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Förord

Det svenska kulturpolitiska observatoriet, SweCult, presen-
terar här den första utgåvan av KulturSverige. Boken kom-
binerar en aktuell statistisk beskrivning av svensk kultur och 
kulturpolitik med ett 30-tal artiklar av forskare och experter 
som behandlar centrala problem och utvecklingsdrag på kul-
turområdet. Den vänder sig till alla med intresse för kultur-
politik och samtida förhållanden på kulturområdet. 

SweCult, Swedish Cultural Policy Research Observatory, 
är en nationell centrumbildning vid Linköpings universitet. 
I styrelsen sitter forskare från större svenska universitets-
miljöer, som sysslar med kulturpolitiskt relevant forskning, 
och personer med erfarenhet från arbete inom och med kul-
tursektorn. Basfinansieringen kommer från Riksbankens 
jubileumsfond och Linköpings universitet. Målet är att öka 
tillgängligheten till kunskaper om kultur och kulturpolitik, 
att främja samverkan mellan kultursektorn och forskningen, 
att stimulera till ökad forskning på området och att bidra till 
att bygga upp svenska och internationella nätverk av fors-
kare. Kulturpolitiska observatorier med liknande uppgifter 
har under det senaste decenniet etablerats på många platser 
i världen.

Att ge ut KulturSverige har en central roll i SweCults 
verksamhet. På det kulturpolitiska kunskapsområdet har 
det länge funnits ett underskott, dels av forskningsbaserade 
analyser, dels av en utvecklad och överskådligt samlad sta-
tistik. Med böcker av detta slag vill vi återkommande samla 
och redovisa forskning och statistik av relevans för det kul-
turpolitiska fältet. 

Att KulturSveriges första utgåva kommer nu beror inte 
enbart på att SweCults verksamhet startade helt nyligen, på 
hösten 2007. Genom en omfattande faktapublikation har vi 
också velat bidra med underlag till det ökande samhällsin-
tresset för kulturpolitik, bland annat i anslutning till den 
sittande Kulturutredningens arbete.

Tanken på ett svenskt kulturpolitiskt observatorium 
väcktes för fyra år sedan under en nationell seminarieserie 
på temat ”Konsten, kulturpolitiken, forskningen”(Cavallin 
& Beckman 2005). De fortsatta diskussionerna om ett så-
dant projekt fick stöd av Riksbankens jubileumsfond. I dessa 
uppstod idén om en publikation av KulturSveriges slag, en 
bok som kunde bidra med översiktlig kunskap av svenska 
kulturpolitiska förhållanden och samtidigt samla det ännu 
glesa, men växande nätverket av forskare på fältet till ge-
mensamma insatser.

Det uthålliga stödet från Riksbankens jubileumsfond och 
generöst bistånd i flera former från Statens kulturråd har 
varit avgörande för projektet. En annan förutsättning för 
genomförandet har varit Sten Månssons engagemang och 
forcerade arbete med statistikdelen av boken. Inom Swe-
Cult har hela styrelsen engagerat sig och flertalet ledamöter 

har också skrivit egna artiklar till boken. Villigheten från 
många upptagna forskare och experter att bidra med sina 
kunskaper har varit glädjande. 

Svante Beckman, föreståndare för SweCult, har varit 
projektledare. Han har också varit redaktör för bokens del 
I, Problemanalys. Peter Almerud, med lång erfarenhet av 
kultursektorn i olika roller, har svarat för slutredigering och 
Kennet Gabrielsson vid Kulturrådet för layout av del I. Sten 
Månsson har ansvarat för innehåll och redigering av del II, 
Statistik, och har tillsammans med Tomas Hägg vid LiU-
tryck också svarat för layouten av denna del. Omslaget har 
gjorts av Mats Hedman vid Hedman R&I. SweCults kansli, 
först Andreas Nyblom och sedan Magdalena Hillström, 
har lagt ner mycket möda på att hålla projektet på fötterna. 
Många har alltså medverkat i projektets genomförande. Jag 
tackar dem alla å SweCults vägnar. ■

I november 2008

Emma Stenström
SweCults ordförande
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Inledning
av Svante Beckman

Kultur är inget stort politikområde. Statens utgifter för 
kultur är bara en dryg procent av statsbudgeten. Trots 
den blygsamma omfattningen är det ett rikt varierat 
verksamhetsfält som rymmer många olikartade of-
fentliga åtaganden. Förtydligandet av kulturpolitikens 
ansvarsfält och utvecklingen av övergripande kultur-
politiska mål och förvaltningsmönster är av sent datum 
– 1970-talet – och fältets avgränsningsprocess pågår 
fortfarande. Kulturpolitik i den allmänna meningen av 
offentliga åtgärder inriktade på att påverka olika de-
lar av den andliga odlingen i riket har bedrivits i stor 
omfattning sedan Gustav Vasas samhällsomvälvande 
kyrkopolitik. 

Den hittills mest systematiska indelningen av politikområ-
det gjordes av den stora Kulturutredningen på 1990-talet. 
Kulturpolitiken förstods 1995 bestå av fyra stora, delvis 
överlappande, huvuddelar: konstpolitik (teater och cirkus, 
dans, musik och fonogram, film och video, bild och form, 
litteratur och tidskrifter, folkbibliotek), mediepolitik (press, 
radio, television, nya elektroniska medier), kulturarvspoli-
tik (arkiv, museer och utställningar, kulturmiljövård) och 
folkbildningspolitik (studieförbund, folkhögskolor, kul-
turellt föreningsväsende). Därutöver räknas högre utbild-
ningar på kulturområdet och konstnärspolitik (konstnärs-
stöd, konstnärlig utbildning, arbetsmarknadsinsatser) som 
delfält. Man kan med goda skäl hävda att också politik rö-
rande trossamfund och Svenska kyrkan är ett kulturpolitiskt 
delfält och det finns också de som menar att idrottspoli-
tiska frågor hör till kulturpolitiken. I allmän debatt är dock 
varken religionsfrågor eller idrottsfrågor etablerade delar 
av kulturpolitiken. Man kan också se en tydlig tendens att 
uppfatta det konstpolitiska området som det centrala och 
mest karaktäristiska för kulturpolitik, ibland med tillägg av 
kulturarvsfältet.

Kulturpolitikens många olikartade fält rymmer samman-
lagt en jättelik och varierad flora av offentlig verksamhet i 
statens, landstingens och kommunernas regi och en ännu 
komplexare vegetation av verksamheter som bedrivs av 
andra huvudmän men med offentligt ekonomiskt stöd. Om-
rådets förvaltningsstruktur är, jämfört med andra officiellt 
utpekade politikområden, troligen den mest komplicerade 
av alla. Under det lilla Kulturdepartementet lyder exempel-
vis ett fyrtiotal direkt underställda myndigheter.

Denna kulturpolitikens innehållsliga och organisatoriska 
komplexitet är givetvis ett grundproblem för möjligheterna 
att kunna bedriva och formulera kulturpolitik av ett mer 
övergripande slag. Kulturpolitisk debatt har en tendens att 
antingen hamna i detaljer kring enskilda kulturinstitutio-
ners förhållanden eller på en hög, gärna deklamatorisk, nivå 

med oklar betydelse för kulturpolitikens praktik, eller kan-
ske ännu hellre i en kombination där konstens och kulturens 
högstämda värden mobiliseras för en diskussion om några 
historiska teaterkulissers omhändertagande eller om den 
dåliga ekonomin i en enskild teater. 

Områdets stora rikedom är givetvis också ett problem för 
uppläggningen av denna bok. Avsikten är att ge ett brett, 
substantiellt bidrag till kunskapen om svensk kulturpolitik 
och dess samtida förutsättningar, ställning och problem. Att 
lyckas med detta är främst förenat med två problem. 

