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De senaste åren har kulturens ekonomi kommit alltmer 
i fokus. Dessutom har en mängd offentliga satsningar 
på de kreativa näringarna eller upplevelseindustrin på-
börjats, satsningar som har mötts av antingen hejarop 
eller avståndstaganden.

Den här artikeln vill mana till eftertanke: att varken 
hurra för mycket eller gå förbi för snabbt. Konceptet 
kreativa näringar har blivit alltför spritt och starkt för 
att inte tas på allvar och bli föremål för en djupare dis-
kussion. 

Artikeln presenterar en bakgrund till hur kulturen 
förändras och varför liksom till vilka ansatser som 
märks i policydiskussionen. Den presenterar också en 
modell för att förklara olika perspektiv på kreativa nä-
ringar och argumenterar för att kulturpolitiken måste 
förändras och involvera marknaden.

Analyser av kultur måste göras i det sammanhang som kul-
turen är en del av och den som studerar dagens utbud av 
kultur ser att sammanhanget har förändrats de senaste de-
cennierna. Kultur som näring betraktad har ökat i betydelse 
och blivit ett verktyg för samhällsplanering.

Utvecklingen är ett resultat av att produktionen och kon-
sumtionen av kultur har förändrats på omvälvande sätt. 
Framför allt har den teknologiska utvecklingen i Guten-
bergs spår möjliggjort massproduktion och bidragit till att 
försäljningen av kulturella varor har ökat och accelererat. 

I vissa fall har diskussionen dessutom vidgats till att in-
begripa ”kreativa näringar” och ”upplevelseindustrin” – två 
begrepp som jag ska återkomma till. 

Vi märker alla skillnaden. 
Man behöver inte vara gammal för att minnas en annan 

medievärld. En värld med fasta bokpriser där böcker en-
bart såldes i bokhandeln, som fram till början av 1970-talet 
självreglerades av branschen (Gedin 1999); en bokhandel 
per stad ansågs lagom. En värld där SVT erbjöd tv-program 
några timmar per kväll. En värld där orkesterkonserter 
stannade innanför väggarna på ett av de få konserthus som 
fanns; någon tv-sändning eller ljudinspelning skedde inte.

För ett halvt sekel sedan hade massproduktionens tide-
varv inletts med globala superstjärnor, såsom Elvis Presley 
och James Dean. Idag är ett globalt kulturlandskap verk-
lighet. Även Kina gör filmer som når en världspublik och 
Colombia levererar en världsstjärna, Shakira. FN:s första 
stora avtryck i diskussionen i form av Creative Economy 
Report (2008) med tillhörande konferens är fullt av hopp. 
Under perioden 1996–2005 ökade u-ländernas export inom 
de kreativa näringarna med mer än fem gånger, från 51 till 
274 miljarder USD.1

Den genomsnittliga världsmedborgaren (och svensken) 
har mer pengar och mer fritid än någonsin tidigare (bl.a. 
Dahlén 2008) och lägger också mer tid och pengar på kultur. 
Det är som privatpersoner vi framför allt har ökat vår kon-
sumtion. 45 miljarder kronor eller nästan 70 procent av den 
samlade kulturkonsumtionen i Sverige består av varor och 
tjänster som vi som individer själva bekostar. De offentliga 
kulturanslagen har under de senaste tio åren ökat med 25 
procent realt medan hushållens kulturkonsumtion har ökat 
med 34 procent. Siffrorna bör betraktas som skattningar, 
men trenderna är likväl tydliga.2

Kulturens värdeskalor och gränser är också utsatta för 
förändring. Inga indelningar är givna utan beror av plats 
och tid. Till exempel förkastade kulturindustrikritikern 
Adorno (1991) jazz, film och fotografi som ”fulkultur”.

Pratt (2007) menar att det visserligen går att säga att 
”värde” inte alltid behöver ha ett (ekonomiskt) ”pris”, men 
det innebär inte att allt som har ett pris inte har ett kulturellt 
värde. Även konstmusik säljer skivor och nedladdningar. 
Poängen här är att det mellan ytterligheterna finns en grå-
skala som bör tas på allvar.

Dessutom sprider sig kulturen till nya sammanhang.
1) För det första knackar nya sektorer som gärna kallar 

sig kultur på dörren. Ett sådant exempel är datorspel. Frank-
rike erbjuder exempelvis skattelättnader på 20 procent av 
produktionskostnaderna för spel med ”kulturellt innehåll”. 
I Sverige delade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth 
ut pris till ”Årets svenska spel” i mars 2008 och månaden 
innan höll kulturutskottet ett riksdagsseminarium om da-
torspelsmediet som ”kulturyttring”. Riksdagspolitikern 
Camilla Lindberg (fp) var arrangör. Hon har tidigare skrivit 
en motion om sänkt spelmoms och sagt:

”Folk frågar mig om jag inte har viktigare saker att ägna 
mig åt än spel, de kan till och med skratta åt det. [...] Och det 
sitter massor av människor och jobbar med operan. Varför 
är det ingen som skrattar åt det?” (Sundberg 2008).

