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Fyra scenbilder:
• Hört vid abonnemangskonsert på Konserthuset i Stock-

holm: Äldre dam på första raden ser sig omkring och 
säger högt till sin lomhörde man: ”I dag ser jag faktiskt 
sex läkare här.” 

• ”Publiken är konstens utomjordingar. (…) Konstvärl-
den, som gärna beskärmar sig över den obildade mas-
sans konstfientlighet, borde någon gång ta sig tid att 
diskutera sitt eget publikförakt.” (Lind 2004) 

• Freskkvartetten skickades ut av Rikskonserter för 
att spela på en skola i en Stockholmsförort i slutet av 
1980-talet. Man spelade Mozart. Eleverna kom fram 
efteråt och sa: ”Ja, det här var väl OK – men varför 
måste ni spela så tyst? (De hade sett ”Amadeus” på 
bio.)

• Anställd på Sveriges Radio, upprört: ”Tänk nu krävde 
Peter Örn att vi skulle producera program också för 
dem som inte hör på radio!”

Ämnet för denna artikel är kulturinstitutionernas förvalt-
ning av sitt kulturpolitiska uppdrag mot bakgrund av att 
den yngre publiken sviker och stampubliken blir allt äldre. 
Institutionerna brister i såväl kunskaper om som intresse 
för den potentiella publiken och de saknar strategier för en 
nödvändig nyrekrytering. En väsentlig orsak till status quo 
är deras fokusering på producentperspektivet, som bör er-
sättas av ett besöks- eller brukarorienterat synsätt. De flesta 
exempel i artikeln är hämtade från musiklivet.

Från producentens horisont
Bara under en enda vecka i juni 2008 har tidningarna rap-
porterat om flera kulturinstitutioner i ekonomisk kris. Dra-
maten har medvetet kalkylerat med en förlust på nio miljoner 
kronor, som regeringen inte vill täcka, och måste nagga i re-
servfonder och eget kapital. Riksteatern har tvingats till stora 
nedskärningar och säger att ”regeringen måste ta politiskt 
ansvar”. Försvaret har meddelat att man inte längre tänker 
anlita Flygvapnets Musikkår och Marinens Musikkår (som 
Försvaret finansierar till en tredjedel), vilket troligen inne-
bär att Sveriges enda fast anställda militärorkestrar läggs ner. 
Rikskonserter har fått kritik för att man sagt upp slagverks-
ensemblen Kroumata, som varit anställd sedan 1981, och 
institutets hela existens är ifrågasatt av en rad intressenter 
(Ringberg 2008). Riksrevisionen är missnöjd med Kulturrå-
dets och Konstnärsnämndens bristande kontroll över vad de 
statliga kulturbidragen på ca två miljarder kr används till. 

Silverhavet eller Det gåtfulla folket?
Kulturinstitutionerna och publiken
av Henrik Karlsson

Vad är det som händer? På ytan kan det förstås röra sig 
om taktiska utspel inför den nu sittande kulturutredningen, 
men i grunden handlar det om statligt finansierade institu-
tioner och ensembler, som med regelbundet växande anslag 
kunnat vagga in sig själva i en ekonomiskt och innehålls-
ligt trygg tillvaro med ett utbud som efterfrågas allt mind-
re. Några troskyldiga undringar: Är det inte självklart att 
Dramaten ska använda sina reservfonder för att täcka ett 
kalkylerat underskott? Om Försvaret inte vill köpa militär-
musik eller själv bekosta egna orkestrar, är det då rimligt att 
det civila samhället ska finansiera ensembler utan funktion 
enbart av historisk-nostalgiska skäl? Varför skulle Rikskon-
serter ha en fast anställd ensemble med egen budget utan 
tidsbestämt kontrakt? 

Kulturpolitisk debatt tenderar att fokusera på den organi-
satorisk-ekonomiska sidan, på finansiering och fördelning 
av anslag, på institutioner, producenter, sponsorer, företag, 
arrangörer, på alla dem som iscensätter och förmedlar kul-
turupplevelserna. Producenternas intressen och synsätt do-
minerar inte bara ekonomin och utbudet, utan också utrym-
met i pressen och kulturdebatten. I ett sådant perspektiv är 
det fullt logiskt att anställda på Sveriges Radio frågar sig 
varför man skulle producera program för en publik man 
inte känner.

