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Den här artikeln handlar om kulturens ekonomisering 
på samhälls-, organisations- respektive individnivå. Vi 
konstaterar bland annat att det på alla tre nivåerna sker 
en förskjutning mot en marknadsdiskurs och att den 
kommersiella logiken får allt större svängrum på be-
kostnad av den kulturella, vilket vi kan ställa oss skep-
tiska till. Trots – eller på grund av – att vi själva är 
ekonomer. 

Att vi oroar oss betyder dock inte att vi tycker att det är fel 
att påtala kulturens ekonomiska roll, inte heller att satsa på 
att utveckla och stimulera såväl kulturnäringar som kultur-
entreprenörer. Vi är inte negativa till samarbeten mellan 
kultur och näringsliv eller annan privat kulturfinansiering. 
Och vi tycker att det är utmärkt att föra in ekonomi på sche-
mat i såväl konstnärliga som andra kulturutbildningar, pre-
cis som det är bra att föra in konst, kultur och humaniora i 
ekonomutbildningar. 

Vad vi är rädda för är att det går för långt, att de ekono-
miska argumenten blir överordnade och att allt reduceras 
till ekonomi. Att den tidigare, delvis delikata, balansgången 
mellan det kulturella och kommersiella tappas bort och att 
kulturen på sikt förlorar om det visar sig att den inte kan 
uppfylla alla ekonomiska löften. Kanske är vi extra vak-
samma och skeptiska just för att vi är ekonomer, kanske har 
vi därmed lite lättare att vara kritiska.

I den här artikeln har vi försökt beskriva ekonomisering-
en på tre nivåer, som för övrigt är de nivåer vi just nu intres-
serar oss för i vår forskning. Ann-Sofie Köping speglar först 
några av de uttryck kulturens ekonomisering tar sig på sam-
hällsnivå, Jenny Lantz följer upp med organisationsnivån 
och Emma Stenström tar slutligen hand om individnivån. 
I praktiken är dessa tre nivåer förstås sammanlänkade och 
påverkar i allra högsta grad varandra, varför det inte är så 
konstigt att vi hittar uttryck för ekonomiseringen på alla tre 
nivåerna.

Ekonomisering på samhällsnivå 
Ett av den nya kulturpolitiska utredningens uppdrag hand-
lar om att se över kulturens ekonomiska förutsättningar. 
Bidragstilldelning, sponsring och donationer står i fokus i 
medias bevakning av utredningen. Och bidragstilldelning 
verkar vara en springande punkt, som förväntas bidra till 
förnyelse. Ett problem är att de statliga medel, som Kultur-
rådet delar ut, till största delen hamnar hos redan etable-
rade verksamheter medan nya grupper kan ha svårt att få 
bidrag. Vad utredningen kommer fram till är i skrivande 
stund okänt, men alla väntar sig förändringar. Mångfald, 
förnyelse, kreativitet och innovation är honnörsord inom 
såväl den politiska som den ekonomiska retoriken. 

I detta sammanhang skulle man kunna förvänta sig att 
kulturen/konsten är en kraft att räkna med i samtliga sam-
hällssektorer, men kulturen har en marginell betydelse inom 
såväl politikens som näringslivets område. Även om många 
röster höjs för ökat samarbete mellan kultur och näringsliv 
är exempel på sådana samarbeten ovanliga och oftast per-
sonberoende. Det är sällan företagsledningens övertygelse 
om kulturens betydelse för verksamhetens förnyelse och 
personalens kreativa förmåga, som borgar för samarbeten. 
Snarare är det en enskild chefs eller medarbetares starka 
kulturintresse, som gör att kulturen införlivas i verksam-
heten. 

På lokal och regional nivå införlivas kulturen ofta i tu-
rism- och upplevelsenäringarna. Kulturen har i dessa sam-
manhang blivit en utvecklings- och tillväxtfaktor i strikt 
ekonomisk mening. Inom den marknadsdiskurs (Mc Gui-
gan 2004, Köping 2007), som råder i dag, har kulturen 
förvandlats till upplevelseindustri (KK-stiftelsen 2002, 
Nielsén 2006), tillväxtfaktor (Karlsson & Lekvall 2002), 
lokaliseringsfaktor (Florida 2006, Aronsson 2007), arbets-
marknad (Lindeborg 2007), innovationskraft och regional 
planeringsfaktor (Stockholms läns landsting 2008a), för att 
nämna några exempel. 