2) För det andra är inte gränserna tydliga (om de ens någon-
sin varit det). Om vi ska fortsätta med exemplet datorspel lånar 
genren numera inte bara från filmen och litteraturen utan spe-
len är i sig själva förlagor till nya filmer och finansierar också 
ny musik. Mängder av kompositörer har fått se sina verk för 
datorspel framföras av symfoniorkestrar och i augusti 2008 
hamnade albumet Video Games Live: Volume One på ame-
rikanska Billboardlistan. Ett år tidigare framförde Sveriges 
Radios Symfoniorkester musik från Xbox-trilogin Halo. Kon-
serthuschefen Michael Tydén sade i pressmeddelandet: ”Spel-
världens musik har sin absoluta plats på konsertestraden.”

3) För det tredje är gränsen mellan producent (med makt 
över innehållet) och mottagare (passiv) inte längre självklar. 

Kulturens ekonomi och kreativa näringar
– drivkrafter och konsekvenser för kulturpolitiken
av Tobias Nielsén

1. Fördelningen är ännu ojämn; Afrikas del av ”den kreativa ekonomins världshandel” är under en procent. Orsakerna 
sägs vara bristfälliga inhemska institutioner och världsekonomins allmänna strukturer. 
2. I siffrorna inkluderas utgifter för utrustning och apparatinköp, t.ex. tv-apparater, ljudanläggningar och dvd-spelare. 
Se vidare kapitlet ”Kulturens ekonomi” i statistikdelen i denna bok.
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En skillnad består i att lagrad kultur – film, skivor/nedladd-
ningar, tv-dramer, texter – kan förflyttas direkt på konsu-
mentens kommando: man bestämmer som konsument själv 
i högre grad när, var och hur kulturen ska konsumeras.

Det gäller även böcker. Nätgiganten Amazons elektroniska 
bokläsare Kindle har snabbt blivit en stor succé (än så länge 
bara på den amerikanska marknaden). På bara tre månader 
sedan nyförsäljningen startade i maj 2008 sålde Kindle i 
240 000 exemplar och innehåll till Kindleläsarna stod då för 
12 procent av Amazons försäljning (Gradvall 2008).

Dahlén (2008) kallar den här världen en som helst-värld, 
där – med en något tillspetsad beskrivning – vem som helst, 
när som helst, var som helst kan ta del av vad som helst av det 
globala utbudet. Vi har redan i de flesta fall möjlighet att di-
rekt efter att ett tv-program sänts någonstans i världen, ladda 
ner det eller titta på det via webb-tv. En av konsekvenserna 
för kulturen är att livslängden blir ännu kortare för böcker, 
filmer, musikalbum, teaterföreställningar och dylikt. Utbudet 
är enormt och något nytt väntar alltid bakom hörnet. 

Akademibokhandelns nyöppnade (juni 2008) butik i Gö-
teborg kallas en ”litterär färskvarubutik” – ”hyllvärmare 
göre sig icke besvär”. Konceptet bygger på idén om att män-
niskors tidsbrist i kombination med hög utgivningstakt gör 
att det kan vara svårt för konsumenterna att hänga med 
(Akademibokhandeln 2008).

En annan skillnad är att konsumenterna har blivit mer 
aktiva. Jenkins (2006) menar att konvergensen – ett mode-
ord de senaste åren – av olika kulturformer inte bara gäller 
media, utan också just blandningen av nya och gamla kul-
turformer. Han menar att ”kulturkonvergensen” inte främst 
handlar om ett teknikskifte, utan mer om en förändring 
där passiva mottagare blivit aktiva medaktörer. På så sätt 
växer en ny generation upp med insikten att det innehåll 
som sprids bara är en startpunkt. Rollspel med föränder-
liga världar är exempelvis en enorm framgång på internet.3 
Möjligheterna att själv redigera, producera och distribuera 
är dessutom enorma. Så kallat användargenererat innehåll 
fyller inte minst videoklippssajten YouTube och använda-
rengagemanget ökar generellt (se bl.a. Tapscott–Williams 
2007).

4) För det fjärde börjar ”kultur” bli en fråga om ekono-
misk utveckling. Den ökade kulturkonsumtionen är den 
främsta förklaringen. Tillväxten ökar och flera rapporter 
pekar på det ekonomiska värdet av kultur, bland annat en 
uppmärksammad rapport som skrivits på EU-kommissio-
nens uppdrag (KEA 2006). I denna sägs ”den kulturella och 
kreativa sektorn” omsätta 654 miljarder euro (siffror från 
2003). Konsultbyrån PWC räknar i sin årliga sammanställ-
ning Global Entertainment and Media Outlook (2008) med 
en fortsatt tillväxt på 6,4 procent i världen.

