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Hur besvaras frågan om kulturpolitiken har lyckats? 
Den besvarades av riksdagen i de stora kulturpolitiska 
besluten 1974 och 1996 efter sedvanligt breda utvär-
deringar. 2009 kommer på motsvarande sätt nya svar. 
Mellan de stora utredningarna har frågan ställts av 
kulturmyndigheter inom område för område. Har man 
nått det som avsetts eller behövs förändringar i fråga 
om former och resurser? Hur skall den hitintills under-
utvecklade kulturpolitiska forskningen kunna bidra till 
att vi kontinuerligt får svar på våra frågor? En slutsats 
är att det behövs ett nytt organ inom kulturområdet för 
utvärdering och forskningsstimulans.

Stat och kommun lade 2005 ner 19 miljarder på kultur i alla 
dess former. Fördelat per individ är det drygt 2 000 kr. Lik-
som på alla samhällsområden reser sig frågorna: Har vi nått 
det som avsågs när pengarna fördelades? Svarar insatserna 
mot dagens och morgondagens behov? Får svensken ut det 
han eller hon kan förvänta sig av sina betalda skattekronor?

Frågan om kulturpolitiken lyckats måste preciseras. Svaret 
beror både på frågan och på vilket sätt den får sitt svar. Jag 
urskiljer här tre olika perspektiv:
• Svarar de uppsatta målen mot de krav som dels det ak-

tuella läget i samhället, dels medborgarna ställer? Den 
frågan besvaras i de stora kulturpolitiska besluten 1974, 
1996 och 2009.

• Vilket är resultatet i förhållande till uppsatta generella 
mål? Den frågan besvaras av de stora utredningarna men 
också i kulturmyndigheternas löpande rapporteringar till 
regeringen. Europarådets utvärdering 1989 var ett speci-
alfall.

• Vilket är resultatet i förhållande till uppsatta mål för en 
sektor som film eller folkbibliotek eller en delsektor som 
fria teatergrupper? Den typen av frågor besvaras genom 
tillsättandet av särskilda utredningar eller genom uppdrag 
till myndigheter.

Frågan om målen har uppnåtts eller behöver revideras är en 
rent politisk fråga. När det gäller att utvärdera om uppsatta 
mål har fungerat kan det göras med hjälp av objektiva mått 
i form av olika typer av indikatorer, men de slutliga svaren 
måste vara av politisk natur, inte minst därför att kulturpoli-
tiken liksom andra områden är fyllt av målkonflikter. Och att 
lösa målkonflikter finns det inga objektiva metoder för. 

För det tredje perspektivet, att utvärdera en sektor, kan den 
objektiva forskningsmetodiken spela den största rollen.

Krafterna bakom utvärderingarna 
Förändringsprocesser drivs i vårt land i stor utsträckning 
genom utredningar, ett för en svensk självklart begrepp som 

Frågan om kulturpolitiken lyckats
av Carl-Johan Kleberg

visat sig svårt att finna motsvarigheter till ute i världen. Det 
handlar då om utredningar om målen fungerat i en föränd-
rad samhällssituation, men också om resultaten i relation 
till uppsatta mål.

Den svenska utredningsmetodiken, med rapporter gjorda 
av faktasamlande administratörer med eller utan deltagan-
de av politiker och ibland i samverkan med forskare, är i 
ett internationellt perspektiv rätt ovanlig. Det gäller också 
systemet att större rapporter remissbehandlas innan de i re-
geringskansliet omvandlas till förslag till riksdagen. Utom-
lands har vanligen kulturministerierna en mycket större och 
självständigare roll. 

Myndigheterna studerar vad som har skett i fråga om mål 
och resultat inom en sektor. Beslutsunderlaget tas fram av 
administratörer i samspel med olika parter enligt traditio-
nell utredningsmetodik: samla fakta och forskningsresultat 
och dra slutsatser. 

En fråga är vilken roll forskare eller forskarutbildade spe-
lar i utvärderingar på de olika nivåerna. Att den kulturpoli-
tiska forskningen länge har varit underutvecklad i Sverige 
har lett till att forskarinsatserna har varit begränsade, vilket 
har varit olyckligt. Ju mer komplex den kulturpolitiska si-
tuationen är, desto mer angelägen blir den fördjupade analys 
som på många andra samhällsområden har lagts på särskil-
da forskningsorgan.