Det var redan på 1980-talet som den (liberala) rörelse som 
brukar kallas ”New Public Management” slog igenom i Eu-
ropa (Almqvist 2006). Från en reglerad styrform övergick 
man till att styra offentliga organisationer och myndigheter 
enligt en modell som hämtade inspiration från näringslivet. 
Tanken var, något förenklat, att det privata näringslivet är 
bättre på ekonomi, dvs. på att hushålla med knappa resur-
ser. Därför bör alla offentliga institutioner låta sig inspireras 
av hur man leder och styr företag. Det handlar t.ex. om att 
utveckla styrsystem och informationssystem, som leder till 
ökad insyn och ökade möjligheter att mäta både finansiella 
och icke finansiella resultat. Istället för detaljreglering bör-
jade man tillämpa en mer flexibel målstyrning. Men efter-
som skattebetalarnas pengar fortfarande måste redovisas 
och kontrolleras införde man system som interndebitering 
och rigorösa återrapporteringskrav. Dessa krav är en av an-
ledningarna till att antalet fast anställd teknisk/administra-
tiv personal i förhållande till fast anställd konstnärlig per-
sonal har ökat under de senaste årtiondena. 

I en politisk vardag, som kännetecknas av målstyrning 
och kontrollbehov, är kulturen per definition ett problem. 
Enligt principen om armslängds avstånd, dvs. att kultur-
departementet inte ska bestämma över innehållet i den 
kultur som ges bidrag, ska kulturen inte styras – men väl 
målformuleras och kontrolleras? De nyckeltal som används 
i andra sammanhang passar inte inom kultursektorn. Hur 
vet man om en teaterföreställning har haft hög konstnärlig 
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kvalitet? Genom antalet besökare – i förhållande till offent-
liga bidrag? Ibland är det istället så att de nyskapande och 
utmanande konstformerna och konstnärerna avskräcker 
den stora publiken. Och ska man räkna med fribiljetter eller 
inte? Är det genom antalet (olika) föreställningar som man 
utvecklar konsten? Är stort utbud lika med kvalitet? Låga 
kostnader i förhållande till antal spelade föreställningar? 

För att skapa nya och utmanande pjäser eller musika-
liska tolkningar behöver man kanske en fast ensemble och 
goda repetitionsmöjligheter. Dessa förutsättningar minskar 
i allt raskare takt då allt färre konstnärer får fast anställ-
ning (Svenson 2007) samtidigt som man måste hyra ut sina 
lokaler och hitta alternativa verksamheter för att generera 
intäkter. Ibland kan kvantitet generera kvalitet, men det är 
ingen självklar korrelation däremellan. De flesta är överens 
om att kulturens kvalitet är svår att mäta (Matarasso 2007), 
men det har inte resulterat i att man har utvecklat specifika 
kvalitativa utvärderingar för kultursektorn. Det har kanske 
varit lättare att avfärda den kulturella sektorn som litet spe-
ciell eller problematisk? Den ska ju per definition vara en 
motkraft mot ett ensidigt ekonomiskt tänkande. Och just 
genom att vara en antites till ekonomin har den också de-
finierat sig mot marknad och ekonomi. Vilken blir kraften 
i kulturpolitiken om den definierar sig utgående från vad 
den inte är? 

I EU:s artikel 151:4 stipuleras det att kulturen är en faktor 
som ska genomsyra alla beslut inom hela fördraget: 

”Gemenskapen skall beakta de kulturella aspekterna då 
den handlar enligt andra bestämmelser i detta fördrag, 
särskilt för att respektera och främja sin kulturella mång-
fald.” (Statens kulturråd 2002, s. 19–20)

I detta sammanhang avser man med största säkerhet den an-
tropologiska betydelsen av kultur. Men var gränsen går för 
ett antropologiskt och ett estetiskt kulturbegrepp är svårt att 
definiera. En tolkning är att EU inte vill förpassa kulturfrå-
gorna till ett marginaliserat kulturorgan, utan låta dem ge-
nomsyra alla aspekter av EU:s arbete. Även om Sverige har 
ett kulturdepartement behandlas frågor som rör konstnärer, 
deras arbetsvillkor, medborgarnas möjligheter till eget ska-
pande eller deltagande i kulturutbudet i många olika depar-
tement. Rådet för Arkitektur, Form och Design gjorde 2007 
en inventering av vilka politiska områden, som behandlar 
designfrågor, och kom fram till att inte mindre än elva olika 
departement är involverade. Siffran skiljer sig förmodligen 
marginellt för övriga delar av kultursektorn – trots att det 
finns ett separat kulturdepartement. 