Om vi får räkna med längre perioder av regeringar, 
borgerliga eller icke borgerliga, som utifrån partipolitiska 
ideologier strävar efter att minska de offentliga utgifterna 
för att finansiera skattelättnader, är det mycket troligt att 
kraven på nya och alternativa finansieringsmetoder kommer 
att resultera också i förändrade strukturer för kulturinsti-
tutionerna, dvs. radikalt ändrade uppdrag, nedläggningar, 
sammanslagningar. Det återstår att se om det krismedvetan-
de, som kan anas i dag, är befogat eller ett tillfälligt spöke, 
som kulturutredningen väckt vid liv. Hittills har det alltid 
funnits skattepengar och stödordningar, som räddat även 
misslyckade och världsfrånvända institutioner, och kultur-
arbetare och konstnärer i alla genrer är själva slagkraftiga 
försvarare av status quo i medierna om det gäller.

Kanske är det nu inte föråldrade strukturer och traditionellt 
utbud i sig, som är orsaken till en institutionell förstelning. Det 
är snarare att institutionerna verkar i stor osäkerhet om sina 
uppdrag (missionen), har diffusa föreställningar om framti-
den (visionen) och ett påfallande svagt intresse för besökarna, 
avnämarna, konsumenterna, presumtiva publikgrupper eller 
hur man nu vill benämna dem. Orkesterutredningen sam-
manfattade läget, också för de andra konstformerna, på sitt 

There are three types of organizations: those that make things happen; those that watch 
things happen; those that wondered what happened. (Kotler & Scheff 1997 s. 47)
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lågmälda utredningsspråk: ”Att göra publikundersökningar 
och utarbeta strategier för hur man i framtiden ska kunna 
finna en ny publik torde vara en framtida huvudfråga för de 
svenska orkestrarna.” (SOU 2006, s. 109.)

Texten i det följande är delvis inspirerad av Armin Kleins 
kritiska genomgång av det tyska kulturlivets institutioner i 
Der excellente Kulturbetrieb (Den excellenta kulturverksam-
heten; Klein 2007), dock utan att anamma hans långtgående 
resonemang kring ”flerdimensionell finansiering”, ”kreativa 
allianser”, kulturturism, utbildning till kulturentreprenörer 
och andra uppslag, som grundas i marknadsliberalt tänkande. 
Min huvudtes är att kulturinstitutionerna står inför radikala 
förändringar om de skall överleva, publikt och ekonomiskt. 
För detta krävs en innehållslig och strukturell nyordning:

“Those who run cultural organizations cannot turn a blind 
eye to the shifts occurring in their environment and conti-
nue as before. They must attempt to reorganize by revisit-
ing both their structures, their values and their strategies. 
In short, managers of cultural organizations must reflect 
upon the changes that are necessary in order to success-
fully adapt to a new environment.” (Séguin 1998, s. 26.)

Vad är det fel på?
Inom ”högkulturen” eller ”finkulturen” noteras att besökar-
nas genomsnittsålder på teater och konserter ökar (”Silver-
havet”) och att unga medelålders väljer andra arenor och 
genrer. De tyska orkesterföreningarna konstaterar ett ”alar-
merande” bortfall av sin publik i medelåldern. Den andel av 
besökarna, som är under 50 år och som går på opera minst 
en gång om året, har minskat till hälften, från 58 procent 
(1965) till 26 (2005). Man noterar också att en höjd me-
delålder medför en ökad ”intellektualisering” av publiken, 
dvs. allt fler med hög utbildningsnivå, och att det gäller alla 
”högkulturella” genrer (Martens 2005). Den svenska orkes-
terutredningen redovisar lika dystra siffror. De 15 statligt 
stödda orkestrarnas publik minskade med cirka 25 procent 
mellan åren 1998 och 2003 och publikundersökningar sak-
nas liksom strategier för att möta nya publikgrupper (SOU 
2006, s. 106). Institutionerna har förstås noterat detta och 
gjort sporadiska försök att locka en ny och/eller yngre pu-
blik, ibland framgångsrikt, som Kungliga Filharmonikernas 
fyra utsålda hus med dataspelsmusik säsongen 2006–07, 
ibland med krampartade floppar, som Kungl. Operans tre 
singelkvällar för specialinbjudna grupper med en datingex-
pert som inledare under det senaste spelåret 