Kort sagt: Filmbranschen i Hollywood, exempelvis, är 
en industri som genererar ekonomiskt värde på samma sätt 
som bilsektorn. Idag behöver man inte bläddra länge bland 
tidningarnas ekonomisidor för att hitta nyheter från under-
hållningsindustrin.

En annan sida av den här utvecklingen är att kulturbase-
rad input och dito innehåll generellt värdesätts på allt fler 

håll. Numera är få människor nöjda med ett produkturval 
som endast omfattar en modell eller en färg. ”T-Forden” 
fanns i en färg. Idag har du en hel palett att välja från när du 
ska designa din nya bil. Liedman (1997, s. 351) diskuterar 
en kulturalisering och estetisering och skriver ”att formgiv-
ningen av snart sagt alla varor idag är utstuderad, ingenting 
är längre blott och bart funktionellt”.

5) För det femte har instrumentella argument för kultur 
hamnat alltmer i fokus. Framför allt anses kultur vara vik-
tig för att profilera städer, regioner och länder. Därför har 
”kultur” och ”kreativa näringar” tagit sig in i många regio-
nala tillväxtprogram i Sverige (Kultur i tillväxtprogrammen 
2005). Låt mig citera en tillväxtstrateg i en kommun, apropå 
värdet av kultur: ”Politikerna vill bara höra om vad som 
kommer tillbaka i form av skatteintäkter och arbetstillfäl-
len.” Egna observationer, om än osystematiska, pekar på att 
den typen av uttalande är vanlig.

Man hoppas att de önskade effekterna ska komma i form 
av turism, inflyttningar, företagsetableringar och ett bättre 
kreativt klimat som ska gynna alla företags innovationspro-
cesser. Kultur – är argumentet – gör oss inte bara till bättre 
människor för att vi mår bättre, utan för att den medför att 
vi blir mer kreativa och inkännande och därmed genererar 
mer pengar till vårt företag (t.ex. Nielsén 2003, O’Connor 
2007, Pratt 2007).

Den antagna kedjan kan sammanfattas enligt följande: kul-
tur > kreativitet > innovation > tillväxt > sysselsättning.

Särskilt mycket uppmärksamhet har idén om ”den krea-
tiva klassen” fått; ett begrepp som tillskrivs Richard Florida 
(2002). Det är den kreativa klassen som spås stå för de mest 
värdefulla innovationerna i vårt samhälle och för denna 
grupp ska rätt förhållanden skapas. Dessa människor vill 
ha tillgång till ett rikt kulturliv, som därmed bör finnas för 
att skapa en attraktiv stad eller region.

De här idéerna har inneburit en policyvåg – ofta kopplad 
till kreativa näringar – där målet har varit att skapa förutsätt-
ningar som leder till att vissa antaganden motsvaras, nämli-
gen tron på att talang, teknik och tolerans (”3 T:n”) leder till 
ekonomisk tillväxt. Många har dock varit kritiska, inte minst 
mot det kvantitativt baserade indexet över ”kreativa” städer, 
regioner och länder (se t.ex. Lovink–Rossiter 2007).

Hur hamnade vi här?
Behoven att underhållas, fördjupa sig, kommunicera, mötas 
och få uppskattning kvarstår. Däremot förändras sätten. 

Den stora förändringen har sin grund i den teknologiska 
utvecklingen. Liedman (1997) konstaterar att på vissa om-
råden är inte längre krigsindustrin teknikledande, utan nöj-
esvärlden. Det gäller såväl produktionen som distributionen 
och konsumtionen av kultur. 

Teknologiska genombrott skapade förutsättningar för 
att ljud och bilder skulle kunna lagras och spridas. Bak-
om dessa stod en rad uppfinnare på 1800- och 1900-talet: 
Wheatstone (mikrofonen), Edison och Cros (fonografen), 
bröderna Lumière (cinematografen), Poulsen (datalagring) 
och Baird (televisionen). Idag är datorn som redskap närva-
rande i så gott som alla kulturdiscipliner. För att skriva text, 

3. Det illustreras bäst av den ”virtuella världen” World of Warcraft, som har 10 miljoner spelare.
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för att göra musik, för att arbeta med bildkonst och – inte 
minst – för att skapa ”allkonstverk”.

Internet har revolutionerat vårt sätt att sprida och ta del av 
information och verk liksom hur vi samverkar. Plötsligt är 
inte en bokhandel eller musikaffär längre begränsad av sina 
lokaler, utan kan erbjuda ”alla” titlar. En svensk bokhandel 
som nätbaserade Bokus har exempelvis 3,5 miljoner titlar 
till försäljning. Anderson (2006) har myntat begreppet ”den 
långa svansen” (the long tail). Konsekvenserna av utveck-
lingen är, menar han, att ”allt” verkligen säljer. Det innebär 
att utrymmet blir större för smalare nischer, eftersom inte 
enbart topplistan och klassiker finns tillgängliga i butiken. 