1994 års kulturutredning tillsattes för att utvärdera be-
slutet 20 år tidigare. Dagens kulturutredning kommer att 
utvärdera resultatet av riksdagsbeslutet 1996, även om ut-
redningsdirektiven inte särskilt betonar behovet av fakta-
underlag. 

Mellan de stora utredningarna har olika delar av kultur-
området ägnats egna utvärderingar. En alldeles speciell roll 
hade den samlade utvärdering som gjordes i Europarådets 
regi med en nationalrapport och en examinatorsrapport för 
att sätta in vår politik i en internationell kontext (Statlig kul-
turpolitik i Sverige 1990; Myerscough 1990).

Har utvärderingsarbetet fungerat? 
Bakom alla tre utvärderingsperspektiven har det funnits ett 
uppriktigt samhällsintresse, men det är lätt att finna ofull-
komligheter i utvärderingsarbetet. Här vill jag fokusera på 
svagheterna inom den kulturpolitiskt relevanta forskningen, 
sett ur ett användarperspektiv. Det finns också stora brister i 
den kulturpolitiska apparaten, såsom Kulturdepartementets 
svårigheter att tolka det omfattande utvärderingsunderlag, 
ofta med forskningsunderlag, som man får från den stora 
och splittrade myndighetsstrukturen. Men det handlar ock-
så om en grundläggande brist på vilja att stimulera relevant 
forskning, i kontrast till t.ex. medieforskningen, som fått 
stora resurser. Skillnaden mot Norge är slående. Där har 
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den kulturpolitiskt relevanta forskningen varit ett priorite-
rat område på departementsnivå och där finns ett kulturråd 
som är engagerat i forskning.

Behovet av kulturpolitiskt relevant forskning är lika 
gammalt som den moderna svenska kulturpolitiken. När 
utredningen Kulturrådet tillsattes 1968 av kulturminister 
Palme talades det i de kortfattade direktiven om vikten av 
att utnyttja forskningsresultat och stimulera ny forskning 
(SOU 1972:66, s. 19). Den 1974 inrättade myndigheten Sta-
tens kulturråd fick till slut ansvaret och knöt till sig sociolo-
gen Göran Nylöf. Sedan han lämnade Kulturrådet har led-
ningen inte prioriterat den typen av bred forskarkompetens; 
till Kulturrådets försvar kan möjligen sägas att forskarsam-
hället kanske inte kunnat leverera den typ av forskare som 
har kontakt med kulturpolitikens verklighet. Det har också 
skett en nedmontering av Kulturrådets utrednings- och ut-
vecklingsresurser. Under Kulturrådets första tid kunde man 
med egna medel bedriva stora utrednings- och utvecklings-
projekt. Det har man nu inte kunnat på länge. Vartefter har 
Kulturrådet således kommit att minska sitt ursprungliga 
ansvar för forskning och brett utvecklingsarbete.

När den statliga kulturpolitiken formulerades 1974 bygg-
de beslutet på en helhetssyn på det kulturpolitiska området. 
Kulturrådet förutsattes få ett övergripande ansvar. Så blev 
det inte i praktiken. De olika centrala statliga myndigheter-
na kom att utvecklas separat med ett begränsat samarbete, 
trots de vackra intentionerna. Olika historisk bakgrund och 
skilda kulturpolitiska verktyg för Kulturrådet, Riksantik-
varieämbetet, Riksarkivet, Konstnärsnämnden och Filmin-
stitutet har motverkat ett samlat grepp. En lyckad grund-
tanke bakom Kulturutredningens och Museikoordinatorns 
förslag på forskningsområdet är just ett helhetsgrepp på 
kulturområdet. 