Teatern behåller dock ännu sin publik. Besökarna är lika 
många som för 18 år sedan, men de blir allt äldre (Antoni 
2008). Ungdomarna sviker talteatern generellt: 

”Teater verkar vara nåt som tillhör den förra generatio-
nen. Att vara skådespelare däremot, det är fint. En skådis 
är någon man ser upp till. Yrket verkar dock inte längre 
ha med teatern att göra, utan med film och tv, och begrep-
pet skådespelare håller på att omdefinieras. Framtidens 
skådespelare är inte längre vid Teaaaaaterrrrn utan vid 
fiiiiilmen.” (Forsberg 2005a.) 

Vad är det då som saknas i utbudet på teatrar, operor och 
konserter med klassisk musik? 

För samtidigt är ungdomar från 15 upp till 30 år själva 
mycket aktiva, både som konsumenter och producenter. Da-
gens kulturchefer har kanske 1970-talets kulturaktivister 
i minnet och hur de bråkade på kultursidorna, arrangerade 
motfestivaler och krävde kommunala bidrag. Skillnaden är att 
de kulturaktiva ungdomarna i dag ofta ordnar allting på egen 
hand, tyst och effektivt inom sina egna nätverk, och bokstav-
ligen inte syns eftersom de inte bryr sig om bidrag i samma 
utsträckning och inte heller noteras i någon besöksstatistik. 

”Det finns dock ett nytt kulturpolitiskt landskap som hål-
ler på att ta form (…) Mycket av det mest spännande och 
innovativa i kulturlivet sker utanför de mest etablerade 
institutionerna, i den kommersiella kulturen, i gatukul-
turen och på alla dessa nya arenor som vuxit upp utan att 
någon bett om det. Nya verksamheter har etablerats inom 
områden och i miljöer där de knappast kan förväntas. Här 
finns nya arenor, mötesplatser och uttrycksformer. Fria 
konstnärer, entreprenörer och eldsjälar samverkar i nya 
konstellationer, i projekt, mässor och festivaler. Nya nät-
verk uppstår.” (Nilsson 2003, s. 487.)

Sven Nilssons lägesbeskrivning har en positiv underton 
som kan förleda institutionschefer och kulturpolitiker att 
luta sig bakåt i tron att här växer nu fram en starkt kreativ 
ungdomskultur, som finner sina egna former men som på 
intet sätt hotar etablissemangets utbud och former utan sna-
rare blir ett välkommet komplement. I stället borde de vara 
djupt oroade, av flera skäl. 

För det första är institutionernas kunskaper om den publik 
de inte ser mycket fragmentarisk, dels för att de inte ansträng-
er sig att få veta, dels för att svensk forskning om ungdomars 
attityder till kultur är eftersatt. Kulturrådets statistik är inte 
heller till stor hjälp, eftersom den för att bekräfta kulturpoliti-
kens effektivitet och måluppfyllelse fokuserar på kvantitativa 
data, som antal besök och kostnader. Dess longitudinella upp-
läggning innebär också att den är låst vid genrebegrepp och 
evenemangsformer, som inte längre är aktuella. Med några 
undantag saknas alltså uppgifter om attityder, önskemål, 
behov, preferenser, hinder, barriärer och andra värderingar 
(Månsson 2004; jfr Lilliestam 2006, kap. 4). Mycket få av 
institutionerna genomför egna undersökningar, och de som 
görs är undantagslöst inriktade på den publik som redan finns: 
hur ofta man går, hur man skaffade biljett, när man bestämde 
sig, vilken information man noterat, biljettpriserna etc. Någon 
icke-publik existerar följaktligen inte heller i program- och 
repertoarrådens överläggningar och marknadsavdelningarna 
kopplas i regel in först när årsprogrammet ligger fast.