Det första är att hitta en nivå på beskrivning och pro-
blemanalys som inte drunknar i de otaliga säregenheter, 
som utmärker frågor rörande byggnadsminnesvård, mu-
sikexportstöd, piratkopiering av upphovsrättsligt skyddat 
material på nätet, förvaltningsmässig kontroll av deltagar-
listor i folkbildningscirklar, Dramatiska Teaterns publikpo-
litik, repatriering av stulet kulturstoff, utgivningsstöd för 
serbokroatisk litteratur i Sverige, räddning av Vasaskrovet, 
A-kasseregler för teateranställda, folkbibliotekens inköps-
politik, hyressättning på kulturinstitutioners byggnader, in-
ternationell anpassning av momsregler, landstingens rätt att 
finansiera filmproduktion, etcetera. I KulturSverige 2009 
har vi valt att hålla oss på en relativt allmän och översiktlig 
nivå, utan ambition att systematiskt beta oss igenom hela 
registret av delområden, konstarter, institutionstyper, me-
dieringsformer och genrer som ordnar det kulturpolitiska 
fältets praktiker. 

Den andra svårigheten med att göra en brett upplagd års-
bok med kunskaper, siffror och perspektiv på det kultur-
politiska fältet – och att planera för senare utgåvor – är det 
begränsade utbudet av kulturpolitiskt relevant forskning i 
Sverige. Bristen gäller i synnerhet forskning som sträcker 
sig över gränserna för de kulturpolitiska delfälten, över 
konstartsgränserna inom konstpolitiken, över mediegrän-
serna inom mediepolitiken och mer allmänt över akademis-
ka disciplingränser. 

Det finns en mycket omfattande humanistisk, traditio-
nellt disciplinorganiserad kulturforskning vid universitet och 
högskolor. Inom de konstartsdefinierade ämnena (litteratur-, 
konst-, film-, teater-, musikvetenskap med flera) dominerar in-
tresset för det estetiska/intellektuella innehållet och den krea-
tiva processen. En del av dessa kunskaper är av betydelse för 
professionella praktiker inom kultursektorn, som exempelvis 
konstvetenskapens samspel med praktiker i konsthallar och 
museer. Intresset för konsternas kulturpolitiska samman-
hang och praktiker är dock mycket begränsat och ämnenas 
kunskapsbidrag till, låt säga, en utvärdering av offentliga åt-
gärder på det konstpolitiska området är nästan obefintlig. Ser 
man till de så kallade ”museiämnena” (arkeologi, konstveten-
skap, etnologi), som förser större delen av kulturarvssektorn 
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med professionell personal, är situationen lite annorlunda. 
För de stora statliga museerna och kulturmiljövården ingår 
uppgiften att vetenskapligt dokumentera och analysera kul-
turhistoriskt material i de politiskt fastställda uppgifterna. 
Museiämnenas forskning utgör i denna mening ofta direkta 
bidrag till lösningen av delar av de offentliga kulturarvs-
institutionernas uppdrag. Särskilt arkeologiämnet lever se-
dan länge i symbios med kulturmiljövårdens institutioner. 
Medan företrädare för museiämnena ibland deltar i allmän 
kulturpolitisk debatt och reflektion kring kulturarvsinstitu-
tionernas problem och utveckling är forskning av direkt re-
levans för kulturarvspolitikens inriktning och utvärdering 
sällan förekommande, även om de sista tio årens utveckling 
bevittnat ett växande intresse för kulturarvspolitik, turism 
och upplevelseindustri, inte minst inom etnologiämnet. 

Den magra tillgången på kulturpolitiskt relevant forsk-
ning beror inte bara på att sådan, prosaiskt nog, faller utom 
ramen för den disciplinorganiserade kulturvetenskapliga 
forskningens i internationell akademisk debatt definierade 
kompetens- och intresseområden. Den beror också på det 
radikala underskottet av sektorsforskning på det kulturpo-
litiska fältet. Det gäller både sektorsintern forskningskapa-
citet och medel för uppdragsforskning. 

Av 10 miljarder som staten spenderar på kulturområdet 
går, lite beroende på hur man räknar, cirka 40 miljoner till 
forskning för sektorns utvecklingsbehov. Ungefär hälften 
av detta går till Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet. 
Resten är poster på ett par miljoner, som går till Kulturrå-
det, Konstnärsnämnden, ansvarsmuseerna, Nordicom med 
flera. De små resurser som Kulturrådet disponerar fram-
står som särskilt anmärkningsvärda med tanke på att denna 
myndighet har till huvuduppgift ”att följa utvecklingen 
inom kulturområdet och ge ett samlat underlag för den stat-
liga kulturpolitiken” (SFS 2007:1186). Dessutom stagnerar 
sektorsinterna utredningsresurser, synbarligen enligt en 
trist lag, där lösningen av kortsiktiga förvaltningsuppgifter 
tränger ut resurser för strategisk reflektion. Jag tvivlar på 
att ett sådant kraftprov som den förra kulturutredningens 
820 sidor långa rapport Tjugo års kulturpolitik 1974 – 1994 
(SOU 1995:85) skulle kunna genomföras idag. Avsaknaden 
av adekvata sektorsforskningsresurser och resurser för en 
fördjupad, kulturpolitiskt orienterande statistikproduktion 
är ett allvarligt fel i det rådande kulturpolitiska systemet. 
Det är rimligt att mena att statens likgiltighet för kulturpo-
litikens kunskapsstöd speglar den ringa vikt som politikom-
rådet tillmäts rikspolitiskt. 

De traditionella kulturämnenas ointresse och den mycket 
svaga sektorsforskningen gör att grogrunden för kulturpo-
litiskt relevant forskning, och därmed förutsättningen för 
att kunna påbörja utgivandet av samlande årsböcker av 
detta slag, måste sökas på andra ställen. Man hittar en gro-
grund inom några samhällsvetenskaper – företagsekonomi, 
regionalekonomi, kulturgeografi och i någon mån statsve-
tenskap. Långsiktigt samarbetet mellan företagsekonomer 
från Stockholms universitet, Handelshögskolan och KTH 
har skapat en ny bas för kulturekonomisk forskning i Sve-
rige. Man hittar också en grogrund inom den snabbt och 

framgångsrikt etablerade medie- och kommunikationsve-
tenskapen, inom biblioteks- och informationsvetenskap och 
inom en rad tvärvetenskapligt organiserade nybildningar 
inom högskolan, såsom Tema Kultur och samhälle i Lin-
köping, ABM-institutionen i Uppsala, programmet Service 
Management i Lund, Museologi i Umeå och Institutionen 
för kulturvård och Museion i Göteborg. 

Med början i det numera internationellt starkt etablerade 
Nordicom – Nordic Information Centre for Media and Com-
munications Research – vid Göteborgs universitet har det 
uppstått en rad centrumbildningar för kulturpolitiskt rele-
vant forskning och informationsspridning. Hit hör bland 
andra Centrum för kulturpolitisk forskning i Borås, Cen-
trum för kultursociologi i Växjö, Centrum för kulturekono-
misk forskning i Kalmar, turismforskningsinstitutet E-Tour 
i Östersund och ACSIS – Advanced Cultural Studies Insti-
tute of Sweden – vid Linköpings universitet. En nykomling 
i denna rad är det kulturpolitiska observatoriet SweCult, 
som ger ut den här boken och som har ambitionen att ak-
tivt främja samverkan mellan kultursektorns aktörer och 
en ännu svag, men på många håll spirande, kulturpolitiskt 
relevant forskning. Det är samarbetet mellan företrädare för 
dessa nya miljöer som är en förutsättning för KulturSverige 
2009 och för framtida årsböcker av detta slag.

Bokens uppläggning
Boken har två delar: Problemanalys med 30 artiklar i sju 
tematiska avdelningar och Statistik med svensk och inter-
nationell kulturstatistik i 20 kapitel i sex block efter en in-
ledande artikel om kulturstatistikens utvecklingsbehov av 
Sten Månsson, ansvarig för statistikdelen. 

