
kunna byggas på med en rad andra områden för kreativitet. 
Idag ser vi kreativa möjligheter inom många fler områden än 
den klassiska kulturpolitiken gjorde, till exempel inom mode, 
tecknade serier, dataspel och gourmetmatlagning. När man 
diskuterar den kreativa sektorn och upplevelseindustrin har 
man ett bredare branschperspektiv och inkluderar hela det 
produktionssystem, som behövs för att få fram och paketera 
en vara eller en tjänst. Det finns således en större matris, och 
kulturen blir ett ännu mer vittförgrenat nätverk.

Matrisen med dess boxar är i verkligheten öppen och fly-
tande, både horisontellt och vertikalt. Den synliggör både 
mångfalden och förhållandet att kulturell kreativitet finns i 
de mest skiftande former. Den är ickehierarkisk och öppen 
och kan utgöra en ram för analyser och tolkningar av den kul-
turella praktiken utifrån intressefokus, tidsanvändning, for-
mella/informella strukturer och arbetsformer och så vidare. 

Den säger också med ett slags självklarhet att 1970-talets 
kulturpolitik är död. Dagens och morgondagens mångskif-
tande kulturella praktiker kan inte tillvaratas och utvecklas 
inom de snäva ramar som då skapades. Ingen vet var nyska-
pandet sker, det kan vara i en konstnärsateljé, i en kultur-
institution, i ett pojkrum där två killar experimenterar med 
en gitarr eller på ett café, där en ung kvinna är uppkopplad 

och utvecklar ett MMORPG (Massively Multiplayer Online 
Role Playing Game). 

Avslutning
Missförstå mig inte – 1970-talets kulturpolitik var fram-
gångsrik, men efter hand har den stelnat i strukturer som 
verkar omöjliga att bryta utan att kasta spelet över ända och 
börja om. Ett kulturekologiskt synsätt kan vara en väg att 
pröva.

Det är emellertid mycket svårt att med hjälp av existe-
rande statistik beskriva kulturens ekosystem och biotoper. 
Det behövs överblickbara basfakta och mjukdata om publik, 
tidsanvändning, amatörorganisationer, arrangerande fören-
ingar, konstnärer, företagande och mycket annat. Framför 
allt gäller detta när man går in i de lokala kulturvärldarna 
och försöker förstå deras sammanhang och växtlogik. Var 
ska vi annars börja? ■

Privat-
sfären

Medie- och
internetsfären

Näringslivs-
sfären

Civilsamhälles-
sfären

Den offentliga
sfären

swecult_final.indd   55 08-10-28   13.15.25



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20090303093510
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     635
     399
    
     None
     Right
     2.8346
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     445
     444
     445
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