Även utanför den politiska arenan är kulturen svår att pla-
cera. Det som är utmärkande för kulturfältet är att det ver-
kar inom flera sektorer samtidigt. Man kan tala om offent-
ligt stödd kultur, privatfinansierad kultur och ideellt stödd 
kultur. De flesta kulturprojekt befinner sig i alla tre sektorer 
samtidigt. De bekostas av ideella krafter (t.ex. skådespelare 
som inte tar betalt för repetitionstid), offentliga bidrag och 
privatfinansierade biljettintäkter. Det är svårt att placera 
kulturen i ett fack. De flesta konstnärliga evenemang, ut-

ställningar, föreställningar, konserter med mera skulle inte 
existera utan en blandning av stöd från offentlig sektor, ide-
ell sektor och den privata sektorn (främst hushållen). 

Den senaste utvecklingen inom kulturpolitiken är att man 
sätter allt större tilltro till privata donatorer och näringsli-
vet som medfinansiärer. Till exempel planerar Stockholms 
kommun att bilda en fond för kulturell och konstnärlig för-
nyelse genom att bl.a. utveckla ett bonussystem, som ska be-
löna samarbeten mellan kultur och näringsliv. Den framtida 
kulturarbetaren anses inte längre vara en ”arbetare” utan en 
”entreprenör”. Ekonomiseringen av kulturen är inte enbart 
en politisk fråga utan vardag för såväl kulturorganisationer 
som enskilda konstnärer, vilket fördjupas nedan.

Ekonomisering på organisationsnivå
Organisationer verksamma på kulturproduktionsfältet kän-
netecknas av två samtidiga men konkurrerande logiker: en 
ekonomisk – de eftersträvar ekonomisk vinning – och en 
kulturell – de söker konstnärlig höjd och estetiska beslut 
är också viktiga (Bourdieu 1996). Max Weber (1930) höjde 
ett varningens finger för den sorts rationalitet, som är nära 
förknippad med moderniteten, den instrumentella rationali-
teten. Denna rationalitet framkallar en tro på att effektivitet 
i sig förbättrar våra liv och våra organisationer. Med andra 
ord, medel blir mål (t.ex. ekonomisk tillväxt, rikedom, ef-
fektivitet och produktivitet). När de ekonomiska vindarna 
blåser är det den instrumentella rationaliteten, som stärker 
sin ställning i organisationerna. Handlingar baserade på en 
tro på ett värde i sig, t.ex. med hänvisning till kvalitet och 
estetik, blir allt mer sällsynta och underordnade. I takt med 
att kulturindustrin blir allt mer globaliserad och präglad av 
stora mediekonglomerat vinner den ekonomiska logiken 
mark (se t.ex. McRobbie 2002, Hesmondhalgh 2002). Vis-
serligen har kritik mot detta synsätt framförts, men den har 
många gånger tagit fasta på kulturentreprenörernas möjlig-
heter till annan logik (se t.ex. Banks 2006) och bortser ofta 
från att mycket kulturproduktion sker i organisationer. 

Ekonomiseringen har många uttryck och står att finna 
både i organisationer verksamma på en till stora delar kom-
mersiell marknad och i helt eller delvis offentligt finansie-
rade institutioner. 

I en studie av ett helintegrerat nordiskt filmbolag mani-
festerades ekonomiseringen bl.a. i att nytillsatta chefer i allt 
högre grad hade en ekonomisk bakgrund, t.ex. i form av en 
MBA eller en civilekonomexamen, och arbetslivserfarenhet 
från snabbrörliga konsumtionsvaror snarare än en kultur-
bakgrund (Lantz 2005). Vidare syns den ekonomiska logi-
kens tilltagande dominans i de målformuleringar, som höga 
chefer tar sig an. Mål grundade på en ekonomisk logik (t.ex. 
”vinst”, ”försäljning”, ”effektivitet”, ”resultat”) har tydligt 
företräde framför kulturella mål (t.ex. ”producera kvalitets-
film”), även om de ibland kombineras. Branschen omtalas i 
ökad utsträckning som ”mediabranschen” snarare än ”film-
branschen”. Att ekonomiseringen till stor del är driven av 
chefer blir tydligt när de ombeds berätta vad som gör deras 
jobb meningsfullt. Medan organisationsmedlemmar längre 
ner i organisationen för det mesta framhåller att få bidra 
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till underhållning och film/kultur, som självklara källor till 
meningsfullhet, pekar cheferna istället på resultat, effekti-
vitet, ledarskap. Men förflyttningen mot den ekonomiska 
logiken är inte entydig. Det syns i bl.a. beskrivningar av 
organisationskulturen. Då har det gamla gardet av filmfolk 
tolkningsföreträde och man lyfter fram en lång tradition av 
kvalitetsfilm som bas för företagskulturen.