Den inledande avdelningen i del I – Kulturens politik – är 
också den största med tio bidrag. Ants Viirman och Jenny 
Johannison analyserar i ”Makten över kulturpolitiken” de 
grundläggande samtida förändringarna i kulturens politiska 
geografi och relationerna mellan lokala, regionala, nationella 
och övernationella maktcentra för kulturpolitik. Roger Blom-
gren, Lars Lindkvist & Erica Månsson och Tobias Harding 
behandlar tre centrala strömningar i kulturpolitikens idé-
värld under senare år. Blomgren tar upp omsvängningen från 
antikommersiella till prokommersiella hållningar i samband 
med intresset för kulturindustrier. Lindkvist och Månsson 
behandlar utvecklingen av cultural planning i regionalt ut-
vecklingstänkande med innebörden att kulturella resurser 
får en förnyad betydelse. Harding analyserar de mödosamma 
försöken till anpassning av ett svensk kulturpolitiskt system, 
grundat på visionen av en nationell, demokratisk enhetskul-
tur, till en mångkulturalitet såväl i verkligheten som i inter-
nationell kulturpolitisk retorik. 

I Peter Aronssons artikel framträder en skarp kontrast 
mellan en defensiv, postnationellt konfunderad historiepo-
litik på nationell nivå i de stora centrala museerna och en 
glödande historiepolitisk entusiasm och lekfullhet på den 
lokala nivån. Anders Frenander pekar på några långa his-
toriska linjer av politisk oförmåga att realisera visionerna 
om en demokratisk kultur. Sven Nilsson menar att kulturpo-
litiska regelverk, institutionsmönster och tänkesätt känne-
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tecknas av en växande missanpassning till den dynamiska 
nya kultur som växer fram i verkligheten. Ett förstelnat 
sektoriserat och institutionsbundet tänkande måste ersättas 
av ett dynamiskt systemperspektiv på kulturen. Geir Vest-
heim ger sig i kast med ett centralt element i kulturpolitisk 
retorik, knutet till föreställningar om konst och kultur som 
egenvärden och autonoma sfärer, vilket tycks implicera att 
instrumentella avsikter med kulturpolitik, till exempel att 
skapa samhällslojalitet och ekonomisk tillväxt, är funda-
mentalt illegitima. De avslutande bidragen i avdelningen rör 
ämnen som regelbundet uppmärksammas i kulturdebatten. 
Henrik Karlsson analyserar den skriande kontrasten mellan 
den silverhåriga publik, som befolkar det offentligt finan-
sierade musiklivets lokaler, och det gåtfulla folk, som ägnar 
nästan hela sin vakna tid åt musik utan nämnvärd beröring 
med det offentliga kulturutbudet. Den mycket bokstavligt 
föråldrade kulturpolitikens dilemma förtydligas. Eva Hem-
mungs Wirtén bidrar med ett långt historiskt perspektiv på 
tidens upphetsade frågor om upphovsrätt och piratkopiering 
på internet. Mot ytterligheterna i åsiktspositionerna i denna 
fråga ställer hon bilden av en historiskt återkommande nöd-
vändig avvägning mellan upphovsrätt och användningsrätt 
till kulturprodukter.

I en avdelning med internationella utblickar ger Raj Isar 
en bred översikt av huvuddrag i globalt kulturpolitiskt 
tänkande och en beskrivning av den kulturpolitiska forsk-
ningens tillkortakommanden när det gäller att möjliggöra 
meningsfulla och systematiska jämförelser mellan olika 
länders kulturella förhållanden och kulturpolitiska regimer. 
Bland annat understryks den dramatiska inverkan som slag-
ord som cultural industries och cultural diversity haft i glo-
bal kulturpolitisk retorik, ofta nog så vilseledande när det 
gäller faktisk kulturpolitik. Erling Bjurström diskuterar hur 
brytningarna mellan olika grundläggande och motsägande 
kulturuppfattningar kristalliseras i den globala mångfalds-
retoriken. Han vill visa hur vitala såväl demokratiska som 
estetiska värden sätts på spel i denna diskurs.   

Kulturpolitikens och kulturproduktionens förändrade 
ekonomiska sammanhang bildar den tredje avdelningen 
med fem artiklar. Avstampen ligger i samtidens stora po-
litiska intresse för kulturens roll i ett tillväxtsammanhang, 
men också i politiska signaler om en önskad omfördelning 
av finansiellt ansvar för kulturen från offentlig sektor till 
näringsliv och civilsamhälle. Signalerna återfinns bland 
annat i direktiven till den sittande kulturutredningen. Ann-
Sofie Köping, Jenny Lantz och Emma Stenström beskriver 
hur ekonomiseringen av kulturtänkandet har framskridit på 
samhällsnivå, organisationsnivå och individnivå. Detta har 
haft en vitaliserande roll i kulturpolitikens tänkande och har 
samtidigt förtydligat motsättningar mellan kulturens och 
marknadens logiker. Tobias Nielsén gör en exposé av ge-
nomslaget av näringspolitiska tankemönster på kulturom-
rådet – kreativa näringar, upplevelseindustri, etcetera, och 
utvecklar en analysmetod för att urskilja de kulturpolitiska 
implikationerna av detta. Åke E Andersson sammanfattar 
många års forskning om de karaktäristiska infrastruktu-
rella bestämningarna av det ”K-samhälle” som nu lägger 

industrisamhällets baslogiker bakom sig. Katja Lindqvist 
tar sig an de samtida förhoppningarna om att näringslivet i 
växande utsträckning skall finansiera kulturinstitutionerna. 
Hon ger ganska dystra besked om den i praktiken relativt be-
tydelselösa sponsringsverksamheten. Lite ljusare perspektiv 
på näringslivets möjligheter att finansiera kulturproduktion, 
åtminstone på den nya medieteknologiskt baserade konstens 
område, ger Pierre Guillet de Monthoux. Kontrasten mellan 
snabba, nytänkande marknadsföretag och långsamma, kon-
servativa, offentliga kulturetablissemang står i fokus. 

Den fjärde avdelningen, Kultur och medier, belyser me-
dierna makt och makten över medierna i en samtid vars 
medielandskap på ett par decennier genomgått en explosiv 
förändring. Ulla Carlssons bidrag är inriktat på att beskriva 
räckvidden och implikationerna av denna explosion. Jens 
Cavallin gör en nötskalsöversikt av den mediepolitiska ut-
vecklingen under efterkrigstiden och pekar ut faktorer som 
förklarar den politiska hjälplösheten och tvehågsenheten 
inför omstörtande teknologiska spelregelsförändringar och 
en oförtruten global och nationell koncentration av medie-
makten. Magnus Andersson bidrar med en analys av hur 
medierevolutionen inverkat på svenskt vardagsliv, inte 
minst klyftan mellan den äldre TV-generationen och den 
yngre internetgenerationen.

Konstnärsvillkor är en problemrik del av kulturpolitiken. 
Anders Forsman gör en bred analys av de dilemman som 
principiellt konfronterar konstnärspolitiken i Sverige och av 
det spektrum av krafter som trendmässigt fjärmar konst-
närspolitiken från sitt mål – att kvalificerade konstutövare 
skall kunna leva på sitt yrke. I centrum står samverkan mel-
lan utbildningssystemets stegrade utbud av konstnärlig ar-
betskraft och den minskade efterfrågan på grund av ”kost-
nadssjukan” i konstnärlig tjänsteproduktion. Jaan Kolk 
fokuserar på missanpassningen mellan konstnärgruppers 
faktiska förvärvsvillkor och regelverket på arbetsmarkna-
den, vilket gör att konstnärerna typiskt hamnar mellan 
stolarna. De passar varken in på reglerna för löneanställda 
eller egenföretagare. Peter Curman uppmärksammar den 
nationella konstnärspolitikens oförmåga att främja konst-
närernas samarbete över nationsgränserna. I stället finns 
en tendens att infoga detta i ett traditionellt utrikes(kultur)
politiskt tänkande dominerat av nationell prestige och re-
presentativitet. 