Den underutvecklade forskningen
När Kulturrådet vartefter abdikerat från sin forskningsstöd-
jande roll är frågan vad som har skett bland forskarna själva. 
Min bild är att forskarsamhället rört sig långsamt och länge 
var ointresserat, vilket är överraskande om man jämför med 
den dynamiska utvecklingen av medieforskningen. Det var 
först när Riksbankens Jubileumsfond (RJ) inspirerades av 
rapporten Vår skapande mångfald från Världskommissio-
nen för kultur och utveckling (Världskommissionen 1996) 
som det började hända saker i samverkan med framträdande 
svenska och utländska forskare. Jag vill nämna RJ:s konferens 
1997 i samverkan med Vitterhetsakademien (Culture and 
Human Development 1998) och en annan med Statens kul-
turråd, Culture, Society and Market år 2000 (Snickars 2001). 
Under Unescos kulturministerkonferens 1998 i Stockholm 
ordnade RJ tre seminarier under temat Promoting Cultural 
Research for Human Development (Kleberg 1998). Till resul-
taten hör rapporter som Creative Europe (Cliche 2002) och 
Towards Cultural Citizenship: Tools for cultural policy and 
Development (Mercer 2002). RJ och Sida har bidragit till pro-
jektet The Cultures and Globalization Series, som behandlas 
i det följande. Viktigt är också fondens stöd till inrättandet 
av SweCult och engagemanget för det europeiska kulturpoli-

tiska laboratoriet (www.labforculture.org), en fyndgruva för 
kunskap om europeiska projekt av alla slag. Sammantaget ser 
man vilken avgörande roll en fond kan spela när departement 
och myndigheter tycks sakna tillräckligt intresse för ett stra-
tegiskt område.

Vid sidan av dessa initiativ har de senaste decennierna 
uppvisat många exempel på spännande och viktiga forsk-
ningsinsatser, inte minst inom miljöer där man kanske inte 
förväntat sig det, som vid KTH och Handelshögskolan. Cen-
trum för kulturpolitisk forskning vid Institutionen Biblio-
teks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås spe-
lar sedan flera år en viktig roll, bl.a. genom utgivningen av 
Nordisk kulturpolitisk tidskrift. Här är dock inte platsen att 
göra en översikt över allt det värdefulla som gjorts och görs 
inom hela området kulturpolitiskt motiverad forskning.

En idag möjlig scenförändring ligger i det förslag som 
Kulturutredningen har lagt fram (2008-02-07) i samråd 
med Museikoordinatorn. För första gången finns här en 
genomlysning av dagsläget för kulturpolitiskt motiverad 
forskning med konkreta förslag om inrättande av en nämnd 
för beredning av anslagsfrågor och en rejäl resursram. Att 
ett sådant förslag förs fram inom ramen för den kulturpoli-
tiska reform som kommer nästa år är lovande. Men ändrade 
former för forskningsstöd räcker inte. Förslaget bör kopplas 
till frågan om hur vi skall få till stånd ett kontinuerligt ar-
bete med frågan om hur kulturpolitiken har lyckats.

Med utgångspunkt i några decenniers arbete i gränslan-
det mellan kulturpolitik och forskning och inför kommande 
reformer vill jag komma med några råd om hur kulturpoli-
tisk forskning kan bidra till att besvara frågan om hur kul-
turpolitiken har lyckats. 

En probleminriktad forskning
Vi behöver först av allt en probleminriktad forskning, som 
fokuserar de viktigaste problemen i kulturlivet i dag och 
imorgon. Nu initieras alltför ofta forskning för att belönas 
inom forskarsamhället. Det är givetvis fullt legitimt, ja 
nödvändigt, att vilja kämpa för brödfödan genom att vinna 
tjänster och få forskarstöd, men som motiv för samhälls-
insatser är det inte tillräckligt. Kulturlivet tillfrågas inte, 
förstår inte och bryr sig oftast inte. Man har så mycket att 
tänka på med alla akuta problem och behov av brandkårsut-
ryckningar. Dessutom tar forskning lång tid att få fram och 
resultaten kan vara svåra att tolka. Forskare, politiker och 
kulturbyråkrater talar heller inte samma språk. Det måste 
dock sägas till forskarnas försvar: De kulturpolitiska aktö-
rerna är ofta dåliga på att sammanfatta och formulera sina 
behov och problem. Human Development Report 2004 är 
dock ett bra exempel på en rapport som utgår från några 
av världens största kulturella problem och från denna pro-
blemformulering kommer fram till intressanta förslag om 
lösningar (Kleberg 2004).

