
96  KULTURSVERIGE 2009

Begreppet K-samhället lanserades av mig på 1980-talet. 
K-samhället symboliserar ett samhälle och dess ekono-
miska system, som byggs upp på en grund av (formella) 
kunskaper, kreativa resurser, kommunikationssystem 
och konst och annat kulturellt kapital. Begreppet var 
till väsentlig del en reaktion mot förenklingar som ”det 
postindustriella samhället”, ”informationssamhället” 
och ”kunskapssamhället”. 

Vart och ett av dessa begrepp täckte visserligen in en del 
– men bara en liten del – av den samhällsomvandling som 
inleddes på 1970-talet,. Det ”postindustriella samhället” 
innebar också ett allvarligt analytiskt fel; jordbruk, service 
och industri är enbart beteckningar på ekonomiska aktivi-
teter och är därmed tämligen godtyckliga sätt att gruppera 
produktionens inriktning.

Den ansats jag valde tog sin utgångspunkt i den framväx-
ande nya infrastrukturen och skälet till detta val är att det 
ekonomiska, sociala och kulturella spelet med nödvändighet 
sker på en infrastrukturell arena. K-samhället är då helt en-
kelt sammanfattningen av en ny mångfacetterad infrastruk-
tur och denna infrastrukturs konsekvenser i samhället.

Vad menade (och menar) jag då med infrastruktur?
Två vetenskapsteoretiska kriterier spelar stor roll i dessa 

teori-, modell- och hypotesformuleringar. Det första kriteri-
et betonar kausal förklaring, det andra prediktionsförmåga. 
Enkelt uttryckt är för mig en teori meningslös om den inte 
innehåller kausalt meningsfulla mekanismer och oavgörbar 
om den inte förmår att ge rimliga förutsägelser om framtida 
utfall.

En social eller ekonomisk teori med infrastruktur som 
bas har stora fördelar enligt båda dessa kriterier. Infrastruk-
turens långsamma förändring och dess inverkan på många 
företags och hushålls beslut ger dels en tydlig kausal me-
kanism, dels goda möjligheter att förutse konsekvenser i 
termer av kulturell, social och ekonomisk utveckling. De 
viktigaste förutsättningarna för utvecklingen av regioners 
befolkning – näringsliv, kultur och sociala förhållanden 
– ges av infrastrukturens omfattning och geografiska ut-
sträckning. Tillgång till eller brist på infrastruktur kan sätta 
gränser för den samhällsekonomiska utvecklingen.

Analysen tar sin utgångspunkt i en teori som säger att 
långsamt föränderliga faktorer fungerar som orsaker till 
förändringar av en mängd storheter som bara är kortsiktigt 
föränderliga. Denna analytiska ansats har med framgång 
använts i kemin och biologin i studiet av katalytiska pro-
cesser.

Två grundläggande egenskaper för infrastruktur är att 
den är ett kollektivt kapital, som kan nyttiggöras samtidigt 
av många företag eller hushåll, och att den har en, jämfört 
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med annat kapital, lång livslängd. Det innebär att infra-
strukturen under en stor del av sin livslängd liknar kataly-
satorer, vilka påverkar mängder av processer utan att själva 
förbrukas.

Infrastrukturen ingår analytiskt i ett dynamiskt och eko-
nomiskt sammanhang som illustreras av följande tabell.

Tabell 1. Produkters indelning efter förändringstakt och 
effekternas kollektivitet.
Effekter/Förändringstakt Snabb Långsam

Individuella Konsumtionsvaror Företags maskiner 
 och tjänster och byggnader

Kollektiva Massmedial information, Infrastruktur 
 konst och underhållning

Orsak och verkan går huvudsakligen i en entydig riktning. 
Den nästan helt oföränderliga infrastrukturen begränsar el-
ler underlättar beslut i tabellens tre övriga fält. Kausaliteten 
går nästan alltid i riktningen infrastruktur som orsak till 
konsekvenser i fråga om privat kapitalbildning, produktion 
av varor och tjänster och massmediala aktiviteter. Men förr 
eller senare kommer den långsamma förändringen av in-
frastrukturen att kritiskt samspela med de mer kortsiktiga 
fenomenen. I dessa få skeden kan en större samtidig om-
vandling av arenan och spelen inträffa.