Sedan några år räknas idrotten till kulturdepartementets 
ansvarsområde. Kopplingar och likheter mellan idrottspoli-
tik och kulturpolitik har dock en lång historia, inte minst på 
fritids- och ungdomspolitikens områden. Lars Lagergren 
beskriver dessa överlappningar i den kommunala öppna 
fritidverksamheten och den successiva undermineringen 
av denna, för folkhemsepoken så typiska, hybrid mellan 
kulturpolitik och socialpolitik. Johan R Norberg beskriver 
idrottsrörelsens ekonomiskt sett jämförelsevis lysande ut-
veckling i det gränsland mellan stat, marknad och civilsam-
hälle där också stora delar av kulturlivet söker finna sina 
vattenhål. Mats Trondman och Anna Lund visar hur ung-
doms- och fritidspolitik vägleds av missvisande statistiska 
kategoriseringar av fritidsvanor som innebär att ungdomars 
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kulturintressen, särskilt unga kvinnors, systematiskt under-
skattas i förhållande till deras idrottsintresse.

Den sista gruppen av artiklar handlar om kulturpolitikens 
kunskapsförutsättningar. Underskott, mer eller mindre 
skriande, är som jag inledningsvis påpekat det utmärkande 
för politikområdets kunskapsförsörjning. Det gäller såväl 
universitetsforskning, sektorsforskning, utredningskapa-
citet och statistikproduktion. Men man kan också peka på 
tendenser till en utveckling av en mer praxisrelevant kultur-
forskning på den internationella arenan. Johan Fornäs inle-
der avdelningen med en brett upplagd, systematisk översikt 
över utvecklingstendenser i internationella kulturstudier 
under senare år. Han visar hur en allmän ”kulturalisering” 
av det moderna samhällslivet samverkar med en ”kultura-
lisering” av förståelseformer och forskningsintressen inom 
det expansiva kulturstudiefältet. Tom O’Dell diskuterar 
hur det kraftigt ökande samhällsintresset för kulturens 
ekonomi, kulturindustrier, cultural planning, upplevelse-
produktion etcetera, försätter landets kulturforskare, både 
samhällsvetare och humanister, i ett generat tillstånd. Man 
kan bara i ringa utsträckning leverera den kunskap som ef-
terfrågas. I stället för att anstränga sig att göra detta finns 
en risk att man retirerar in i de disciplinära elfenbenstornen. 
Roger Qvarsell granskar den urgamla föreställningen om 
att kultur är hälsobringande. Idén har på senare tid fått stor 
uppmärksamhet och regeringen har till och med öronmärkt 
forskningspengar för detta. Äntligen skall riktig medicinsk 
vetenskap visa på kulturens nytta på ett sätt som alla kan 
acceptera. Artikeln pekar på de stora forskningsmetodiska 
och begreppsliga problemen som är förenade med att verk-
ligen lyckas precisera detta samband. 

Har vi underlag för att besvara frågan om kulturpolitiken 
har lyckats eller misslyckats? Det är den centrala frågan i 
Carl-Johan Klebergs bidrag, som också avslutar del I. Efter 
en analys av vilka slags kunskaper som behövs konstaterar 
han att dessa i ringa grad finns tillgängliga. Det måste, me-
nar Kleberg, vara en högt prioriterad uppgift för kulturpo-
litiken att avhjälpa denna strategiska brist.

Del II erbjuder en bred kulturstatistisk belysning av det 
svenska samhället med internationella utblickar. Det mesta 
och mest aktuella som finns av svensk kulturstatistik har 
sammanställts och försetts med förklarande inledningar 
och kommentarer av Sten Månsson. Utöver den statistik 
som redovisas för kulturpolitikens delområden, finns tre 
stora tematiska avsnitt: kulturens ekonomi, kulturens so-
ciologi och kultur i ett internationellt persepktivperspektiv. 
I en inledande artikel analyserar Sten Månsson den svenska 
kulturstatistikens roll, tillstånd och utvecklingsbehov. Ef-
ter en orientering om hur ansvaret för kulturstatistiken är 
organiserat pekar Månsson på de principiella svagheterna 
i den rådande statistikproduktionen. Hit hör frånvaron av 
information på en rad kulturpolitiskt relevanta områden och 
skevheter som beror på att statistiken i så hög grad styrs av 
den offentliga bidragsgivningen, inte av en strävan att få 
en realistisk bild av tillståndet i olika delar av kulturlivet. I 
artikeln skisseras ett utvecklingsprogram för offentlig kul-
turstatistik som bättre kan tjäna kulturpolitikens aktörer 

och möta medborgarnas och forskningens behov av adekvat 
information om tillståndet på kulturområdet. 

KulturSverige 2009 och dess efterföljare vill regelbundet 
samla och publicera översiktsskapande och problemanaly-
serande forskning och statistisk information om kultur och 
kulturpolitik i Sverige. Denna första utgåva vill dessutom 
bidra med kvalificerat underlag till den allmänna reflektion 
över kulturpolitiken som, med all säkerhet, den nu sittande 
statliga kulturutredningens analys och förslag kommer att 
ge upphov till. 

Ett svårreformerat politikområde?
Nyfikenheten på kulturutredningens kommande slutbetän-
kande är stor, men också på vilket intresse som finns för 
att genomföra reformförslag. En lång rad utredningar och 
policyinitiativ på kulturområdet under senare år har varit 
märkvärdigt konsekvenslösa. Den förra stora Kulturutred-
ningen från 1995 ledde till mycket begränsade förändringar. 
Flera utredningar om konstnärsvillkor gjordes på slutet av 
1990-talet, vilka Anders Forsman berör i sitt bidrag, men 
de hade få praktiska konsekvenser. Det mesta av reforman-
satserna i den Internationella kulturutredningen lades åt 
sidan. De stora reformambitioner, som på regeringens upp-
drag mobiliserades på kulturmiljövårdens område genom 
projektet Agenda Kulturarv några år in på 2000-talet, kom 
så småningom helt av sig. Upprepade riksdagsambitioner 
att utreda och lagstifta mot ägarkoncentration på medieom-
rådet har hamnat i papperskorgen. Av den nya regeringens 
med spänning emotsedda utspel när det gäller Public Service 
och Sveriges Television följde inga nämnvärda förändring-
ar. Det aviserade förslaget om en EU-anpassad förändring 
av presstödet drogs tillbaka. Om FRA-lagen betraktas som 
en mediepolitisk åtgärd (kritiken mot lagen har i alla fall 
varit mediepolitisk) illustrerar regeringens framtvingade 
reträtt svårigheterna att reformera kulturpolitiska fält, som 
samtidigt uppvisar starka institutionella trögheter, slippriga 
opinionsvillkor och partipolitisk splittring. 

Läser man direktiven till den sittande kulturutredningen 
är det svårt att se att dessa bärs upp av en distinkt problem-
uppfattning kopplad till en tydligt riktad reformvilja. Till 
skillnad från flertalet andra politikområden utmärks inte 
kulturpolitiken, inte ens i ett hundraårsperspektiv, av bestå-
ende motsättningar mellan höger och vänster. De nyliberala 
idéströmningar, som allmänt påverkat det politiska klimatet 
under senare decennier har ännu knappast satt några spår på 
det kulturpolitiska fältet och de övergripande principfrågor-
na om motiven och omfattningen av det offentliga ansvaret 
på kulturområdet kommer sällan upp. Åsiktssplittringen är 
ofta större inom de politiska blocken än mellan dem.