Mångfalden ökar på så sätt och förstärks av den mängd 
mediekanaler som finns tillgängliga idag. Dessa kommer dels 
från företag, dels från privatpersoner. Dessa kanaler är inte 
enkelriktade, utan sammanvävda och interagerande. De är 
inte heller tillgängliga bara i ett land, utan över hela världen. 

Upptinade kalla krig och rivna handelshinder har ihop 
med den teknologiska och ekonomiska utvecklingen drivit 
på en globalisering, som också märks i form av ökat re-
sande. Vi tar alltså till oss mer kultur som turister.

Framför allt har asiatiska länder tagit plats bland de största 
handelsländerna; Kina är enligt vissa beräkningar världens 
största exportör av kulturella varor (Unesco 2007).

Förändringen har också lett till att allt fler (västerländska) 
länder och regioner frågar sig hur de ska behålla sitt ekono-
miska välstånd. Vad ska man tjäna pengar på när fabriker 
stängs eller flyttar ut? Då världskartan ritats om med nya stor-
makter, som tävlar om både lågavlönad produktion och, har 
det visat sig, kunskapsintensiv innovation, har det inte varit 
svårt att övertyga politiker om värdet av kreativitet och kun-
skap och talanger (Ross 2007). Här har ord som kreativitet 
fått en framträdande position – inte minst sedan Tony Blair-
regeringen lanserade begreppet creative industries 1997.

Kopplingen mellan kultur och kreativitet är sällan själv-
klar – inte heller den mellan kreativa näringar och kultur 
– och inte utan konsekvenser. Trots det har denna koppling 
sällan skärskådats eller ens diskuterats.

Många gemensamma beröringspunkter finns och några 
kommer att beröras senare i artikeln, men sammanfatt-
ningsvis kan sägas att de som arbetar med finansiering av 
kulturen har i de kreativa näringarna som koncept sett en 
möjlighet att flytta fram sina positioner och därmed få ytter-
ligare resurser. Detta bör ses mot bakgrund av att konkur-
rensen om offentliga budgetar hårdnar och, påpekar Pratt 
(2007), att kulturen alltid förlorar mot utbildning och sjuk-
vård. Därför är det inte märkligt att rationaliteter som beto-
nar de nyttor som kulturen tillför har fått större utrymme.

Något som med säkerhet kan konstateras är att såväl re-
geringar som forskare och privata aktörer menar att konkur-
rensfördelar under detta århundrade ligger i förmågan att 
skapa värde genom att applicera kreativt tänkande på pro-

cesser, produktion och skapande. Vägen dit skiljer sig dock 
betydligt mellan olika länder världen över. Således finns 
många olika perspektiv och aktörer och inte minst syften 
bakom satsningar på de kreativa näringarna.

Förvirring och svårigheter
Orsaken till ett samlande begrepp som de kreativa näring-
arna står att finna i det faktum att flera för näringarna ge-
mensamma drag har identifierats: kultur eller kreativitet 
som input, i många fall med upphovsrätten som grund för 
affärsmodellerna i branscherna. O’Connor (2007) gör en 
bra genomgång av olika definitioner. 

En slutsats är att det finns flera svårigheter med ett sådant 
metaetiketterande eller paraplybegrepp. Inte minst är det värt 
att notera vad som utelämnas i diskussionen. O’Connor (ibid.) 
menar att priset för begreppsskiftet från kulturnäringarna till 
de kreativa näringarna4 (eller, kan tilläggas för Sveriges del, 
upplevelseindustrin5) har varit en otydlighet i vad som menas.

Vad är inte en upplevelse eller kreativt? Inte heller ett 
begrepp som ”den kulturella ekonomin” är självklart. Syf-
tar det på kulturaliseringen av ekonomin eller ekonomise-
ringen av kulturen?6

En följdfråga bör alltid vara: Vilka intressenter hörs och 
syns? Kreativa näringar utgör som koncept ett konstruerat fält 
dit vissa släpps in och andra inte. Definitionerna överlappar 
inte heller varandra. Kolmodin et.al. (2008, s. 51) jämför den 
svenska definitionen av upplevelseindustri med EU-kommis-
sionens definition av den kulturella ekonomin och konstaterar 
stora skillnader: Av ”upplevelseindustrins 434 000 sysselsat-
ta och 509 000 sysselsatta i ’Cultural Economy’ är det drygt 
222 000 sysselsatta som är gemensamma. Att likställa dessa 
definitioner i en vardagsdiskussion blir därmed tveksamt.”