Av alla tänkbara problemperspektiv vill jag lyfta fram ett 
för mig centralt, nämligen den enskilda individens. Värl-
dens kulturministrar säger i Stockholm Action Plan från 
1998: ”Ett av de centrala målen för mänsklig utveckling 
är individens självförverkligande i socialt och kulturellt 
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hänseende.” (Kulturpolitik för utveckling, s. 9) Ännu högre 
status har formuleringen i deklarationen om de mänskliga 
rättigheterna som i artikel 27(1) säger: ”Envar har rätt att fritt 
delta i samhällets kulturliv att njuta av konsten…”. John Hol-
den har ingående diskuterat hur kulturen har behov av ett 
demokratiskt mandat (Holden 2006). Åtminstone tre av de 
kulturpolitiska målen – yttrandefrihetsmålet, deltagandemå-
let och bildningsmålet – talar också om individens roll. 

Kulturpolitiken har helt naturligt vuxit fram för att tillgo-
dose kulturinstitutionernas och kulturarbetarnas behov och 
ser behoven ur huvudmännens – statens och kommunernas 
– perspektiv. Huvudmännen är ju de aktörer som kulturpo-
litikens verkningsmedel måste rikta sig mot. Liksom hälso- 
och sjukvårdslagen sätter patienten i första rummet borde 
dock kulturpolitiken och den kulturpolitiska forskningen 
mer fokusera den enskilde medborgarens, kulturvarelsens, 
roll och behov. Vilken roll spelar kulturens olika former i 
våra liv? Mitt önskemål är ingen nyhet, bara ett understry-
kande av ett gammalt grundläggande önskemål. Vi har redan 
upplevelseforskning, inte minst på litteratur- och medieom-
rådena. Statens kulturråd gjorde i början av 1990-talet en 
hel utredningsserie om Vidgat deltagande i kulturlivet. 

Nya samtalsformer
Vi behöver helt nya samtalsformer mellan forskare och nytt-
jare. Vi behöver också nya samtalsmiljöer. Forskarna bör 
fråga nyttjarna om vad de hittills kunnat använda av gjorda 
forskningsinsatser. Det kan bli en bra test på den egna me-
ningsfullheten och på vad man behöver satsa på för fram-
tiden. Nyttjarna bör skärpa sig i sin problemformulering. 
Detta fordrar att man sitter tillsammans i mer eller mindre 
ordnade former, något som hittills främst förekommit när 
gäller forskarinsatser i utredningsprojekt. Ett utrednings-
projekt erbjuder just de i direktiven tydligt formulerade 
problemen.

Nyttjarna av kulturpolitisk forskning har hittills varit 
en grupp i bakgrunden, men det är en grupp som behöver 
lyftas fram och få en röst eller snarare röster. Vilka är nytt-
jarna? Det är en stor och heterogen grupp med olika ambi-
tioner och önskemål. Här har vi de centrala statliga organen 
med departement, Statens kulturråd, Riksantikvarieämbe-
tet, Riksarkivet och Konstnärsnämnden, för att nämna bara 
de största. Sedan kommer de många statliga kulturinstitu-
tionerna och medier som Sveriges Television och Sveriges 
Radio. Institutionsgruppen vidgas med alla de regionala och 
lokala kulturinstitutionerna. Bakom dem finns de kultur-
politiska aktörerna kommuner och landsting, som i många 
sammanhang efterlyst stöd från forskarvärlden. En viktig 
grupp forskningsnyttjare är självklart kulturindustrierna: 
förlag, tidningar, tidskrifter, filmbolag etcetera. Folkbild-
ning och organisationsliv har en central ställning i svensk 
kulturpolitik. Och till slut har vi alla de enskilda aktörerna 
på ordets, tonens, bildens och scenens områden. 

Det är alltså en väldigt heterogen grupp nyttjare som trä-
der fram. Den har mig veterligt hittills aldrig varit i ordnad 
kontakt med det forskarsamhälle, som i sig har svårt att 
samla sig till en gemensam syn och samlade strategier. 

Det finns en grundläggande skillnad i forskarens och 
nyttjarens synsätt. Forskaren är intresserad av att exploa-
tera nya områden. Nyttjaren vill först av allt veta vad forsk-
ningen redan lett fram till (”knowing what is known”). I 
den allmänna diskussionen om forskningens roll i samhället 
understryks ständigt hur nödvändigt det är att sammanfatta 
resultat så att de blir begripliga och hanterbara för nyttjarna. 
Detta gäller i allra högsta grad ett aktionsinriktat område 
som kulturpolitikforskning. Det är inte så ofta man ser att 
kulturpolitikforskarna i Sverige deltar i kulturdebatten, till 
skillnad från i t.ex. Danmark. 

Tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt
I konferens efter konferens understryks behovet av det tvär-
vetenskapliga arbetssätt som komplicerade problem oftast 
kräver. Ligger inte problemen i forskarsamhällets organi-
sation och belöningssystem? Man kan inte ofta nog påpeka 
att verkligheten inte är indelad i forskningsdiscipliner. Skall 
man fånga problemen i verkligheten måste man använda 
många metoder och angreppssätt för att nå de verkligt vikti-
ga resultaten. Linköpings universitet, som med sitt Tema Q 
har sin från andra universitet avvikande organisation, har de 
bästa förutsättningarna att arbeta tvärvetenskapligt. Det är 
karakteristiskt att det är där det aktuella förändringsarbetet 
inom den kulturpolitiskt inriktade forskningen initierats. 

Liksom verkligheten inte är indelad i forskningsdiscipli-
ner är den inte heller indelad i politikområden. De stora kul-
turpolitiska problemen rör sällan bara det kulturpolitiska 
området. Det breda kulturbegreppet kräver ett tvärsekto-
riellt angreppssätt (Kleberg 2000). Hur skall kulturens roll 
för hållbar mänsklig utveckling annars kunna belysas? Ofta 
görs hänvisningar till miljöområdet, där det tvärsektoriella 
angreppssättet är självklart. Den stora förebilden Agenda 
21 hade fyrtio kapitel med var sin delstrategi. En lösning 
vore en Kulturens agenda 21 och till min glädje formulerade 
storstädernas internationella organisation för kultursam-
verkan för några år sedan ett dokument med den rubriken 
(Agenda 21 for Culture 2004). Kommuner och landsting har 
alltid haft mycket lättare än staten att nå ett tvärsektoriellt 
synsätt. Det är enklare att nå ett helhetsperspektiv på kom-
munal nivå, särskilt i de mindre kommunerna där man inte 
har råd att odla ett avskilt kulturområde. Kulturnämnder 
och kulturförvaltningar ersätts allt oftare av nya tvärsekto-
riella lösningar.

Det är glädjande att Kulturutredningen enligt sina direk-
tiv kommer att gå in på sambanden mellan kultur och områ-
den som skola/forskning, internationalisering, integration, 
regional utveckling, landsbygdspolitik och urban politik, 
folkhälsa samt miljöpolitik. Integrationstanken är gammal. 
Den fanns redan i Palmes direktiv till Kulturrådet 1968, där 
han talade om behovet av ”en ökad integrering av kultur-
aktiviteterna med samhällets åtgärder på andra områden” 
(SOU 1972:66 s.19). Den är än mer angelägen idag.

Var finns utvärderingsforskarna?
Utvärderingsbegreppet kom in i kulturpolitiken redan på 
1980-talet. 1970-talet var utbyggnadens och expansionens 
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årtionde. Det följdes under nästa årtionde av de nödvändiga 
frågorna om relationerna mellan insatser och resultat. Det 
räcker inte med att fastställa aldrig så vackra mål om man 
inte funderar på vad som i själva verket händer. Utvärde-
ringsexperterna ställde de tre centrala frågorna: 
• Vilka var syftena?
• Vilka konkreta insatser gjordes för att uppnå syftena?
• Vilka blev effekterna av insatserna i förhållande till syf-

tena?

Sverige tog inom Europarådet initiativ till det första semi-
nariet om utvärdering av nationell kulturpolitik i april 1985 
med en utförlig diskussion av begreppet utvärdering (Met-
hods for evaluation of cultural policies 1985). Europarådets 
kulturkommitté beslöt kort efter seminariet att sätta igång 
ett projekt med utvärderingar genom nationalrapporter, ex-
aminatorsrapporter och examinationer. Sedan dess har ett 
tjugotal länder deltagit och en omfattande serie rapporter 
har åstadkommits. Den svenska nationalrapporten använde 
systematiskt den nämnda trestegsmodellen. Sammanfat-
tande rapporter har utarbetats inom Europarådet (D Ángelo 
1999). 2001 beslöt det vietnamesiska kulturministeriet att 
med ekonomiskt stöd från Sida inleda en kulturpolitisk 
examination och examinatorerna har nyligen redovisat sitt 
arbete i en rapport som ännu inte föreligger i tryckt form. 
Förhoppningen är att andra länder i ASEAN skall bli inspi-
rerade att starta egna examinationer.