Till tröghetsskapande krafter hör kulturpolitikens motsä-
gelsefulla, historiskt ackumulerade, målstruktur. Välfärds-
politiska och demokratiska mål om allas tillgång till god 
kultur och medborgarnas aktiva deltagande och självverk-
samhet i kulturen var de mål som sköts i förgrunden under 
1970-talets reformperiod. Men med i bagaget fanns det ti-
diga 1900-talets paternalistiska ambitioner att skydda folket 
från fördärvlig, kommersiell skräpkultur. Från 1800-talet 

swecult_final.indd   10 08-11-03   09.01.43



KULTURSVERIGE 2009  11

kom en idealistisk tro på bildning och kultur som egenvär-
da, övergripande civilisatoriska mål för samhället och som 
grund för ett särskilt statligt ansvar för konsternas framsteg 
och bildningsinstitutionernas främjande. Från 1700-talets 
upplysning stammar tron på individens grundläggande 
andliga självstyrelse och de därtill knutna principerna om 
kulturens autonomi och yttrandefrihetens nyckelvärde. De 
ingår också i dagens kulturpolitiska målkatalog. Ännu äldre 
är den motivkrets som söker upprätthålla en representativ 
och glansfull, nationell (och regional) offentlighet med hjälp 
av kulturinstitutioner. Målet är alltjämt vitalt nog för att fi-
nansiera uppförandet av ständigt nya kulturpalats. Det möj-
ligen äldsta kulturpolitiska målet – upprätthållandet av en 
svensk andlig folkgemenskap – är kanske inte lika kurant 
idag som under Reformationen, under det sena 1800-talets 
orgier i offentlig svenskhetsfostran, eller ens som under det 
av folkhemskt jämlikhetspatos präglade 1970-talet. Hur 
man formulerar den samtida innebörden av detta mål i ett 
demokratiskt, högutbildat, post-nationalistiskt, post-pater-
nalistiskt, globalt mediefrossande och mångkulturellt Sve-
rige är inte helt uppenbart. En kulturpolitik, som står på så 
många olika ben samtidigt, kan visserligen helgardera sin 
legitimitet retoriskt, men den har svårt att flytta på sig.

Rikspolitiskt är kulturen ett marginellt politikområde. 
Det innehåller knappast frågor som engagerar breda med-
borgargrupper eller som partier väljer att gå till val på. Ut-
märkande för kulturpolitiken är den starka uppslutningen 

kring principer om att kultur skall främjas men inte styras, 
att kulturen skall vara självstyrande och oberoende – ”en 
dynamisk och obunden kraft i samhället”, som det heter i 
de nationella kulturpolitiska målen. En tendens som följer 
av detta är att de olika kulturpolitiska fältens professionella 
företrädare fått ett dominerande inflytande över formule-
ringen av kulturpolitikens mål och motiv. Kulturfältets po-
litiskt respekterade anspråk på självstyrelse har också som 
följd att de politiska avgörandena tenderar att inskränkas till 
frågan om hur mycket pengar ett område eller en institution 
skall ha. De professionella grupper som producerar kultur 
och bemannar kulturinstitutionerna vill själva råda över hur 
pengarna skall användas. Dessa grupper har också regel-
mässigt en privilegierad tillgång till massmedier och ordets 
makt. Det betyder, å ena sidan, att kulturpolitisk debatt får 
en bestående slagsida åt klagomål över att politikerna inte 
vill ge mer pengar åt kulturen. Å andra sidan betyder det att 
det är äventyrligt för varje regering att ta strid i kulturpoli-
tiska frågor – om man inte har mer pengar att erbjuda. 

Det är därför ofta politiskt enklast att låta kulturens hög-
aktade men svårreformerade pastorat vara ifred. Om en 
kulturpolitisk omdaningsperiod ligger framför oss, eller 
inte, är därför högst osäkert. I den spännande diskussion, 
som en ny bred kulturutrednings slutbetänkande hur som 
helst leder till, skall materialet i denna bok förhoppningsvis 
komma till användning. ■
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I denna artikel diskuterar vi den kommunala kultur-
politikens utveckling, dels som en utvecklingsprocess 
relaterad till den allmänna utvecklingen av välfärdspo-
litiken under efterkrigstiden, dels som ett skeende som 
påverkas av delvis motstridiga krafter: centralmakten 
och det civilsamhälle, som verkar på lokal nivå. I be-
greppet ”kommunal” innefattar vi både den lokala ni-
vån, primärkommunen, och den regionala nivån, lands-
tingen (och senare regionen). Tyngdpunkten ligger dock 
på det lokala. Syftet med artikeln är att ringa in några 
av de utmaningar, som vi med våra erfarenheter från 
lokal kulturpolitik samt forskning om densamma ser 
som viktiga för den samtida kulturpolitiken.

Ännu efter andra världskriget var den lokala samhällsor-
ganisationen relativt outvecklad. Vi hade ett stort antal 
kommuner med ett begränsat uppdrag. Inom kulturom-
rådet var det i princip bara städerna som ansvarade för 
kulturverksamhet, främst genom sina stadsbibliotek men 
i några fall också genom museer, teatrar och orkestrar. I 
stället var civilsamhället, i form av ett rikt och mångskif-
tande föreningsliv, den viktigaste aktören på kulturom-
rådet. Studiecirkelbibliotek, amatörkultur i form av körer 
och teaterverksamhet, hembygdsgårdar och samlingslo-
kaler förekom allmänt. Vid denna tid hade landstingen 
knappast några kulturpolitiska ambitioner bortsett från 
begränsad bidragsgivning och naturligtvis engagemanget 
i folkhögskolan, som är en ofta förbisedd kulturell aktör 
på landsbygden.

Samhällsutvecklingen under efterkrigstiden innebar en 
kraftig utbyggnad av den offentliga sektorn. Enligt Ulla 
Ekström von Essen (2003) utgjorde kommunen verktyget 
för att förverkliga det som hon identifierar som en soci-
aldemokratisk välfärdsstrategi (jfr Bogason 1996, Johan-
nisson 2006, Vestheim 1995b). Mellan åren 1950 och 1975 
ökade den genomsnittliga kommunalskatten från 9,97 
kronor per skattekrona till 25,23. Kommunsammanlägg-
ningar genomfördes i två omgångar och antalet kommuner 
minskade från ca 2 500 till drygt 270 – framhållas bör 
dock att de flesta kommuner fortsatt är mycket små.

Även om Sverige, i jämförelse med andra europeiska 
länder, har haft – och har – förhållandevis självständiga 
kommuner (bl.a. genom den kommunala beskattningsrät-
ten) har staten haft en starkt styrande roll gentemot kom-
munerna. Denna styrning har skett genom lagstiftning och 
kontroll via länsstyrelser och centrala myndigheter, men 
också mer informellt genom partierna och genom sam-
förståndslösningar med kommunsektorns intresseorgan, 
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. 
Svenska Kommunförbundet i dess moderna form skapades 

Makten över kulturpolitiken
av Ants Viirman och Jenny Johannisson

1968 genom sammanslagning av Svenska stadsförbundet 
och Landskommunernas förbund. Detta nya förbund fick 
en mycket stor betydelse som normgivare och utbildare för 
de kommuner som etablerades efter den stora kommunre-
formen 1970 och som successivt fick allt vidare uppgifter. 
Den kommun som nu skapades var starkt sektoriserad med 
tydligt definierade förvaltnings- och politikområden. När 
kulturpolitiken formulerades blev den ett bland många po-
litikområden, och det var naturligt att skapa en särskild 
förvaltnings- och förtroendemannaapparat för kulturen. 
För många kommuner blev Svenska Kommunförbundets 
cirkulär starkt styrande. Man rekommenderade bl.a. ett 
normalreglemente för kulturnämnd, som beskrev de för-
valtningsuppgifter som borde åvila nämnden. Ett annat 
cirkulär gav anvisningar om bidrag till studieförbunden. 
Kommunförbundet gav också ut en rad skrifter, som be-
handlade olika kulturområden. 

Välfärdsstrategin, med det vidgade kommunala upp-
draget, som i stort accepterades av alla partier, innebar 
också att civilsamhällets roll reducerades och att den po-
litiskt styrda offentliga sektorn tog över väsentliga delar 
av de åtaganden, som tidigare hade skötts av ideella orga-
nisationer. Den tidigare kulturministern Bengt Görans-
son brukar säga att det inom socialdemokratin alltid har 
funnits en kamp mellan ”folkrörelsesocialism” och ”stats-
socialism” och att den senare alltid har avgått med segern. 
Med detta menar han att den socialdemokratiska retori-
ken betonade folkrörelsernas betydelse för välfärden, 
medan man däremot i praktisk handling valde lösningar i 
offentlig regi. I stor utsträckning skedde överföringen av 
uppgifter från civilsamhället till det offentliga i samför-
stånd; ABF tog exempelvis redan på 30-talet ett beslut om 
att lämna över sina bibliotek till det allmänna. Men pro-
cessen var inte helt friktionsfri: 1946 års folkbiblioteks-
sakkunniga slog i sitt betänkande (SOU 1949:28) fast att 
folkbiblioteken skulle drivas av kommunerna, men deras 
förslag ledde till en mycket animerad debatt, främst inom 
nykterhetsrörelsen. 