Den här jämförelsen lyfter också fram svårigheterna med 
mätningar. Ett flertal mätningar har genomförts, främst 
med det brittiska kulturdepartementets modell som ut-
gångspunkt (Creative Industries Mapping Document 1998), 
vilka syftat till att beskriva de kreativa näringarnas bidrag 
till bruttonationalprodukten. Uppenbarligen påverkar valet 
av definition en stor del av utfallet, men det är inte heller 
rimligt att begränsa värdet av kulturen eller de kreativa nä-
ringarna till det direkta bidraget från vissa sektorer, det vill 
säga till ett förstahandsmått på produktion, utan effekter 
på sidoaktiviteter eller andra genererade värden bör inklu-
deras. Diskussionen i nästa avsnitt med den presenterade 
förklaringsmodellen som grund erbjuder ett försök att ny-
ansera mätningarna. Svårigheterna innebär följaktligen inte 
att vi ska avstå från att försöka mäta eller bedöma. Tvärtom 
behöver nya metoder testas.7

Flera perspektiv – en modell
Begreppsförvirring och svårigheter med mätningar och de-
finitioner innebär att det blir desto viktigare att förstå olika 

4. Se även Cunningham (2002) för en diskussion om utvecklingen av begreppsval, vilken handlar om mycket mer 
än själva begreppet.
5. Upplevelseindustrin motsvarar de kreativa näringarna, förutom att en stor del av besöksnäringen ingår, däremot 
inte mjukvaruutveckling.
6. Motsvarande diskussion kan föras om kreativa i den kreativa ekonomin eller upplevelse i upplevelseindustrin.
7. Pratt (2007) föreslår en metod som går mer på djupet och inkluderar alla sidoaktiviteter. En sådan metod kräver 
ökad förståelse för processerna i de kreativa näringarna, även de internationella flödena, i stället för fokus enbart 
på produkterna.
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rationaliteter bakom initiativ och argument, inte minst för 
att förstå konsekvenser för kulturpolitiken. 

Vilka motiv finns för satsningar och vilka förväntningar 
finns? Sammanfattningsvis finns dessa olika beskrivna vär-
den:8

• Kultur lockar människor. En musikkonsert eller ett ge-
nerellt sett rikt kulturliv kan vara attraktionskrafter som 
lockar besökare (turism) och motiverar inflyttning.

• Kultur säljer. Kulturens varor och tjänster kan säljas på 
en marknad. Vi går på bio, besöker konserter och köper 
böcker. Dessa effekter är lättast att mäta.

• Kultur skapar image och identitet. För det första bidrar 
de kreativa näringarna till att skapa uppmärksamhet, 
som andra verksamheter kan dra nytta av. Exempelvis 
kan framgångar inom musik och design sätta Sverige 
och enskilda kommuner på kartan. För det andra hjälper 
kulturen till att forma en identitet, såväl individuellt som 
kollektivt. Som människa definierar man sig ofta utifrån 
en känsla av tillhörighet, som inte sällan uttrycks i form 
av en livsstil (konsumtion, intressen, val av hemort etce-
tera) som formas av konstnärliga verk (litteratur, musik, 
teater, film etcetera).

• Kultur genererar mervärde och redskap för övrig indu-
stri. Kulturen ses som en kreativitetsfrämjare. Förhopp-
ningen är generella effekter i form av en miljö för inno-
vationer och gränsöverskridande samarbeten, såsom när 
kulturen verkar som underleverantör till övrig industri, 
till exempel innehåll till och design av mobiltelefoner. 

• Egenvärde. Kulturen som mål i stället för medel, ofta 
med en bedömningsgrund som involverar konstnärlig 
nivå eller kulturhistoriskt värde. Egenvärdet blandas 
ibland ihop med instrumentella argument som kulturens 
betydelse för demokrati och ”det fria ordet”.

När vi debatterar kultur eller kulturpolitik har vi ofta våra 
utgångspunkter i olika uppfattningar om vilka av ovan-
stående värden som motiverar kultursatsningar. Därmed 
diskuterar vi inte samma sak. Inte heller behöver det vara 
samma saker som vi tror oss vilja åstadkomma.

Perspektiven är för den delen inte alltid kompatibla, även 
om samma aktivitet eller produkt kan bidra till flera effekter 
– såväl sälja biljetter som locka turister och vara konstnär-
ligt utmanande.

Det som genererar dessa olika effekter kan betraktas som 
kärnan i ett större system eller som en sol som skapar energi 
åt andra former och världar (verksamheter) i ett större sys-
tem (”solsystemsmodellen”, enligt Nielsén 2003). Även KEA 
(2006), Nilsson (2006) och Staying Ahead (2007) använder 
en metafor där en kärna skapar förutsättningar för och omges 
eller kompletteras av andra verksamheter. I centrum finns de 
som skapar. I nästa cirkel följer de som förvaltar och förpack-
ar det som skapats till produkter (t.ex. bokförlag). I nästa led 
följer verksamheter som sprider produkterna (bokhandlare). 
Längre bort från kärnan återfinns aktörer som använder sig 
av det som skapats för egna ändamål (t.ex. e-boksläsare).