Det kanske viktigaste svenska bidraget i Europaråds-
projektet var den utvärderingsmetodik som användes i den 
svenska nationalrapporten. Där fanns det första systematiska 
försöket att tolka siffror och dra slutsatser om vi rört oss i 
målens riktning; alla utvärderingars primära frågeställning 
(Statlig kulturpolitik i Sverige 1990). Metodiken utveckla-
des av Kulturrådets vetenskaplige rådgivare Göran Nylöf, 
som också initierade skriftserien Kulturpolitisk forskning 
och utveckling, vilken kom ut med sju skrifter mellan 1979 
och 1984. Han skrev den första skriften i serien (Kulturpoli-
tisk forskning och utveckling nr 1 1979). Den är en i många 
stycken fortfarande relevant skrift, även om stora föränd-
ringar skett i omvärlden, inte minst i fråga om Kulturrådets 
minskade roll. 

Men utvärderingar skall inte vara engångsprojekt. Alla 
utvärderingar måste bedrivas kontinuerligt och där brister 
det storligen. Inom andra samhällsområden än kultur, t.ex. 
utbildning, forskning, sysselsättning och inte minst miljön, 
förs en ständig diskussion om relationen mellan mål och 
resultat inom området. Det är beklagligt att Europarådspro-
jektet inte följs upp genom förnyade examinationer. En för-
klaring kan vara den långvariga bristen på ett hållbart och 
relevant komparativt underlag. 

Samtidigt har utvärderingar på institutionsnivå blivit en 
central del av det kulturpolitiska arbetet. I regleringsbre-
ven skriver regeringen in konkreta krav på uppföljning av 
uppsatta mål. En fråga är hur dessa redovisningar utnyttjas. 
Det är en angelägen uppgift att i det kulturpolitiska beslutet 
2009 finna en lösning för utvärderingar på institutionsnivå, 
men också på nationell nivå, så att de kan bli ett normalt led 

i verksamheten. Det är ingen framkomlig väg att behöva 
tillsätta stora utredningsprojekt vart tionde år.

Var finns idag utvärderingsforskarna inom den kulturpo-
litiska forskningen i Sverige? I Danmark har utvärderings-
forskning nyligen aktualiserats i Ønskekvist-modellen (Lang-
sted m.fl. 2003) och det på en komplicerad del av området, 
nämligen den kvalitativa utvärderingen. I boken finns också 
ett generellt avsnitt, Evaluering i teori og praxis – et mang-
hovedet uhyre, där motiven för utvärderingar analyseras och 
inte minst viktigt användningen av dem med utgångspunkt 
i ett internationellt material. Ofta kommer utvärderingar till 
för snabbt och utan att man tänker över förutsättningarna. 
När resultaten kommer blir de heller inte använda.

Genombrott för komparativ kulturstatistik
Två vägar finns för att se åt vilket håll vi rör oss. Den ena är 
att studera utveckling över tid, den andra är jämförelser med 
andra länder. För det studiet behöver vi siffror som kan jäm-
föras. Länge har den internationella kulturstatistiken varit ett 
lika underutvecklat område som den kulturpolitiska forsk-
ningen, men ett genombrott skedde 2007. EU:s statistikbyrå 
Eurostat presenterade då en omfattande ländervis redovisad 
kulturstatistik. Samma år kom Europeiska kommissionen 
med skriften European Cultural Values med europeisk kul-
turvanestatistik. Kommissionen har också presenterat en 
studie om kulturindustri och kulturekonomi med utgångs-
punkt i en bred kulturdefinition. I Sten Månssons artikel ”Det 
internationella perspektivet” på annan plats i den här boken 
redovisas innehållet i dessa publikationer utförligt. Här finns 
nu för första gången ett underlag både för att ge den svenska 
kulturpolitiken en bred bakgrund i fråga om demografi, ut-
bildning och ekonomi och för att sätta in resultaten av vår 
kulturpolitik i form av deltagande i kulturaktiviteter, med-
iekonsumtion och kultursatsning i ett europeiskt samman-
hang. Här finns många glädjande indikatorer som visar att 
vår kulturpolitik lett till toppresultat i Europa. Kulturvaneun-
dersökningen ger underlag för den probleminriktade forsk-
ning jag efterlyst. Ett exempel är uppgifterna om hinder för 
deltagande i kulturaktiviteter, som är väl så intressanta som 
uppgifterna om antalet som deltar i kulturaktiviteter.