För det andra är det ur denna åldersgrupp, från detta gåt-
fulla folk, som nästa generation av konserthus-, teater- och 
museichefer kommer att rekryteras. I varje fall kommer de 
att ha en helt annan bakgrund och en vidare kultursyn än 
dagens chefer. Bland ungdomarna finns naturligtvis alla 
schatteringar, från dem som demonstrativt tar avstånd från 
högkulturens alla yttringar: 
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”Vi konstaterade att majoriteten unga intellektuella, kul-
turkritiker, journalister och bloggare inte bara har vänt 
högkulturen ryggen utan också snart kommer att ha makt 
att förinta den genom sin blotta likgiltighet. För dem är 
den intelligenta popkulturanalysen den centrala.”
(Leopold & Schüldt 2006) 

till en växande grupp, som utan problem kräset och medve-
tet pendlar mellan kulturerna: 

“Just möjligheterna att kombinera fin- och populärkultur 
har blivit ett positivt värde. Dialogen mellan högt och lågt 
är något som utmärker eliten i vårt senmoderna samhälle: 
att behärska bägge, kunna växla mellan dem och kombi-
nera dem med varandra.” (Fornäs 2006, s. 39; jfr Keuchel 
& Wiesand 2006, s. 121)

De kulturellt mångspråkiga blir fler och fler och kanske är 
det denna växande generation som av egen kraft kommer 
att reformera institutionerna; om de nu är intresserade av att 
överta makt och utöva kulturpolitik vill säga. Johan Fornäs 
förespråkar utbyte och dialog mellan genrerna och talar om 
justerbara diken i stället för eviga klyftor: 

”Det vore bra om reservaten öppnades upp och om konst-
musiken fördes in i det gemensamma referensbiblioteket 
i stället för att låsas in i ett noga bevakat säkerhetsskåp 
med guldlås. Konstmusiken kan då i dialog med andra 
och utan någon automatisk hallstämpel få visa och bevisa 
sitt värde och sin funktion som minnesarkiv och expe-
rimentverkstad. Varken avantgardet eller det klassiska 
arvet har något att förlora på tätare samspel med motsva-
rande flöden från helt andra musikaliska världar.” (Fornäs 
2006, s. 40f.)

Vilka kulturinstitutioner har i dag en strategi för en sådan dia-
log? En vanlig ryggmärgsreflex från utsatta minoriteter, kul-
turer, institutioner och discipliner är att stärka sin identitet ge-
nom att sluta sig inåt mot traditionen och ”vårda kärnan”. Om 
paroller som skydda, vårda och bevara en viss genre dyker upp 
i argumentationen finns det skäl att vara misstänksam. Verb 
som utveckla, främja och förnya talar ett helt annat språk. 

Den nyckfulla kulturflanören
Den tyska ungdomskulturbarometern Zwischen Eminem und 
Picasso från 2004 (Keuchel 2004) konstaterar att ungdomar i 
åldrarna 14–25 generellt är mycket intresserade av konst och 
kultur men att preferenserna beträffande både form och inne-
håll har ändrats. De är mer intresserade och anspråksfulla när 
det gäller bildkonst, men i musiksmak och musikvanor mer 
marknadsorienterade och inriktade mot populär musik. De-
ras prestationer i skolan korrelerar med intresset för kultur. 
De som är intresserade av s.k. klassisk kultur är också mer 
intresserade av politik och samtidshistoria. Kulturintresse-
rade är också mer toleranta mot andra kulturer.

De tre följande enkätfrågorna är hämtade ur ett stort ma-
terial och ger en antydan om vilka typer av kulturevene-

mang svenska och tyska ungdomar prioriterar, följaktligen 
också vad som inte alls är attraktivt.

Tabell 1. Vad förväntar sig ungdomar av ett kulturbesök? 
Procent

Bra underhållning   50 
Uppleva något ”live”   49 
Nöje och action   32 
Bra atmosfär   30 
Något allmänbildande   28 
Överraskande intryck, konstnärliga impulser  24 
Trevligt sällskap   19 
Nya idéer och stimulans   15 
Känslan att göra något ovanligt   11 
Övrigt   14 
Inget speciellt     3
N = 2 625 tyska ungdomar 14–25 år (rubrikerna övers. av förf.).