Den teoretiska ansatsen har huvudsakligen tillämpats i 
fem böcker: Kreativitet – storstadens framtid, K-samhällets 
framtid, Universitet – regioners framtid, The economics 
of experiences, the arts and entertainment och Framtidens 
arbete och liv. Dessa böcker publicerades under perioden 
1985 – 2006 och belyser K-faktorernas roll i utvecklingen 
av en ny ekonomisk, social och kulturell struktur. 

Huvuddragen i dessa analyser är i korthet: En långsam och 
stadig förbättring av nätverken för transporter och kommu-
nikation – de logistiska nätverken – leder förr eller senare 
till en så stor förändring av villkoren för produktion, dist-
ribution och konsumtion att hela den samhällsekonomiska 
strukturen måste undergå en total omvandling. En kontinu-
erlig utbyggnad av infrastrukturen förorsakar därigenom 
förr eller senare en närmast revolutionär strukturomvand-
ling av de ekonomiska och därmed de politiska och kul-
turella samhällssystemen. De stora strukturomvandlingar, 
som kan härledas ur utbyggnaden av kunskapsbaserna och 
informations-, transaktions- och transportnätverken, inträf-
far med mycket stora tidsmässiga mellanrum i historien. I 
ett millennielångt europeiskt perspektiv kan vi isolera tre 
sådana historiska, strukturella instabilitetsperioder.

Det finns många tecken som tyder på att Sverige, Väst-
europa och därmed större delen av OECD-området nu är i 
en fjärde period av strukturell instabilitet och ojämvikt. En 
långsiktigt omfattande utbyggnad av kunskap, kreativ ka-
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pacitet och nya nätverk skapar förutsättningar för en struk-
turell omvandling av det ekonomiska och därmed även de 
politiska och kulturella samhällssystemen.

Den gamla och den nya infrastrukturen
Infrastrukturen har dramatiskt förändrats sedan industria-
liseringen av Europa och Sverige, vilket illustreras av föl-
jande tabell.

Från gammal infrastruktur till ny infrastruktur

Transportnät 
Liten kapacitet Stor kapacitet 
Glesa och stela Täta, flerlagrade och täta 
Storskaliga fordon (tåg, fartyg) Småskaliga fordon 
 (bil, flygplan) 
Monopol Konkurrensmarknader

Informationsnät 
Liten kapacitet Stor kapacitet 
Nationell hierarkisk struktur Global icke-hierarkisk struktur 
Materiell överföring (brev) Dematerialiserad överföring 
Nationellt monopol Global konkurrens

Utbildning  
Kort (ca 3 år)  Lång (12–14 år) 
Stora skillnader  Små skillnader 
Få specialiseringar  Många specialiseringar

Ekonomiska lagar och regler  
Nationella Kontinentala
Gemensamma värden 
Materialistiska Post-materialistiska 
Nationella Kosmopolitiska  
Religiösa Agnostiska 
Hierarkiska Jämställda 
Produktivitetsorienterade Kreativitetsorienterade

Industrialismens transport- och kommunikationssystem var 
huvudsakligen storskaliga och linjebundna. Sjöfarten be-
härskades av stora rederier med linjesjöfart för passagerare 
och råvaror. Järnvägarna dominerades av kapacitetsstarka 
men glesa stamlinjenät. Meddelandesystemen var snabba 
bara för kontakter mellan världens finansiella centra och 
stora befolkningskoncentrationer. Det var system byggda 
för stordrift och hierarkiskt organiserade beslutsvägar. 
Frågan är om världen någonsin mer kommer att se sådana 
spektakulära transportprojekt som atlanttrafikens Queen 
Elisabeth I och II, United States och Ile de France eller de 
amerikanska, europeiska och japanska järnvägarnas största 
och snabbaste tåg.

Utvecklingen under efterkrigstiden har egentligen varit 
betydligt mindre fantasieggande än vid inledningen av in-
dustrialiseringsepoken. Själva storskaligheten i järnvägs- 
och sjöfartsteknologin under industrialismen skapade med 
nödvändighet projekt som drog till sig uppmärksamhet från 
kulturlivet och en stor allmänhet.