Den ekonomiska logikens ökade inflytande leder till att 
allt fler toppchefer och unga aspirerande dito förespråkar 
”ett professionellt förhållningssätt till smak”, där de vidhål-
ler vikten av att inte låta sina beslut styras av känslor och 
personlig smak. De ifrågasätter de beslut som fattas av med-
arbetare med kulturbakgrund, då de senare anses vara för 
lite intresserade av företagets bästa och mer intresserade av 
film i sig. Att ”kliva ur sin egen smak” och ”vara objektiv” 
och ”oneurotisk” i förhållande till den egna smaken blir en 
slags kompetens. Då de två logikerna är konstruerade som 
varandras motsatser blir allt som har med den kulturella lo-
giken problematiskt i och med att den ekonomiska logiken 
förstärker sin dominans. Smak och kulturellt kapital fram-
står som ett problem för organisationen, något som måste 
hanteras (se vidare om taste management i Lantz 2005). 
Smak avfärdas som ”absoluta principer”. 

Men även i organisationer med uppdrag bortom de rent 
kommersiella återfinns uttryck för ekonomiseringen. I en 
kommande studie kring utställningsorganisering på museer 
(Lantz 2008) kan ekonomiseringen skönjas i olika former 
beroende på bl.a. museets ställning på fältet, ledarskap och 
grundfinansiering. Gemensamt för många organisationer 
som är beroende av offentlig finansiering är att de drabbas 
av det som Baumol (1966) kallade kostnadssjukan, typisk 
för många kulturorganisationer. Den innebär att de fasta 
kostnaderna ökar utan att de ackompanjeras av ökad pro-
duktivitet. Museernas fasta kostnader består till stor del 
av hyror samt personal- och säkerhetskostnader. Om de 
offentliga stöden inte ökar innebär det att museerna måste 
anamma olika strategier för att öka intäkterna. 

I ovan nämnda fallstudie ingår tre olika museer: Victoria 
& Albert Museum, Nationalmuseum och Röhsska museet. 
När det gäller större museer, som Victoria & Albert museum 
här representerar, kan en varumärkesstrategi vara ett sätt att 
på lång sikt höja värdet på museets utställningar och vand-
ringsdito. Merchandising, butiksexpansion, restaurang- och 
kaféverksamhet och catering kan vara andra sätt att dra in 
pengar. Likaså sponsring och donationer. Allt större fokus 
på att dra till sig stora mängder besökare följer oftast också. 
Är museet beroende av höga besöksiffror för att över hu-
vud taget täcka de fasta kostnaderna kan museets personal 
på sätt och vis ses som entreprenörer1 då de regelbundet är 
tvungna att fatta beslut om potentiella ”blockbusters” för att 
över huvud taget klara ekonomin. Marknadsavdelningarna 
på museerna växer och man för in begrepp och synsätt, som 
har haft framgång i den kommersiella världen. I reglerings-
brev och uppdrag står dock ofta inskrivet att museet ska nå 
ut till en bred och stor publik. Således kan man inte hänföra 
fokus på publiksiffror enkom till en tilltagande ekonomise-
ring. Men i ljuset av det stora beroendet av publikintäkter är 

det inte självklart att andra uppdrag, som ingår i reglerings-
brev (eller annat), ägnas lika mycket energi och kraft, t.ex. 
uppdraget att ge perspektiv på samhällsutvecklingen. 