Källa: Keuchel 2004 (se även Keuchel & Wiesand 2006, s. 120ff).

Tabell 2. Kulturverksamheter jag vill att kommunen ska 
satsa på. Procent

Pop-, rock, hiphopkonserter   67  
Disco, dansklubbar   48 
Filmvisning, filmfestivaler   45 
Dans (balett, jazz, break)   20 
Replokal (musik, sång, dans)   20 
Musik- och kulturskola   12 
Bibliotek   10 
Teater     9 
Museum och konstutställningar    6 
Jazz, blues, folkmusikkonserter    6 
Körverksamhet    5 
Kulturföreningar    4 
Studieförbund    4 
Symfoniorkestrar, klassiska konserter   3
N = 1 101 svenska 16-åringar 2002.

Källa: Arenor för alla 2005, s. 30.

Tabell 3. Vilka av följande nöjen äger, duger eller suger? 
Procent
Nöje Äger Duger Suger

Lyssna på musik 78 18  2  
Festa/gå ut 70 24  5 
Konsert 55 34  8 
Surfa på nätet 54 41  3 
Fika på stan 41  40 10 
Äta på restaurang 38 44 14 
Teater 30 34 30 
Titta på tv 25 51 21 
Spela tv/dataspel 23 40 28 
Hänga på fritidsgården 
 el. dyl ställe 20 28 41 
Spela om pengar på nätet  8 20 62
N = 8 739 svenska ungdomar 15–25 år.

Källa: Äger, Duger, Suger (Forsberg 2006b). 

Både svenska och tyska ungdomar prioriterar inte oväntat 
evenemang, som är underhållande i en trivsam (ungdomlig) 
miljö – underligt vore det annars. Mötena med andra och 
atmosfären tycks spela en lika stor roll som upplevelserna i 
sig. Föreningsverksamhet – med undantag av idrottsfören-
ingar – och traditionella konsertformer i pretentiösa sam-
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manhang lockar inte alls, de ”suger” (jfr Arenor för alla 
2005, s. 36f).

Av enkätsvar som dessa leds man att tro att ungdomar kö-
per vad som helst, bara det är underhållande i någon mening. 
Men de har hört och sett så många högklassiga filmer, livekon-
serter, underhållningsprogram och tv-serier och utvecklat en 
skarp urskillningsförmåga när det gäller artistisk och scenisk 
kvalitet. Amatörism och förställning genomskådas genast: 
”These individuals most value personal relationships and dis-
trust everything and everyone they consider to be superficial. 
They are crying out for authenticity.” (min kurs; Lindgren & 
al. 2005, s. 16.) Reggae/ska-bandet ”Glesbygd’n” fick följakt-
ligen högsta betyg vid Trästocksfestivalen i Skellefteå just 
med motiveringen: ”De är sympatiska, de är äkta, de tar upp 
relevanta saker på ett smart sätt och framför allt är de jäkligt 
bra.” (Strömbro 2008.) Man talar om en växande grupp nyck-
fulla ”kulturflanörer” (Keuchel & Wiesand 2006, s. 42), som 
bestämmer sig i sista stund för ett besök; någon rekryterings-
bas för framtida abonnemangsserier kommer de aldrig att 
bli. Maratonkonserter, tonsättarfestivaler, nattkonserter och 
krävande arrangemang avskräcker inte alls, men det bör vara 
”stort” och något extra. Återigen: är det så överraskande?

Ungdomar intresserade av kultur har också starka krav på 
”action”, som förverkligas i form av interaktivitet och eget 
skapande: man laddar ner sitt eget film- och musikbibliotek, 
deltar i rollspel på nätet, bloggar, chattar, samplar och lajvar. 
Sveriges roll- och konfliktspelsförbund (Sverok) har 70 000 
medlemmar i över 1 700 föreningar, som till stor del ägnar sig 
åt ett slags avancerat allkonstverk i spel som man skriver själv. 
En publik som tålmodigt sitter igenom en konsert med fyra 
fiolsonater på raken kommer inte att finnas när 40-talisterna 
inte längre orkar gå. Den tysta, icke reagerande musikpubli-
ken är sannolikt en snart avslutad parentes i musikhistorien, 
eller blir ett reservat för exklusiva finsmakare.