Apropå att flera värden uppstår kom i juni 2007 en dom 
från Kammarrätten i Göteborg, vilken var banbrytande för 

synsättet att investeringar i kulturverksamheter också kan 
ha näringseffekter, det vill säga för perspektivet att man 
inte betraktar kultur och näring som antingen – eller utan 
som summan av värdena (Kammarrätten i Göteborg 2007). 
Målet handlade om huruvida invånarna i länet Västra Gö-
taland och Uddevalla kommun hade nytta av pengarna som 
Film i Väst fick. Domskälet angav att ”filmskapande är en 
kulturell verksamhet” och därmed ”inom landstingets kom-
petens att ge stöd till”. Samtidigt vägde kammarrätten in 
”indirekta effekter i form av allmän stimulans för kultur- 
och näringslivet, ökad sysselsättningsnivå m.m. som den 
bedrivna filmskaparverksamheten kan ha för Västra Gö-
talandsregionen och dess medlemmar”. Slutsatsen var att 
dessa indirekta effekter, ”tillsammans med den kulturella 
nytta”, innebär att stödet har en tydlig koppling till invå-
narna i den här regionen.

Utöver olika värden som kan skapas finns ytterligare en 
ordningsprincip, som förklarar skillnader såväl mellan de 
kreativa näringarna som mellan olika kulturformer, nämli-
gen tre affärslogiker:
• Massproducerade produkter. Dessa är ofta mediebero-

ende, såsom böcker, film, tv och musikalbum, men dist-
ributionsformerna varierar. Film kan visas på tv och på 
bio och säljas som dvd-skivor. Massproducerade varor 
kräver ofta stora investeringar, men vinsten ökar ju fler 
exemplar som säljs.

• Livebaserade produkter. Dessa utmärks av här-och-nu, 
av mötet med en publik. Exempel är direktupplevelser 
– inte de inspelade tv-sändningarna – av teaterföreställ-
ningar, orkesterkonserter och musikfestivaler.

• Input till andra produkter. Denna fungerar ofta som 
värdeförstärkare av andra produkter, till exempel design 
eller musik till en reklamfilm eller på en restaurang. Ett 
annat exempel är arkitektritningen till en byggnad.

En gemensam matris över de båda ordningsprinciperna ges i 
tabellen nedan. Den kan användas för att svara på tre frågor:
• Vad pratar vi om?
• Vad vill vi och hur ska vi nå dit?
• Hur ska vi mäta effekterna?

Figur 1. Förklaringsmodell för olika perspektiv och 
affärslogiker.
 Massproducerade Livebaserade Input till andra 
 produkter produkter produkter

Lockar  E  
Säljer A   
Image och identitet  B F I 
Mervärde C  H 
Egenvärde D G 

Förklaringsmodellen ovan förtydligar perspektiven: Vill vi 
satsa på kultur för att skapa skatteintäkter eller förbättra 
boendeförhållanden? Eller både och? Eller inget av alter-
nativen?

Industriell kulturproduktion – mångfaldigande av verk 
från till exempel bokförlag, filmproduktionsbolag eller mu-
sikbolag – kan om den är framgångsrik ge ekonomiska vin-

8. Vidareutveckling från Nielsén (2003) med inspiration från Kultur i tillväxtprogrammen (2005).
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ster (A) och bidra med både jobbtillfällen och skatteintäkter. 
Sådan produktion kan också bidra med effekter som image 
och identitet (B) – tänk på Ingmar Bergmans Sverigebild 
och en låt som Frank Sinatras ”New York, New York”. Inne-
hållet från kulturproduktionen – text, rörliga bilder, musik 
– kan också fungera som input till andra produkter och på 
så sätt tillföra mervärde (C), t.ex. till mobiltelefoner. Den 
massproducerade kulturen innefattar ibland – men inte all-
tid – konstnärligt intressanta produkter (D); från nämnda 
Bergman till vilken nobelpristagare i litteratur som helst. 
Däremot är det tveksamt vilken betydelse denna typ av pro-
duktion har för boendeförhållanden och turism.9

Om turism är målet får livebaserade aktiviteter störst ef-
fekt (E), till exempel konserter på stora arenor, framgångs-
rika musikal- och teaterföreställningar och festivaler. En 
livekonsert eller en teaterföreställning kan också bidra med 
image för en plats och bidra med identitet (F) – tänk: Hults-
fredsfestivalen. Sådana evenemang kan givetvis också mo-
tiveras med – det något svårdefinierade10 – egenvärdet (G).

Kulturell kompetens att skapa marknadsmässiga fördelar 
bidrar framför allt till mervärde (H). Det största samhälls-
värdet av design handlar inte om hur många designer som 
sysselsätts, utan om vad design bidrar med till andra företag. 
Mervärde hör ihop med image och identitet (I) – en produkt 
laddas med något extra, inte sällan något som bidrar till ett 
uttryck för livsstilskonsumtion: man köper något för att visa 
vem man är; ett särskilt märke, en viss färg, ett speciellt 
innehåll. Image uppstår därför utifrån mervärdet som den 
kreativa inputen eller kulturinputen bidrar med. 