Ett annat uttryck för ekonomiseringen är en omvärde-
ring av museiverksamhetens karaktär. Röhsska museet har 
tidigare haft ett utbildande uppdrag, men Ted Hesselbom, 
museets nuvarande chef, säger att han tycker att uppdraget 
att lära ut känns ”väldigt besvärande”.2 Istället förordar han 
att museet för ”samtal” med besökarna. I dessa samtal vill 
han exempelvis ställa frågor kring vad som anses vara god 
design och typiskt för olika tidpunkter i designhistorien. 
Men han vill undvika att tillföra kunskap. Istället vill han 
som museichef understryka subjektiviteten, såväl bland 
museipersonalen som bland besökarna. Att lämna den ut-
bildande uppgiften kan tolkas som att man inifrån museet 
självt ifrågasätter museets auktoritet som kunskapskälla 
och legitimerande institution. Chefen, som själv har en bak-
grund i reklamvärlden, motiverar vidare museets existens 
med hänvisning till Richard Floridas (2006) bok kring den 
s.k. ”kreativa klassen”. Med hjälp av ledord som ”talang, 
tolerans och teknologi” vill han vara delaktig i att kring 
Göteborg skapa en kreativ region, som i förlängningen ger 
ekonomisk tillväxt. Ted Hesselbom ser minoritetstillhörig-
het som en kompetens och ser snarare en fara i för stor an-
del anställda med ”kulturbakgrund”. Detta kan onekligen 
också ses som en fältförskjutning från den kulturella mot 
den ekonomiska logiken. 

Ekonomisering på individnivå
Låt oss till sist förflytta oss ned på individnivå. I fokus får 
då ”entreprenörialismen” stå; denna starka, samtida tilltro 
till entreprenörskapet, som går igen i hela samhället, inklu-
sive i kultursektorn. 

Vill man vara lite elak kan man säga att tilltron till en-
treprenörskap har ersatt tilltron till institutioner. Som tydli-
gast blir det om man går drygt trettio år tillbaka i tiden, till 
1972 års kulturutredning, där lösningen på konstnärernas 
försörjningsproblematik stavades ”fler fasta anställningar” 
(SOU 1972:67). 

Så skulle en lösning knappast formuleras i dag. Istäl-
let står det redan i direktiven till dagens kulturutredning 
(2007:99):

”De som på professionell basis utövar kultur behöver 
kunna göra detta på ekonomiskt rimliga villkor. Kom-
mittén skall därför pröva hur försörjningsmöjligheterna 
för kulturskapare kan främjas samt identifiera de åtgärder 
som kan bidra till ett ökat entreprenörskap och företagan-
de inom kulturskapande och konstnärlig verksamhet.” 

Problemet är således detsamma, men lösningen är annor-
lunda. Vill man kan man se det som en förskjutning från 
det offentliga till det privata; från det kollektiva till det in-
dividuella. 

Tron på entreprenörskap och företagande går igen på 
många håll i dagens kulturpolitik. Ett annat exempel är det 
uppdrag som fyra kulturmyndigheter, Kulturrådet, Svenska 

1. Om man definierar entreprenörer som personer som identifierar möjligheter och skapar resurser.
2. Intervju med Ted Hesselbom den 12 september 2007.
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Filminstitutet, Riksantikvarieämbete och Riksarkivet, fick i 
sina regleringsbrev för år 2008: 

”Att i samverkan med Verket för näringslivsutveckling 
(Nutek) inkomma med förslag till hur entreprenörskap 
och företagande kan utvecklas inom myndighetens verk-
samhetsområde.” 

Vad man exakt menar med entreprenörskap är dock oklart. 
Svenska Filminstitutet har till exempel tolkat det som att 
”väldigt få av dessa företagare är dock entreprenörer i den 
meningen att de driver stora projekt över lång tid och skapar 
anställningstillfällen” samt att det är ”långt ifrån alla som 
kan ses som entreprenörer i den meningen att de skapar ar-
betstillfällen eller ekonomisk vinst” (Svenska Filminstitutet 
2008, s 2). 

Med den tolkningen inbegriper således entreprenörska-
pet, åtminstone delvis, att det ska handla om stora projekt 
över lång tid och att de ska skapa arbetstillfällen eller eko-
nomisk vinst. Alltmedan Kulturrådet konstaterar att det 
saknas en gemensam definition och att entreprenörer inte 
nödvändigtvis alltid är företagare (Kulturrådet 2008).