Besökarperspektivet
För 25 år sedan förutspådde Lasse Svanberg att ett avgörande 
val för framtidens kulturkonsumenter – till vilka vi nu bör 
räkna oss – kommer att stå mellan att stanna hemma eller gå ut 
(Svanberg 1983, s. 93f). Den moderna tekniken gör det möjligt 
att njuta av i stort sett alla kulturformer hemma, varför då gå 
ut på lokal om det som bjuds där är av sämre kvalitet och själva 
arrangemanget tråkigt? Live-situationen måste alltså kunna 
erbjuda något mer än enbart filmen, konserten, teatern, något 
som man inte lika väl kan se hemma. Kontentan är alltså att 
den yngre publiken kommer att ställa allt större krav på of-
fentliga evenemang, både till innehåll, miljö och utformning, 
och att kraven tagit producenterna på sängen. Är inte detta en 
ovanligt stimulerande utmaning i stället för ett hot?

Den tyska motsvarigheten till kulturnätterna i många 
svenska städer, ”die lange Nacht der Museen”, har av en jour-
nalist beskrivits som en starkt sinnlig upplevelse och mötes-
platser för en ”kollektiv erotik” (Schüle 2007). Det ligger 
mycket i det: fullt med folk, trängsel, nyfikenhet, succéstäm-
ning i luften, frihet att titta och frotteras med okända männis-

kor och – framför allt – att kunna komma, stanna och gå som 
man vill. Under kulturnatten i Uppsala i fjol arrangerade det 
nyss öppnade Konserthuset en hip hop-konsert sent på natten. 
Kön utanför var lång och arkitekten Johnny Svendborg An-
dersen stod där för att höra vad ungdomarna tyckte om huset. 
De använde på vanligt vis mobilerna för att ”hålla samman 
flocken” (Lindgren et al. 2005, kap. 6), ringde vännerna och 
sa: ”Du måste komma hit för här är stans centrum!”1

Armin Klein anför fyra olika kvaliteter eller behållning-
ar, som besökarna fäster vikt vid och som måste tillgodoses 
av dem som producerar ett utbud för publik.2 Besökarna går 
ju dit frivilligt, betalar i regel en avgift och vill få något i 
gengäld. Olika besökare attraheras av olika kvaliteter. In-
stitutionen kan inte tillfredsställa alla med ett och samma 
evenemang, utan måste kanske prioritera eller producera 
helt olika typer av evenemang för olika målgrupper (Klein 
2007, s. 109). De fyra kvaliteterna är:

• Kärnvärdet är den konstnärliga kvaliteten; ”en bra kon-
sert”, en bra musikskola. Konsumenten väljer bästa möj-
liga lärare, artistnivå etc. 

• Evenemanget har också ett socialt värde: ett fullsatt hus 
signalerar en lyckad tillställning; vilka andra är där; 
man ser och blir sedd (jfr damen på första raden i arti-
kelns början).

• Ett symboliskt eller affektivt värde ligger i hur evene-
manget stämmer med ens egen självbild och ambitioner, 
t.ex. ”för fint för oss” eller ”aldrig att jag går igen på ett 
så här sunkigt ställe”.

• Miljön och bemötandet är en kvalitet som institutio-
nerna ofta ignorerar helt och hållet med dryg personal, 
dålig information och allmänt frånvarande ”service”. 
Det räcker alltså inte med att hoppas att besökaren ska 
känna sig välkommen enbart av foajén och vinbaren. 
Hur många institutioner har en informationsdisk, som 
inte bara säljer saker?

Klein beskriver sedan utförligt strategier för att hantera 
den följande processen, från en analysfas, som omfattar 
omvärlden, konkurrenterna, behov och efterfrågan samt 
institutionens egen potential, via en precisering av de egna 
målen och strategier för vissa målgrupper till ”operativa 
program” och en policy för produkterna eller utbudet (pris, 
distribution, kommunikation och service). Processen må 
vara hämtad från managementteorier och baseras på vanli-
ga konsumtionsvaror, men är självfallet möjlig att applicera 
i en rationellt tänkande kulturinstitution utan att utbudet 
förvanskas. Den intresserade hänvisas varmt till fördjupade 
analyser och slutsatser i denna riktning i Sven Nilssons Kul-
turens nya vägar (2003), som förefaller ha passerat kultur-
politiker och institutionschefer helt obemärkt.