Relationerna mellan civilsamhället och det offentliga 
förändras under årtiondena efter kriget också på så sätt 
att det offentliga mer systematiskt börjar ge ekonomiskt 
stöd till föreningslivet. Vi ser en långvarig, fortfarande 
pågående process, som leder till att civilsamhällets auto-
nomi minskar och att de ursprungligen samhällskritiska 
rörelserna blir beroende av offentliga bidrag för sitt fort-
bestånd.

Det ovan sagda är en allmän översiktlig beskrivning av 
samhällsutvecklingen under perioden fram till början av 
1970-talet. Vi har gjort den relativt fyllig, eftersom utveck-
lingen på kulturpolitikens område enligt vår uppfattning 

swecult_final.indd   15 08-10-28   13.15.15



16  KULTURSVERIGE 2009

blir lättare att förstå om man kan se att det som sker på 
kulturområdet i huvudsak är samma skeende som vi kan 
se på andra politikområden inom välfärdspolitiken.

Kulturpolitikens framväxt
När kulturpolitiken etablerades som ett eget politikområde i 
början av 1970-talet betraktades den mycket tydligt som en 
del i välfärdspolitiken: ”Kulturpolitiken (…) får ses som ett 
av flera instrument för att skapa ett samhälle som präglas av 
jämlikhet och som ger människor möjligheter till ett rikare 
liv” (prop. 1974:28, s. 293). Till grund för denna berömda 
proposition om en ny statlig kulturpolitik låg ett omfattande 
utredningsarbete, som inleddes i mitten av 1960-talet och 
avslutades med utredningen Kulturrådet och dess betän-
kande Ny kulturpolitik (SOU 1972:66). Huvuddelen av ut-
redningarna berörde de olika konstområdena – litteratur, 
musik, film, museer etc. Utredningen Kulturrådet skulle 
sedan anlägga en helhetssyn på kulturen och kulturpoliti-
ken. Propositionen gjorde dock ingen mer ingående analys 
av begreppen kultur och kulturpolitik; efter ett summariskt 
resonemang om kulturbegreppets omfattning konstateras 
helt enkelt att kulturpolitik avser ”åtgärder inom ordets, sce-
nens, bildens och tonens områden samt i fråga om medier 
för kommunikation såsom radio och television.” Därutöver 
nämns insatser för folkbildning och organisationsliv samt 
kulturarv (prop. 1974:28, s. 287). 

När man studerar de målformuleringar, som en del kom-
muner och landsting antog i mitten av 1970-talet, kan man 
se att de ofta ordagrant kopierar propositionstexten, inte 
minst dess fördelningspolitiska strävanden. Man kan fråga 
sig om det beror på att propositionen fick ett starkt genom-
slag ute i kommunerna eller om det helt enkelt var så att 
propositionen återspeglade en allmän ”tidsanda” (Gemzöe, 
Lindgren, Fornäs 2006, Johannisson 2006). Det kan vara 
värt att påminna om att kulturutredningarna gjordes i en 
tid då den allmänna samhällsdebatten var förhållandevis 
radikal. Andra utredningar och analyser, bl.a. sociologen 
Harald Swedners kulturvanestudier och Låginkomstutred-
ningens beskrivningar av resursfördelningen mellan olika 
samhällsgrupper, hade tydliggjort att kulturvanor och 
konsumtionsmönster i hög grad var betingade av sociala, 
ekonomiska och utbildningsmässiga förutsättningar. Idag 
är sådan kunskap välbekant allmängods, men i början av 
1970-talet var detta ny kunskap, inte minst för de unga väl-
utbildade tjänstemän som bemannade de nybildade kom-
munernas förvaltningar och för de förtroendemän som grep 
sig an det kulturpolitiska utvecklingsarbetet.

Något som är påfallande är att den kulturpolitiska debat-
ten i kommunerna inte tycks ha influerats av internationell 
debatt. Delvis kan det säkert förklaras med det förhållande 
som vi har nämnt i det föregående, nämligen att de flesta 
kommuner var små, hade små kulturförvaltningar och följ-
aktligen små möjligheter att ta del av det som skedde ut-
anför den svenska debatten. Svenska Kommunförbundets 
omfattande utbildningsverksamhet under den aktuella tiden 
innehöll förvisso idépolitiska inslag, men i huvudsak var 
målet för utbildningarna att hjälpa nya politiker och tjänste-

män att hantera det praktiska kulturarbetet. Världen utan-
för Sverige kommer mest till synes i form av u-länder och 
biståndsinsatser. Att man skulle hämta idéer och förebilder 
utifrån var ingen levande tanke – även om ett av de kultur-
politiska målen talade om ”utbyte av erfarenheter och idéer 
inom kulturområdet över språk- och nationsgränserna” 
(Rskr 1974:248).

Kulturpolitikens innehåll
Praktisk kulturpolitik kan sägas bestå av tre element:
• mål,
• anvisning av resurser och andra medel för att uppnå må-

len och
• uppföljning och utvärdering av måluppfyllelsen och av 

effekterna av gjorda insatser.

De mål som formulerades i 1974 års kulturpolitik var i hög 
grad ideologiska, med tydlig fördelningspolitisk inriktning. 
De fungerade också väl som ideologiska inriktningsmål. 
Däremot har utvecklingen visat att de fungerade sämre som 
utgångspunkt för en värdering av måluppfyllelse och effek-
ter av gjorda insatser.

De resurser som anvisades av riksdagen för genomfö-
rande av den statliga kulturpolitiken inriktades främst på att 
skapa ett enhetligt nät av professionella kulturinstitutioner 
över landet. Däremot satsades förhållandevis små resurser 
på att skapa avsättning för det utbud som dessa institutioner 
skapade. Det förutsattes, mer eller mindre uttalat, att dessa 
resurser skulle skapas på lokal nivå av kommunerna och det 
lokala föreningslivet. 

Målen hade en tydlig fördelningspolitisk ambition, men 
i den praktiska politiken ägnades begränsat intresse åt att 
analysera huruvida resursinsatserna fick den avsedda fördel-
ningspolitiska effekten. Detta är en generell svaghet i svensk 
kulturpolitik, oberoende av om den är statlig, regional eller 
lokal – mål formuleras och resurser anvisas, men någon kon-
tinuerlig utvärdering av insatsernas effekter görs inte. Ett un-
dantag bör dock nämnas: 1993 års kulturutredning gjorde en 
mycket ambitiös genomgång av tjugo års kulturpolitik (SOU 
1995:85). Rapporten andas också viss uppgivenhet när det 
gäller möjligheterna att hitta faktorer, som påverkar kultur-
vanor och deras förändring (ibid., s. 575).

Kulturpolitiken mognar
Under slutet av 1970- och början av 1980-talet skedde ett 
intensivt utvecklingsarbete inom kulturpolitiken. Statens 
kulturråd etablerades som sammanhållande statlig myn-
dighet med ansvar för hela kulturfältet utom arkiv, kul-
turminnesvård och film. På regional nivå byggdes nätet av 
kulturinstitutioner ut, både genom insatser från landstingen 
(främst teatrar) och genom regionalisering av statliga resur-
ser (bl.a. Regionmusiken). Efter hand fick länsstyrelserna en 
roll inom kulturpolitiken, först genom egna resurser inom 
kulturminnesvården, senare med fria resurser för kultur-
insatser. Kommunerna etablerade kulturförvaltningar med 
biblioteken som bas. En viktig kommunal insats, som ofta 
förbises, är den kommunala musikskolan (Persson 2001), 
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som är den avgjort viktigaste samhälleliga insatsen för 
barn- och ungdomskultur.

Det kan ibland vara svårt att ge en fullständig bild av kul-
turresursernas utbyggnad på grund av bristande statistik. 
Statistikproduktionen har av hävd ett statligt perspektiv 
och registrerar främst de områden där staten är ekonomiskt 
ansvarig, helt eller delvis. Detta gör att exempelvis musiksko-
lan inte alls syns i statistiken och att en viktig kulturresurs 
som de allmänna samlingslokalerna är ofullständigt beskri-
ven (för en statistiskt grundad översikt och problematisering, 
se Månssons bidrag i föreliggande volym). 