Nutek, å sin sida, använder på sin hemsida den något lud-
diga definitionen:

”Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där 
individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjlighe-
ter och gör något med dem för att utforma idéer till prak-
tiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella el-
ler ekonomiska sammanhang.” (www.nutek.se)

Den sistnämnda definitionen känns ganska typisk. Om det 
är något som karakteriserar det kulturpolitiska fältet är det 
just användningen av luddiga begrepp, som rymmer allt och 
ingenting. ”Upplevelseindustri”, ”design”, ”kreativitet” och 
”entreprenörskap”, alla kännetecknas de av samma slags 
vaghet. Kanske är det till och med en förutsättning för att 
det ska kunna bli en bred uppslutning kring dem; att var och 
en ska kunna tolka in vad de vill.

Begreppen tjänar också som ett slags ”bryggbegrepp” 
mellan en kommersiell och kulturell diskurs (Stenström 
2008). Å ena sidan är begreppet entreprenörskap förstås en 
del av en ekonomisk eller kommersiell diskurs, å andra si-
dan definieras det som något som inte alls behöver vara en 
ekonomisk aktivitet – och därmed ökar legitimiteten för det 
i den kulturella sfären. 

Just entreprenörskap har dessutom ofta kopplats till konst-
närskap och utan tvekan finns det likheter i konstruktionen 
av Konstnären respektive Entreprenören. Bägge innehåller 
till exempel element som nyskapande, risktagande, passion 
och, kanske, någon slags geniförklarad ensamvarg. Även 
om det också finns skillnader, såsom exempelvis att konst-
närskapet har setts som ett kall, alltmedan entreprenörska-
pet – åtminstone utifrån – har setts som något som ger vin-
ning. 

Samtidigt är det förstås viktigt att komma ihåg att dessa 
satsningar på entreprenörskap och företagande på intet sätt 

är tagna ur luften. Som Arbetsförmedlingen Kultur uttryck-
er det: 

”Det finns en tydlig trend när det gäller sysselsättningens 
sammansättning inom kulturbranscherna. Tillskottet av 
sysselsatta sker uteslutande i form av egenföretagande 
samtidigt som antalet anställda minskar över tiden.” (Ar-
betsförmedlingen Kultur 2008, s. 7) 

Enligt deras prognos kommer antalet egenföretagare att 
öka med cirka 3 000 per år, oavsett konjunkturläge. För-
klaringen ligger bland annat i att de stora organisationerna 
inte längre anställer, utan hellre anlitar egenföretagare för 
tidsbegränsade uppdrag. 

Vad vi ser är således en ökning av antalet solo- och små-
företagare och allt fler uppdrag utlagda på entreprenad på 
det kulturpolitiska fältet. Det är således inte enbart i reto-
riken, utan också i praktiken, som ”entreprenöriseringen” 
äger rum. 

Eller som författarna till en forskningsrapport om de 
kreativa näringarna konstaterar: 

”Om entreprenörskap definieras som en person som star-
tar företag då är det få om inga sektorer som kan mäta sig 
med entreprenörsandan inom de kulturella näringarna.” 
(Jansson & Power 2008, s. 23)

Enligt deras rapport är det så mycket som 60 procent av alla 
verksamma inom de kreativa näringarna som driver före-
tag, även om en tredjedel av dem kombinerar företagandet 
med en anställning (Jansson & Power 2008). 

Liknande slutsatser går att dra på andra håll och det kan-
ske inte är så förvånande, eftersom det finns många likheter 
mellan kulturskapande och entreprenörskap. I USA, till ex-
empel, har man räknat ut att sannolikheten för att en konst-
när ska vara ”egenanställd” är 3,5 gånger större än för andra 
yrkesgrupper (National Endowment for the Arts 2008). 

”Egenanställd”, eller på engelska, ”self-employed”, kan 
tyckas vara en bättre beteckning än entreprenör, eftersom 
de flesta, även i de svenska studierna, framför allt ser sitt 
företagande som en möjlighet att kunna utöva sitt yrke; ett 
slags ”ofrivilligt” företagande (Karlsson & Lekvall 2002; 
Foghagen & Johansson 2007; Jansson & Power 2008). Fast 
”egenanställd” har förstås inte samma tidstypiska laddning 
som begreppet ”entreprenör” och implicerar på svenska 
dessutom att man har en hyrd arbetsgivare, vilket sällan 
konstnärer och andra kulturskapare har. 

Kulturen anses ofta ligga i framkant av utvecklingen och 
frågan är om det inte också gäller entreprenöriseringen av 
sektorn. I den ofta citerade europeiska rapporten, ”The Eco-
nomy of Culture”, säger man till och med att kultursektorn 
kan ses som en modell av den framtida arbetsmarknaden 
i stort: många solo- och mikroföretagare med hög utbild-
ningsnivå, som flyter in och ut mellan uppdrag, projektan-
ställningar och andra arbeten (EU-kommissionen 2006). 