Andelen svenskar, som räknas till intensiva eller flitiga be-
sökare på teater, konserter, museer och konstutställningar, rör 
sig om i genomsnitt drygt 4 procent (betydligt fler på kon-
serter). De som gör enstaka besök utgör omkring 40 procent 

1. “Most MeWes consider technology as a means to keep the herd of friends and phone book friends together.” 
(Lindgren et al. 2005, innehållsförteckningen)
2. Jfr Sven Nilssons kritik av institutionernas fixering vid den konstnärliga upplevelsen och hans konstruktion av 
en utvidgad kulturell ”behovspyramid”, som är ett komplement till Abraham Maslows behovshierarki. Den omfattar 
nivåerna (uppifrån räknat): Göra avtryck – Bidra – Skapa – Lära – Uppleva – Mötas – Vara (Nilsson 2003, s. 490).
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(KulturSverige 2009). Ungefär hälften av svenskarna – dvs. 
den potentiella framtida publiken – har alltså ännu inte kom-
mit sig för att gå, tänker aldrig mer gå på ett kulturevenemang 
eller är överhuvudtaget inte alls intresserad (jfr Klein 2007, 
s. 124). En långsiktig publikstrategi borde alltså fokusera på 
att attrahera förstagångsbesökare – och att behålla dem. För 
detta krävs extraordinära insatser när det gäller programmets 
inramning, ”servicenivå” och mottagande, ja särskilda pro-
gramtyper och introduktioner för olika målgrupper. När ny-
rekryteringen till högkulturen nu sker allt mindre som förut 
via familjen, skolan och massmedierna, kan kulturinstitutio-
nerna inte bara skylla vikande publiksiffror på dem utan mås-
te själva sköta introduktionen eller inskolningen i genren där 
så behövs – någon form av förförståelse är alltjämt nödvändig 
för högkulturens flesta genrer. Och det kan bli en besvärlig pe-
dagogik, eftersom den totala valfriheten och det individuella 
identitetssökandet är heligt för ”Me-We-generationen” (Lind-
gren et al. 2005, kap.1), som dessutom misstror organisationer 
och föreningar i allmänhet (a.a., s. 27; jfr även Tabell 2 ovan).

Här är inte platsen att rada upp alla tänkbara försvarsme-
kanismer och argument som kulturinstitutionerna använt och 
använder för att behålla status quo. De är legio: ”Genren krä-
ver det”, ”staten måste ta sitt ansvar”, ”vi har överlevt så här 
hittills”, ”ska vi bara spela musikaler nu?”, ”att följa publiken 
är att sälja sin själ”, ”vi kan inte skrämma iväg den gamla 
publiken”, osv. Det är nu inte fråga om krav på kompromisser 
när det gäller repertoaren i sig och den konstnärliga kvaliteten 
– som måste hålla högsta möjliga nivå – utan inramningen, 
”förpackningen”, presentationen och miljön. Olika program-
typer och andra sammanställningar än de konventionella 
bör prövas, gärna med blandade genrer. Varför finns allsång 
bara på The Proms i London och på Skansen? Är ”klassiska 
pärlor” så förhatligt? Vad kan en bra konferencier tillföra? 
Varför är inte programhäftena alltid gratis (intäkterna är ju 
marginella och annonsörerna sponsrar)? 

Slutsatser
• En framtida statlig kulturpolitik måste utgå från män-

niskan, inte primärt från institutionerna, producenterna 
och kulturarbetarna (jfr Nilsson 2003, s. 489).

• Producenter av traditionella konserter och teaterföre-
ställningar ”live” kan knappast räkna med att få höjda 
eller oförändrade bidrag från staten om publiken fortsät-
ter att minska, dvs. om klyftan mellan utbud och efter-
frågan blir för stor. 