Att sätta in Sverige i ett europeiskt sammanhang är själv-
klart, men i globaliseringens tid är det globala perspekti-
vet nödvändigt. Även här står vi – efter några misslyckade 
försök av Unesco – inför ett genombrott. Riksbankens Ju-
bileumsfond och Sida har bidragit till att få igång det av 
forskarna Helmut Anheier och Yudhishtir Raj Isar lanse-
rade projektet The Cultures and Globalization Series, som 
planeras omfatta i första hand fyra volymer, en om året. 
Man utgår från ett mycket vitt kulturbegrepp. Den första 
volymen, Conflicts and Tensions (Anheier & Isar 2007), 
behandlade således den kulturella bakgrunden till världens 
konflikter av olika slag. Den presenterade i en bilagedel ett 
stort antal kulturindikatorer, som skall återkomma i varje 
volym. 2008 års volym, The Cultural Economy, kommer att 
bli mer kulturpolitiskt relevant. Nästa del har titeln Cultural 
Expression Creativity and Innovation. Syftet med rapport-
serien är mycket brett, nämligen att vara ett forum för global 
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kommunikation mellan forskare och samtidigt vara policy-
inriktad och brukarvänlig. De två forskarna är knutna till 
forskarinstitutioner men är samtidigt oberoende, vilket är 
en väsentlig fördel jämfört med försöken från Unesco med 
World Culture Reports. Man vill likna UNDP:s Human De-
velopment Report men har inte alls jämförbara resurser. 

Alla projekt i denna genre berörs av att det statistiska un-
derlaget på global nivå är mycket ojämnt och på många håll 
bristfälligt. Den här typen av publikationer måste ses som 
utvecklingsprojekt. Innehållet måste kontinuerligt förbättras 
i dialoger med forskare och kulturföreträdare för att se till att 
det kan svara mot de högt ställda ambitionerna. Här måste 
svenska forskare kunna göra insatser. 

Statistik är nyttigt och oundgängligt men nyttjarna behöver 
hjälp av forskarna att tolka och analysera siffrorna. När nu det 
statistiska underlaget växer fram på internationell nivå gäller 
det att applicera det på vårt eget land och se vilka slutsatser 
man kan dra. De indikatorer som håller på att växa fram bör 
kunna utnyttjas i den allmänna kulturdebatten på samma 
sätt som det är givet att utnyttja indikatorer för skolsystemets 
resultat liksom för ekonomi och sysselsättning. Den viktiga 
frågan är om de siffror som finns ger svar på kulturpolitikens 
mest vitala frågor. Projektet Cultures and Globalization har 
som utgångspunkt för sin omfattande presentation av grund-
läggande fakta om kulturens tillstånd i världen startat med en 
bred diskussion om kulturens indikatorer. Det sker i Helmut 
Anheiers artikel Introducing cultural ’indicators’ suite (An-
heier & Isar 2007, s. 335). 

Kulturstatistiken alltid otillräcklig
Samtidigt med applåderna för den nya internationella kul-
turstatistiken måste man peka på svagheter och felkällor i 
insamlingen av grunddata. En svaghet är olika klassificering 
i de nationella systemen. En annan är att stora delar av kultur-
statistiken insamlas i samband med fördelningen av bidrag 
och att aktiviteter utan samhällsstöd därför hamnar utanför 
vissa serier. Det gäller t.ex. den omfattande och allt viktigare 
festivalverksamheten under somrarna. En stor del av de mest 
dynamiska inslagen i kulturlivet – inte minst ungdomarnas 
kulturverksamhet – faller sålunda utanför.

Lika viktigt är behovet av fördjupning för att få svar på 
de mest centrala frågorna. Hur fångar man hela vidden av 
en kulturupplevelse eller utbytet av en bok? Ett museibesök 
kan vara avklarat på en kort stund eller vara länge. Vissa 
kulturföreteelser utvecklas snabbt, särskilt bland ungdo-
men. Hur fångar man den utvecklingen? Här kan forskarna 
göra viktiga insatser.