Matrisen kan också användas som mall för mätningar. 
Ekonomiska effekter av till exempel ett evenemang mäts 
inte bara genom att man studerar arrangörens omsättning, 
utan också i hotellnätter och turistkonsumtion generellt: hur 
mycket ”nya pengar” strömmar in, det vill säga hur mycket 
spenderar besökarna som kommer utifrån?

Det finns givetvis fler aspekter att väga in i en diskussion, 
till exempel (mycket) små kontra (mycket) stora företag och 
olika typer av finansieringar och ideologiska grunder (Pratt 
2005).

En analys av nuvarande policydiskussioner i Europa il-
lustrerar hur matrisen kan användas. En tendens är att man 
sätter alltmer fokus på ”den kreativa ekonomin” än på ”de 
kreativa näringarna” (motsvarande H i matrisen ovan). Både 
det brittiska kulturdepartementet (Creative Britain 2008) 
och FN-organen UNCTAD respektive UNDP (Creative 
Economy Report 2008) hade det perspektivet i sina senaste 
rapporter i ämnet.

Skiftet kan ses som ett försök att ge området en central 
position i samhällsutvecklingen. Förklaringen kan vara rent 
pragmatisk: löftet om de kreativa näringarna anses ibland 
inte ha infriats och därför måste satsningens omfång ut-

vidgas. I FN:s fall handlar det kanske snarare om att be-
tona vikten av kunskap som värdeskapare: att välstånd inte 
(längre) bara grundas på materiella tillgångar liksom att 
nya, ofta teknikbaserade, branscher växer mycket snabbt. 
Ordet kreativitet och vissa tekniktunga kreativa näringar 
har fått symbolisera den tanken – och kulturen i övrigt har 
följt med i samma andetag.

En annan intressant sida av att ”den kreativa ekonomin” 
framhålls på bekostnad av ”de kreativa näringarna” är att 
de kulturella värdena samtidigt betonas (egenvärde i matri-
sen). För att citera ur Staying Ahead (2007, s. 188): 

“But (the creative industries) are more than that. They are 
the means by which the nation displays expressive value – a 
source of pleasure, wellbeing and the replenishment of our 
collectively-created culture – and their growth demonstra-
tes the increasing worth we attach to it.”

Inte heller EU-kommissionens The Economy of Culture 
in Europe (2006) är enbart en ekonomisk rapport, trots den 
allmänna bilden av den. I stället understryker den också de 
kulturella värdena.

Sammanfattningsvis anar jag en ny diskurs för hur vi ser 
på de kreativa näringarna i Europa:

1) Kulturen är viktig, inte bara för de ekonomiska ef-
fekterna, vilket inte sällan motiveras med “instrumentella” 
argument, såsom verktyg för mångfald, integration och 
livskvalitet.

2) Att tillväxten i de kreativa näringarna (A i matrisen 
ovan) är relativt högre jämfört med alla andra sektorer kri-
tiseras (dock inte vad gäller det digitala media-fältet). Man 
betonar att “kreativitet” – om det är ekonomisk tillväxt som 
är målet – snarare är viktig som en komponent i övrigt nä-
ringsliv (H i matrisen).

Kulturen och de kreativa näringarna
Det finns en självklar koppling mellan kulturen och de krea-
tiva näringarna. De senare bygger på och drar nytta av det 
kulturella innehållet eller skapandet i de produkter som nä-
ringarna säljer 11, till exempel musikalbum, filmer, musei-
visningar, konstgallerier och musikalföreställningar.12

En annan viktig koppling är att kulturen och de kreativa 
näringarna lever i symbios. De utgör inte två olika sfärer, 
utan består av individer och verksamheter som ryms – på en 
och samma gång – i båda sammanhangen. Nilsson (2006, s. 5) 
beskriver samspelet som ett ”ekosystem”, ”med ett samspel 
mellan det kulturella systemet som sådant och odlingsland-
skapet, det vill säga den kreativa sektorn och innovations-
systemet i vidare mening”. 

Särskilt tydligt är det i fallet med individerna i kultur-
sektorn och de kreativa näringarna. De rör sig fram och 
tillbaka mellan fälten; detta gäller såväl skådespelare som 
manusförfattare och regissörer. Ett exempel är Ulf Lundell, 

9. Visserligen uppkommer turism utifrån framför allt filmer och böcker, men effekterna är på det stora hela marginella 
och svåra att planera för. Ett aktuellt undantag är vad ”Sagan om Ringen”-filmerna inneburit för Nya Zeelands turism.
10. Om kulturens egenvärde kan mycket sägas och även denna har olika rationaliteter. Denna diskussion ryms dock 
inte i den här artikeln.
11. I de flesta fall. I den brittiska definitionen ingår mjukvaruutveckling, vars koppling till kultursektorn är svag eller 
obefintlig.
12. På så sätt är kreativa näringar också kulturbaserade näringar och därför är ordet kulturnäringar egentligen att 
föredra i det här sammanhanget. Kreativa näringar används i den här artikeln eftersom det begreppet idag är vanligare 
och fångar in fler aspekter.
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som i flera decennier har verkat som författare, musiker och 
konstnär. 