• Regeringen borde, oavsett partifärg, låta utföra en 
grundlig översyn av institutionernas uppdrag och 
omformulera dem i riktning mot besökarorientering. 
Institutionerna bör uppmanas att formulera sin mission 
– varför finns vi till? – och sin vision av framtiden – vart 
vill vi? eller: varför måste vi finnas i framtiden? (Klein 
2007, s 72f). Anslag bör inte tilldelas per automatik om 
dessa målbeskrivningar inte är tillfredsställande.

Epilog
År 1971 skrev jag min första debattartikel, Finmusiken i sjä-
latåget. Fyndig rubrik, tyckte jag, eftersom den publicerades 

i den då för tiden radikala tidskriften Kristet Forum. Någon 
debatt blev det inte, men mina chefer på Rikskonserter utta-
lade sitt ogillande. Lite senare skrev jag om konsertpubliken 
och att den genomsnittliga besökaren var en äldre dam med 
hög utbildning. Rubriken Den akademiska tanten sattes inte 
av mig den gången utan av redaktören på Rikskonserters tid-
ning Tonfallet och nu blev det upprörda genmälen. 

Ett trist faktum är att inte mycket har ändrats på nära 40 
år: de högutbildade, välinformerade och välbeställda be-
sökarna dominerar inom de genrer och de kulturinstitutio-
ner som tilldelas de största anslagen. Det är givetvis inte 
de aktiva kulturkonsumenternas ”fel”, men bidragsgivare 
och institutionschefer borde en gång för alla fundera på om 
detta är en rättvis fördelningspolitik. Därför är det så löf-
tesrikt när en ny generation driver en liknande tes, men med 
skruven dragen ytterligare ett varv:

“En omfördelning av offentliga medel måste ske, och det 
är från högkulturens institutioner som pengarna kom-
mer att tas. Vårt land kommer i framtiden inte längre att 
kunna ha uppemot trettio delvis statligt finansierade or-
kestrar, vår public service-radio kommer inte att kunna 
erbjuda radioteater eller hålla sig med kör och symfonior-
kester. Intresset bland framtidens kulturella makthavare 
är för lågt. (…) När debatten verkligen blommar ut måste 
de som försvarar högkulturen ha ett svar, kunna motivera 
varför en viss kultur ska tillåtas överleva när en annan 
inte kommer att göra det.” (Leopold & Schüldt 2006.)

Provocerande slutsatser som dessa är den yttersta konse-
kvensen av den situation vi befinner oss i, inte för att ställa 
genre mot genre, men för att diskutera vilka kulturformer 
som ska subventioneras respektive egenfinansieras i relation 
till vilka grupper de riktas till och deras behov. Majoriteten 
av svenskarna utnyttjar ju aldrig de konstformer som har de 
största skattesubventionerna. 

Det är angeläget att kulturpolitikens innehåll inte baseras 
på historiska genreindelningar, som hindrar blandformer och 
nytänkande, eller i outtalade värdehierarkier, som cemente-
rar klyftorna i brukarledet. Uppdrag och fokus bör riktas mot 
förmedling och information, med en gammaldags term folk-
bildning. Bara en ökad efterfrågan i form av engagerade och 
krävande besökare kan i längden rädda nedläggningshotade 
institutioner, ensembler, genrer och konstformer.

Kulturpolitiska uppdrag, missioner och visioner kan vara 
hur progressivt och klokt formulerade som helst. Om de ge-
nomförs beror ändå till sist på hur medvetet och genomtänkt 
kulturpolitiker, kulturchefer och producenter egentligen för-
håller sig – i tjänsten och i sina privata värderingar – till kul-
turens och konstformernas hierarkier och hur det omsätts i 
det utbud man producerar med skattemedel. Gör man det med 
tanke på sin egen konstnärliga karriär och tillfredsställelse, 
på recensenter, kolleger och konkurrenter i branschen, på den 
publik som finns respektive behöver rekryteras, på dem som 
redan betalat via skatten men av olika skäl inte vågar eller vill 
komma? Finns det en lyckad mix av utbudet som tillfredsstäl-
ler alla dessa intressenter, eller måste man välja? ■
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