Det finns viktig information, som inte fångas upp av tra-
ditionell statistik. Ett sådant exempel är förändringar över 
tiden av kulturutrymmet i dagstidningar och gratistidningar. 
Ett nummer av Dagens Nyheters bilaga På Stan visar på det 
enorma kulturutbudet i huvudstaden, en nog så bra indikator 
på att kulturpolitiken för huvudstadens del har lyckats mätt 
med utbudsmått.

Den internationella dimensionen
Inom kulturstatistiken ser vi ett genombrott. Men även i ett 

annat avseende har de senaste åren inneburit ett genombrott 
på det internationella planet. Kulturområdet har fått ett in-
ternationellt instrument av högsta dignitet, The Convention 
on the Protection and Promotion of the Diversity of Cul-
tural Expression (2005), beslutad av Unescos generalkonfe-
rens i oktober 2005. Med sina kulturpolitiska målsättningar 
och sin uppföljningsmekanism är det en stor framgång att 
världen har kunnat enas om ett så progressivt dokument. 
Bakom ligger decenniers arbete inom Europarådet och 
Unesco med en lång rad kulturministerkonferenser, den 
sista arrangerad efter en svensk inbjudan i Stockholm 1998. 
Det handlade då om att dra politiska slutsatser av rappor-
ten Vår skapande mångfald från Världskommissionen för 
kultur och utveckling, som tillsattes 1991 efter ett nordiskt 
initiativ. En Stockholm Action Plan beslöts av ministrarna i 
Stockholm, men det viktigaste blev det uppföljningsarbete 
som till slut ledde till konventionen. Den är i själva verket 
det slutliga resultatet av Världskommissionens arbete. Jag 
skulle önska att svenska kulturforskare engagerade sig i 
uppföljningen av konventionen. Det internationella kultur-
politiska forskningssamarbetet har utvecklats mycket un-
der senare år (Kleberg 2003). I konventionen finns just det 
underlag för att identifiera de stora problem, som bör vara 
en av utgångspunkterna för den framtida probleminriktade 
forskning som jag efterlyst i det föregående.

En organisationsmodell för framtiden
Som jag påpekat verkar det som om Statens kulturråd mins-
kat sin forskningsbaserade och forskningsstimulerande roll. 
Rådet har heller inte det övergripande ansvar för hela kul-
turområdet som låg i 1974 års beslut. Generellt anses det 
olämpligt att samma organ som fördelar bidrag också utvär-
derar effekterna. På en rad områden har det därför upprät-
tats särskilda organ för utvärdering. Vi finner det på det so-
ciala området, inom kriminalvården och inom hälsovården. 
Utomlands har man också skapat den typen av självständiga 
organ. Det holländska Social and Cultural Planning Office 
har under lång tid spelat central roll. Finlands under senare 
år inrättade Cultural policy research institute, Cupore, är 
värt att nämna. 

Kulturutredningens föreslagna nämnd för fördelning av 
forskningsmedel borde kunna utvecklas till ett institut för 
utvärdering och forskningsstimulans med inspiration från 
de organ som finns på andra områden. Inom ramen för en 
sådan organisation blir det naturligt att ta upp de många 
önskemål om den kulturpolitiska forskningens inriktning 
som här lagts fram. SweCults viktiga roll som en univer-
sitetsbaserad länk mellan forskningen och kultursektorns 
intressenter måste i det sammanhanget preciseras. 

Ett sådant nytt organ skulle befordra det samspel mel-
lan forskning och kulturliv jag efterlyser och – än vikti-
gare – överensstämma med den betoning av samhällsnyttig 
forskning som finns i regeringens riktlinjer för framtida 
forskningspolitik. Det skulle också vara en lösning på det 
angelägna behov av samordning av kulturstatistiken som ut-
vecklas i Sten Månssons artikel Kulturstatistikens roll och 
utvecklingsbehov på annat håll i den här boken. Vi skulle 
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också få till stånd den så angelägna kontinuerliga utvärde-
ringen av kulturpolitiken. Det kan inte vara önskvärt att 
starta stora kulturutredningar varje gång vi byter regering. 
Att kulturområdet kommer att vara sent med att få ett eget 
kulturinstitut är helt logiskt. Vi får under protest acceptera 

att vårt område inte är det högst prioriterade i riket. Kultur-
politiken kom till 1974, sist av alla stora politikområden. 
Den är inte överraskande att det även kommer sist med att 
få ett utvärderande forskningsinstitut. Men låt oss lära från 
andra områden och sent omsider skapa något riktigt bra. ■
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