Ett grundläggande problem i utvecklingen av kultursek-
torn var att fokus låg på utbyggnaden av produktionsresurser 
i form av fasta institutioner och fria grupper. Här lade staten 
och landstingen sina resurser. Avnämarsidan förutsattes skö-
tas av kommuner och föreningsliv. Men föreningslivet var i 
hög grad beroende av offentligt stöd och kommunernas re-
surser knöts i stor utsträckning till att bygga upp den egna 
kulturförvaltningen. Följden blev att vi fick en obalans mellan 
utbud och efterfrågan som alltjämt är ett av problemen inom 
kulturpolitiken. Efterfrågesidans svaga ställning medförde 
också att de kulturskapande institutionerna kunde utveckla 
sin verksamhet utan hänsyn till avnämarsidans önskemål 
och behov. Kulturpolitikens mål om ”eftersatta gruppers er-
farenheter och behov” blev härigenom ganska verkningslöst. 
Kanske låg en del av problemet i själva benämningen ”efter-
satta grupper”, vilken antyder att dessa grupper saknar något 
– den goda Konsten – som en annan grupp definierat och 
bestämt att de ”eftersatta grupperna” behöver. Delvis är detta 
ett ofrånkomligt dilemma i välfärdsstrategin, som bygger 
på att det offentliga tar ansvar för att formulera och fördela 
vad befolkningen behöver (Johannisson 2006, Skot-Hansen 
1999, Vestheim 1995b). I de nationella kulturpolitiska mål, 
som riksdagen antog 1996, togs både benämningen och målet 
bort och ersattes med målet om att ”alla” ska få ”möjlighet till 
delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till 
eget skapande” (Rskr. 1996/97:129). Detta är en målsättning 
som rimmar bättre med föreställningen om att individer bör 
beredas möjligheter att ge utlopp för individuella preferenser 
och livsstilar. Samtidigt synliggörs inte lika tydligt kultur-
politikens politiska dimension, som just handlar om att det 
offentliga formulerar och fördelar värdet kultur som ett led i 
att uppnå ett gott liv för medborgarna (Fischer 2003). 

Civilsamhället i kulturpolitiken
I 1974 års kulturpolitik betonades på olika sätt föreningsli-
vets och folkrörelsernas betydelse för ett bredare kulturliv. 
Flera av målen förutsätter ett engagemang från folkrörelser-
nas sida. Propositionens grundläggande inställning kan sam-
manfattas i satsen ”samhället har ingen anledning att driva 
en verksamhet som lika bra eller bättre sköts av en idéburen 
rörelse” (prop. 1974:28, s. 299).

Praktiken blev dock en annan. Eftersom balansen mellan 
producenter och avnämare blev så skev, till producenternas 
fördel, blev det dessa som kom att bestämma innehållet i kul-
turverksamheten. Ofta skedde detta med hänvisning till kul-
turpolitikens yttrandefrihetsmål. Detta mål talar ingalunda 

enbart om de professionella kulturutövarnas yttrandefrihet, 
utan betonar också att kulturpolitiken bör främja en vidgad 
yttrandefrihet. Men i praktiken kom målet att tolkas som 
en fråga om den konstnärliga yttrandefriheten och, med en 
glidning i tankegången, en fråga om konstnärlig autonomi. 
Man kan se att detta medförde ett främlingskap mellan de 
utövande kulturskaparna och de grupper, som kulturpoliti-
ken ville mobilisera. Detta blev tydligt i en del av de projekt, 
som Statens kulturråd initierade under 1970- och 1980-talen, 
t.ex. projekten Kultur i arbetslivet och Kultur i boendemiljö. 
Denna uppifrån dikterade ”projektkultur” mötte kritik från 
föreningslivet, men också i utvärderingen av projektet Kultur 
i boendemiljö. (Gerholm 1985). Samma kritik kan riktas mot 
de projekt för kultur i skolan som något senare initierades.

Som vi tidigare har konstaterat gjorde varken utredningen 
Kulturrådet eller kulturpropositionen någon djupare analys 
av begreppet kultur eller av kulturens innehåll. Ganska ore-
flekterat utgick man från en kulturdefinition, som innefattade 
konstarterna, folkbildningen och medierna. Det ledde till att 
den kultur, som skulle föras ut till de ”eftersatta grupper” 
man ville nå, fick sitt innehåll definierat av en kulturvan elit, 
av de professionella kulturutövarna i institutionerna och det 
fria kulturlivet (Blomgren, Blomgren 2002, Frenander 2005a, 
Mangset 1995). Den kultur, som skapades på marknadsbase-
rade grunder, avskärmade man sig från på grund av målet 
om att ”motverka kommersialismens negativa verkningar”. 
Kulturpolitiken kom därmed i motsatsställning till de nya 
grupper, som man ville nå, och till den populism, som man 
menade kännetecknade den kommersiella kultursfären (och 
även lokala kulturarrangörer).

Den enhetliga kultursyn, som låg till grund för de kultur-
politiska insatserna, medförde också att de professionella 
institutionerna fick en mycket stark ställning och fick tolk-
ningsföreträde när det gällde att bestämma vad som var god 
kultur. Detta, i kombination med föreningslivets ökande be-
roende av offentliga medel för sin verksamhet, medförde att 
föreningslivet inte blev den aktiva och kraftfulla företrädare 
för eftersatta grupper som kulturpropositionen hade förutsatt. 
I stället kom det att i praktiken bli en del av den kulturapparat, 
som levde i lokalsamhället och som förmedlade en ”normal-
kultur” till en publik som i stort sett var densamma som under 
1960-talet. 1993 års kulturutredning, som gjorde omfattande 
beskrivningar av befolkningens kulturvanor (SOU 1995:85), 
kunde konstatera att allmänhetens kulturvanor var mycket 
stabila och relativt opåverkade av kulturpolitiska insatser. 
Samtidigt skall slås fast att föreningslivet, både studieförbun-
den och de arrangerande och lokalhållande föreningarna, spe-
lar en mycket viktig roll i det lokala kulturlivet i de flesta kom-
muner, framför allt i de mindre. Däremot kan man konstatera 
att det föreningsliv, som idag bedriver sin verksamhet med 
omfattande samhällsstöd, endast i begränsad omfattning når 
unga människor. De ungas kulturvanor och organisering lig-
ger i stor utsträckning utanför det kulturpolitiska synfältet.

Maktförskjutningar
I slutet av 1980-talet var 1974 års mål i stort sett uppnådda 
vad avser kulturlivets organisering. Länen hade sina regio-
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nala kulturinstitutioner och roll- och ansvarsfördelningen 
mellan nivåerna var stabil. Några större kulturpolitiska ini-
tiativ kom inte från statens sida. Länsmusikreformen var i 
och för sig en viktig överföring av ansvar från staten till den 
regionala nivån, men låg idémässigt helt i linje med 1974 års 
tänkande. 

Vad som ur ett lokalt/regionalt perspektiv är påtagligt är 
att staten blir mer passiv i kulturpolitiken. Statens kulturråd 
tonar ner sin kulturpolitiska roll, analyser och utvärderingar 
minskar, konferensverksamheten likaså och myndigheten 
blir mindre synlig i den kulturdebatt som förs i kommuner 
och landsting. Fokus i rådets arbete läggs mer och mer på 
bidragsgivningen.