De senaste decenniernas utveckling av kommunikationer 
har varit betydligt mer diffus och svårfångad. Det som kan-
ske mest präglar utvecklingen är att storskalighet, gleshet, 
linjebundenhet och stelhet övergivits till förmån för rumslig 
efterfrågeanpassning med små och lättrörliga fordon.

Marknadsformerna för industrialismens nätverk var mo-

nopol, oligopol eller kartellbildningar. Stordriftsfördelar 
och tvånget till fasta och hierarkiskt uppbyggda linjesystem 
begränsade konkurrensen. De nya transport- och kommu-
nikationssystemen tvingar inte till samma monopolisering 
eller kartellbildning. Därför har också föråldrade monopol-, 
kartell- och regleringssystem successivt avvecklats.

Kunskaps- och kreativitetsbasen har samtidigt utvid-
gats och blivit mer mångsidig och globalt sammanlänkad 
genom informations- och transportnäten. Denna kvantita-
tiva och kvalitativa omvandling har gått hand i hand med 
en erodering av de traditionella meritokratierna. Skillnad i 
kunskapsnivå mellan chef och annan anställd är inte längre 
självklar. Det är inte längre nödvändigt att ständigt anpassa 
sig inom en strikt kunskapshierarki.

Stora internationella undersökningar visar att Sverige 
tillhör en grupp av länder som sedan 1970-talet genomgår 
en “tyst värderevolution”. Den innebär att den tidigare do-
minerande materiella värdestrukturen överges och ersätts 
av en ny postmateriell eller postmodern värdestruktur, som 
underlättar anpassningen till K-samhället.

Denna omvandling belyses i böckerna 70-talister och 
Framtidens arbete och liv.

Konsekvenser för kulturlivet 
Den institutionella teatern och de stora konserthusen med 
sina symfoniorkestrar byggdes upp under den tidiga indu-
strialismen i Sverige. Sverige tillhörde de snabbast växande 
industrialiserade ekonomierna med en genomsnittlig till-
växt av realinkomsten per invånare om 2,8 procent årligen 
från 1870 och ett sekel framåt. Tillväxten gick hand i hand 
med en snabb urbanisering och Stockholm, Göteborg och 
Malmö fick relativt snart ett stort och välbeställt borger-
skap med växande aptit på det urbana kulturliv, som tidi-
gare utvecklats i Tysklands, Storbritanniens och Frankri-
kes metropoler. För kungligheterna räckte det inte att inviga 
järnvägs-, post- och telestationer. Även kulturen levde på 
den kungliga kvalitetsstämpeln. I gott samförstånd mellan 
det industriella borgerskapet, de högre tjänstemännen och 
statsmakten fick Kungliga Teatern (Operan) och Kungliga 
Dramatiska Teatern ett uppsving i nya byggnader och ett 
antal stora nationella museer skapades. Den nationella kul-
turella byggenskapen gick hand i hand med ett intresse för 
nyskriven dramatik och konstmusik, lämplig att uppföra 
på de nya stora scenerna. I den kulturella tillväxtprocessen 
gick i allmänhet huvudstäderna i Europa i spetsen. Stock-
holm var inget undantag. Först med fördröjning kom rikets 
andra stad att få sina stora scener med fasta ensembler till-
sammans med ett stort konstmuseum vid Götaplatsen. Det 
skulle dröja mycket länge innan städer som Umeå, Västerås, 
Kalmar, Örebro eller Uppsala skulle få sina stora integre-
rade konferens-, konsert- och teaterhus.

Omvandlingen av kulturlivet i Sverige går nu snabbt. 
Några statistiska uppgifter kan illustrera förändringarna. 
De svenska hushållens beredskap att använda hushållets 
konsumtionsbudget för att betala för kulturprodukter upp-
gick (med den föråldrade statistik som SCB producerar) vid 
början av det nya seklet till drygt 10 000 kronor per hus-
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håll. Drygt 46 procent användes för böcker och tidningar, 
ungefär en fjärdedel användes för tv-, radio-, video- och 
stereoanläggningar och knappt 10 procent användes för cd- 
och DVD-skivor. Knappt 15 procent användes för teater, 
bio, konserter och andra scenframträdanden. Den offentliga 
sektorn har betydligt mindre utgifter räknat per hushåll. Vid 
samma tidsperiod var den offentliga kulturutgiften per in-
vånare cirka 2 000 kronor, vilket motsvarar cirka 3 600 kro-
nor per hushåll. Av de totala kulturutgifterna svarar därmed 
numera den offentliga sektorn för mindre än 30 procent. 
Strukturomvandlingen mot K-samhället talar för en fortsatt 
minskning av den offentliga sektorns ekonomiska roll inom 
kulturlivet.