En sådan struktur är förstås drömmen i det senkapitalis-
tiska samhället, där idealen är frihet, flexibilitet, förverkli-
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gande och förändring. Där passar entreprenörskapet – som 
konstruktion – perfekt in och det är inte undra på att vi ser 
en utbredd ”entreprenörialism” överallt. Frågan är dock vad 
som ligger bakom vårt okritiska hyllande; är vi måhända 
förförda av det som brukar kallas senkapitalismens ”ande” 
eller ”själ” (Boltanski och Chiapello 2006). 

För även om entreprenörskap förstås för en massa gott 
med sig, verkar det rätt överdrivet att tro att alla ska vara 
eller bli entreprenörer eller, som Stockholms läns landsting, 
föreslå att entreprenörskap ska bli en ”grundkompetens” i 
skolan. Som de uttrycker det: 

”Kunskap om entreprenörskap och kreativitet bör ge-
nomsyra hela utbildningssystemet och vara en integrerad 
del i undervisningen.” (Stockholms läns landsting 2008b, 
s. 76) 

Frågan är vad de menar med det. Ska barnen numera kunna 
läsa, skriva, räkna – och sälja sig själva? Och vad får det i 
så fall för konsekvenser? För det finns förstås en baksida 
med att vi både blir till varor själva och till dem som tillver-
kar, marknadsför och säljer dem, som sociologen Zygmunt 
Bauman uttrycker det (2007). Att vi splittrar upp samhället 
i små, individuella och entreprenöriella Jag AB och att vi 
i alla lägen relaterar till varandra som B2B, ”Business-to-
Business”. 

Som ekonom undrar man dessutom om det verkligen är 
lämpligt att det som vi brukar kalla en kalkylerande ratio-
nalitet, ett slags ”homo-economicus-tänk”, tillåts dominera 
alla arenor och relationer, inklusive den kulturella, som tidi-
gare har haft en tydlig motpol (Bourdieu 1996). 

Visst är det bra att aspekter som entreprenörskap och fö-
retagande uppmärksammas, särskilt som kultursektorn har 
en så stor andel solo- och mikroföretagare, men man måste 
också fråga sig om det inte ibland bara är ett finare och mer 
förföriskt sätt att säga: Finansiera och klara dig själv! 

Avslutande ord
Vill det sig riktigt illa, hamnar vi i en situation där det eko-
nomiska tar över, på alla plan. Frågan är vad som händer då. 
Risken är att kulturen får allt svårare med sin legitimitet om 
den inte kan leva upp till alla storslagna löften om att skapa 
ekonomisk tillväxt, regional utveckling, ett kreativt samhäl-
le, turism och en massa annat. Eller att viss kultur får allt 
svårare att klara sig, eftersom den aldrig kan klara sig på den 
marknad som inte finns, hur entreprenöriella alla än blir. 

Ett bakslag kan också drabba de ekonomiska argumen-
ten, så att pendeln istället slår för långt tillbaka åt andra 
hållet. Att vi glömmer att det trots allt finns ett samband 
mellan kultur och ekonomi och att det optimala snarare är 
balansgång mellan de båda. 

Här kan man konstatera att kulturpolitiken har en viktig 
roll att fylla som ett slags motvikt, som kan skapa ett tanke- 
och handlingsutrymme mellan den kulturella och den eko-
nomiska logiken. 

Till saken hör också att vi fortfarande inte riktigt vet 
vilka konsekvenserna av denna förskjutning av fokus mot 

det ekonomiska blir. Den kulturekonomiska forskningen 
är fortfarande i sin linda, även om den har vuxit markant 
det senaste decenniet. Ytterligare forskning om konsekven-
serna av ekonomiseringen på samhälls-, organisations- och 
individnivå behövs, utan tvekan. Hur ser den praktiska eko-
nomin, vardagen och utmaningarna till exempel ut för de 
många solo- och mikroföretagarna i kultursektorn? Hur för-
ändras konstnärsrollen? Vilka antaganden bygger idén om 
ekonomistyrning i konstnärliga organisationer på och vilka 
konsekvenser får den? Kan man skönja några alternativ till 
denna ganska enögda ekonomisering och hur ser de i så fall 
ut? Det är något som vår framtida forskning får utvisa. ■
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