Kom dessutom ihåg att även teaterbiljetter säljs på en 
marknad.

Gränserna är alltså otydliga mellan kommersiell och icke-
kommersiell kultur, mellan privata och offentliga verksam-
heter samt mellan formella och informella sammanhang. 
Detta gäller framför allt på individnivå, särskilt sett över 
tid – alla har börjat någonstans och amatörsammanhangen 
kan knappast överskattas (Nielsén 2006).

Kopplingarna mellan olika sektorer förstärks av att det 
ofta krävs av försörjningsskäl. Både kultursektorn och de 
kreativa näringarna domineras av projektbaserade aktivi-
teter. Det är för de flesta nödvändigt att kombinera olika 
projektuppdrag och olika sektorer för att få ihop en till-
räckligt stor ”portfölj” med uppdrag då få kan luta sig mot 
ett enda permanent jobb. Arbetskraften hämtas därför till 
stor del från ett frilansarbetarsystem. Det är också en an-
ledning till att personer med samma intressen och färdig-
heter samlas och bildar kluster. (Bearbetning utifrån Caves 
2002, Nielsén 2006 och Pratt 2007.) Filmskådespelare bor 
till exempel ofta i Los Angeles. De vet att det är där de 
flesta uppdragen finns.13

Dahlström et.al. (2007) har studerat de svenska filmarbe-
tarnas situation. Av filmarbetarna har endast 14 procent hela 
sin försörjning från arbete med långfilm eller tv-drama. Det 
är dock få av filmarbetarna som inte alls har arbetat med 
film eller tv.

En slutsats är att i stället för att spalta upp stuprör i form 
av sektorer och diskutera offentliga anslag till dessa (ofta 
sina egna) är det av utomordentlig betydelse att förstå sam-
spelet. En viktig uppgift för framtida forskning är att stu-
dera dessa processer.

Konsekvenser för kulturpolitiken
Vad blir den logiska följden av förändrade förutsättningar för 
och ett ömsesidigt beroende mellan den icke-kommersiella 
kultursektorn och de kreativa näringarna? En fri marknad? 

Det är en fråga som många av dem som analyserar de 
kreativa näringarna brottas med (bl.a. Pratt 2005) och det är 
en så stor fråga att en seriös diskussion inte ryms här. Tillåt 
mig ändå några funderingar:

En slutsats är utan tvivel att kulturpolitiken måste för-
ändras för att inte vara dömd att krympa och bli åsidosatt. 
Orsakerna har nämnts tidigare. Dels befinner sig kultur-
området alltid i ett besvärligt läge i jämförelse med andra 
politikerområden, eftersom nyttan är svårdefinierbar. Dels 
fångar kulturpolitiken in allt mindre av sin egen sfär. Den 
privata konsumtionen av kultur ökar i förhållande till den 
offentligt finansierade konsumtionen.

Risker finns med att en del av samhällets politik stimu-
lerar de kreativa näringarna utan inblandning av kulturpo-
litik. Skeptiker har pekat ut några hot (Ross 2007) och jag 
kan själv komplettera: 

• Ökat utbud och ökad kulturkonsumtion innebär möjlig-
heter, men karakteriseras av en nyhetshets som innebär 
att allt annat än det som är nytt skyms.

• De kreativa näringarna lovar för mycket i förhållande 
till hur många nya jobb som skapas, vilket kan leda till 
bakslag även för synsättet på vad kulturen bidrar till. 
Förväntningarna har ibland varit orimligt höga.

• De instrumentella ansatserna sker på bekostnad av 
konstnärliga eller långsiktiga bedömningar.

• Stadsplanering för ”kreativitet” innebär en miljö som 
– nybyggd och anpassad – blir för dyr för dem som den 
byggdes för.

En statisk kulturpolitik riskerar följaktligen att missa både 
hot och möjligheter.

Hur kulturpolitiken ska formas är givetvis en fråga som är 
avhängig ideologiska synsätt och vad man tycker att syftet 
med kulturpolitik ska vara. Men det krävs kulturpolitiska 
avvägningar,14 som är oundvikliga för att anpassa politiken 
till ett förändrat kulturlandskap.

Det är synnerligen angeläget att diskutera dessa avväg-
ningar nu, men det gäller också att om och om igen uppda-
tera och ifrågasätta kulturpolitiken utifrån hur verkligheten 
ser ut. ■

13. Det här är också en anledning till att större städer har dominerande positioner inom de kreativa näringarna. 
Alternativ i mindre städer har varit att skapa mikrokluster som begränsar sig till ett hus, till exempel Rock City i 
Hultsfred.
14. Se Matarasso–Landry (1999) för en tänkvärd genomgång.
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