Nätverken för kommunikation och information spelar nu-
mera en avgörande roll i kulturlivet. Framförallt förändras 
de kreativa processerna, distributionen av kulturproduk-
terna och interaktiviteten mellan kulturlivets deltagare.

De nya kreativa processerna
Vissa kulturområden är så präglade av krav på kreativitet 
att de av forskare som Richard Caves och av brittiska poli-
tiska kommittéer kommit att kallas ”creative industries”. Hit 
hör exempelvis produktionen av filmer. Filmer är till följd 
av kraven på kreativitet i många led (bland manusförfat-
tare, ljudsättare, regissörer, etcetera) en höggradigt osäker 
verksamhet. Ovissa intäkter bör helst överträffa de säkra 
kostnaderna. Det har utvecklats två dominanta strategier 
för att bemästra detta problem – storskalighet och statliga 
subventioner. I USA, Indien och Hong Kong används stor-
skalighetens strategi, i Europa de statliga subventionernas 
strategi. 

Med de växande fördelarna av filmproduktion för global 
distribution växer fördelarna av storskalighet i den kreativa 
miljön och möjligheten att driva den europeiska subven-
tionsansatsen minskar. Konsekvenserna är särskilt svåra för 
filmindustrin i små språkområden (eller marknader).

Bokproduktionen har genom infrastrukturens omvand-
ling sett en helt annorlunda utveckling. Den kreativa pro-
cessen kräver där inga komplexa produktionskedjor med 
uppbyggnad av stor sammanlagd osäkerhet. Samtidigt inne-
bär tillväxten av kunskapsmassan att mängden potentiellt 
användbara manuskript växer progressivt.

Med en globalt attraktiv estetik kan författare i den kul-
turella periferin få globalt genomslag – svenska exempel är 
Mankell och Enqvist.

Musiken är ett kreativt område som i vissa genrer liknar 
filmproduktionen – i andra ligger mera nära produktionen 
av böcker.

Distributionen av kulturprodukterna
och en återfunnen interaktivitet
Distribution av kulturprodukter följde samma mönster i in-
dustrisamhället som distributionen av varor och personliga 
tjänster. Antingen materialiserades kulturprodukten som en 
vara (exempelvis som en 78 varvs grammofonskiva) eller 
som en tjänst till konsumenten (exempelvis som en konsert 
av Enrico Caruso på någon estrad i Stockholm). I båda fal-

len måste producenten räkna med en betydande transport-
kostnad utöver produktionskostnaden.

Den nya infrastrukturen ger helt andra relationer mellan 
produktions- och transportkostnader. När ett musikstycke 
laddas ned – med eller utan betalning – från internet är 
transport- och transaktionskostnaden ytterst liten, oavsett 
distans till producenten, och kreativitets- och produktions-
kostnaden per distribuerad enhet kan sjunka mot noll så-
vida musikstycket efterfrågas globalt. Internetdistribution 
underlättar därför globaliseringen av kulturkonsumtionen, 
samtidigt som fördelarna av stordrift i produktionen ökar.

Copyrightproblemen på internet har framförallt drabbat 
kulturens distributörer. De fasta institutionella distributö-
rerna – teatrar och konserthus – konkurrerar allt mer med 
internetdistributionen. De stora skiv- och filmbolagen möter 
samma konkurrens från internet. Däremot har de egentliga 
kreatörerna – musik och teaterskaparna – funnit vägar ur 
copyrightproblemen. Vi ser nu en växande alternativ icke 
nedladdad distribution genom festivaler och stora utomhus-
konserter där en tillresande publik möter kreativa artister i 
levande samspel. ■
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