Samtidigt ökar den kulturpolitiska aktiviteten i lands-
ting och kommuner. Det finns flera skäl till detta. Kulturen 
är etablerad som ett lokalt och regionalt ansvar. De eko-
nomiska svårigheterna i början av 1990-talet tvingar fram 
en diskussion om verksamhetens omfattning och innehåll. 
Kulturen börjar – på gott och ont – kopplas samman med 
övergripande lokala och regionala utvecklingsstrategier. 
Till skillnad från 1970-talet börjar också den kommunala 
kulturpolitiken på 1990-talet att aktivt hänvisa till interna-
tionella kulturpolitiska resonemang (Johannisson 2006). 
(Den förstärkta kopplingen mellan kultur och utveckling 
brukar ofta beskrivas som att kulturpolitiken blir mer kort-
siktigt vinstintresserad, men vi är inte säkra på att det alltid 
är fallet. Det kan också beskrivas så: kultursektorn börjar bli 
medveten om att den kan spela en viktig roll i kommunens/
länets utveckling och ledande beslutsfattare börjar inse att 
kultursatsningar kan främja den långsiktiga utvecklingen i 
bygden. Det utvecklas ett partnerskap med ömsesidig res-
pekt för varandras intressen och villkor.)

Regionaliseringen
Ett förhållande som bidrar till den ökande regionala och lo-
kala aktiviteten inom kulturpolitiken är den förskjutning 
av makt och ansvar som sker från slutet av 1990-talet och 
framåt. Processen fick till en början näring från utveck-
lingen inom EU – ”regionernas Europa”. Efter hand, när 
man hade vunnit erfarenheter från försöksverksamhet, 
framför allt i Skåne och Västra Götaland, blev förändrings-
processerna enligt vår uppfattning mer anknutna till svensk 
förvaltningstradition (jfr Johansson 2004). Förändringen 
handlar nu om att med lokal/regional självstyrelse som 
grund förstärka det lokala inflytandet över regionala pla-
neringsprocesser. Den svenska regionala länsstyrelseorga-
nisationen innebär att centralmakten har huvudansvaret för 
regional planering och utveckling, samt dessutom en kon-
troll- och tillsynsfunktion gentemot den kommunala nivån. 
I den samhällsorganisation, som skisseras av Ansvarsutred-
ningen (SOU 2007:10), renodlas roll- och ansvarsfördelning 
mellan centralmakt och regional nivå på så sätt att staten 
på regional nivå, dvs. länsstyrelsen, i princip enbart har en 
kontrollerande och granskande funktion, under det att det 
regionala självstyret tar ansvar för planering och utveckling. 
Utredningen handlar sålunda inte om det som den allmänna 
debatten har ägnats åt, regionernas storlek och omfattning, 

utan om fördelning av makt och ansvar mellan olika nivåer 
i samhället, med beaktande av den svenska kommunala 
självstyrelsetraditionen.

Idag går det inte att säga i vilken takt och i vilken omfatt-
ning regionaliseringsprocessen kommer att fortgå. Klart är 
dock att det är en process, som knappast går att hejda och 
som har starkt stöd från lokal och regional nivå.

Hittills har både staten och den professionella kultursek-
torn mest sett den regionala aktiviteten som ett hot. Man 
befarar att ett ökat regionalt inflytande kommer att leda till 
konstnärlig nivellering och inskränkningar i den konstnär-
liga friheten. Den hittillsvarande utvecklingen har dock inte 
gett näring åt dessa farhågor. Snarare kan man se två positi-
va tendenser: dels att kulturområdet har fått ökade resurser, 
dels att man har lyft fram konstformer och verksamheter, 
som inte uppmärksammats tillräckligt från den statliga ni-
vån. Film och dans är två sådana exempel.

Staten står nu inför ett vägval. Ska man bejaka den re-
gionala nivåns ambitioner och självständiga ställningsta-
ganden eller ska man fortsätta att hävda statens roll som 
riktningsgivare och kvalitetsgarant? Idag är statens håll-
ning vacklande. Denna vacklan gäller inte bara kulturom-
rådet; snarare är kulturområdet ett exempel bland många 
på att frågan om makt- och ansvarsfördelning mellan de 
olika samhällsnivåerna är komplicerad. Mycket talar för att 
staten, oberoende av hur man långsiktigt bestämmer roller 
och ansvar, måste utveckla en starkare position när det gäl-
ler att värdera effekterna av kulturpolitiken. Likaså måste 
man skaffa sig bättre verktyg för att bedöma skillnader mel-
lan olika regioners villkor på kulturområdet liksom mellan 
olika gruppers tillgång till kultur. Man kan också i större 
utsträckning kräva att staten ställer tydliga krav inom de 
områden där staten faktiskt har rätt att föreskriva, t.ex. att 
konkretisera läroplanerna rörande kultur och estetisk verk-
samhet i skolan.

Fler aktörer inom kulturpolitiken
Sedan 1970-talet har vi vant oss vid att kulturpolitiken 
är en angelägenhet för det offentliga och i någon mån för 
civilsamhället. Näringslivet har avvisats till följd av det 
ursprungligen statliga målet om att ”motverka kommer-
sialismens negativa verkningar på kulturområdet” (Rskr 
1974:248, Rskr 1996/97:129). Men under 2000-talets första 
år märks en tydlig förändring.

Under den ekonomiska krisen på 1990-talet blev det up-
penbart för kommunerna att den gamla folkhemskommunen, 
som tog ett totalansvar för medborgaren genom sitt service-
monopol och som finansierade alla sina åtaganden genom 
ständigt högre skatter, hade nått vägs ände. 1990-talet kom att 
kännetecknas av en rad olika experiment med den kommu-
nala verksamheten och olika former för serviceproduktion. 
Beställar-utförarorganisation, föreningsdrift, privata entre-
prenader och nya förvaltningsstrukturer är några exempel på 
det som ibland benämns New Public Management (Røyseng 
2003). Vi vill här titta på kommunens relationer till två typer 
av aktörer: civilsamhället och det lokala näringslivet. 

Under 1990-talet arbetade de flesta kommuner med 
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att lägga över kommunal verksamhet till föreningar eller 
kooperativ. Detta var särskilt vanligt inom fritidssektorn: 
idrottsplatser, simhallar etc. Syftet med detta var helt krasst 
att spara pengar. Så småningom har man börjat inse att po-
ängen med föreningarnas engagemang inte i första hand är 
att spara pengar utan att tillföra en ytterligare kvalitet till 
verksamheten. På senare år har man därför mer och mer 
börjat tala om partnerskap mellan två jämbördiga parter, 
inte som tidigare en relation mellan köpare och säljare där 
kommunen (köparen) dikterade villkoren för föreningens 
engagemang. I stället skall parterna gemensamt komma 
överens om den tänkta verksamhetens mål och innehåll 
och om förutsättningarna för parternas samverkan. När det 
gäller ungdomar har många kommuner accepterat att unga 
människor organiserar sig i andra former än i en traditionell 
förening och funnit vägar för att stödja och samverka med 
informella sammanslutningar och grupper.

På samma sätt har relationen till det lokala näringslivet 
utvecklats. Här finns exempel på partnerskapslösningar 
för att bygga och driva stora anläggningar, t.ex. sporthallar 
och konsert/kongresshallar, men också partnerskap i min-
dre skala, t.ex. när en kommun och lokala näringsidkare 
gemensamt finansierar upprustning och utsmyckning av ett 
stadsdelscentrum eller utveckling av ett bostadsområde. 
Här är det inte fråga om att företagen sponsrar en kommu-
nal verksamhet utan om ett gemensamt projekt, som gynnar 
båda parter utifrån deras egna intressen.

Ur dessa ansatser kan det utvecklas nya organiserade sam-
verkansformer mellan det offentliga (kommun eller region), 
civilsamhället (lokala föreningar eller intresseorganisationer) 
och näringslivet (lokala företag), som var och en utifrån sina 
egna intressen och mål samverkar till ömsesidig båtnad.

Mot framtiden
När detta skrivs är 2000-talets första övergripande kultur-
utredning mitt uppe i sitt arbete. Vi kan inte veta hur den 
kommer att beskriva kultursektorns problem och behov. 
Men vi kan, med det lokala/regionala perspektiv som vi har 
i denna artikel, peka på några fenomen som finns i det kul-
turpolitiska fältet eller som kan antas påverka det.

Den kommunala förtroendemanna- och förvaltnings-
strukturen är alltjämt stadd i förändring, experiment med 
olika organisatoriska lösningar kommer att fortsätta, grän-
serna mellan det kommunala ansvarsområdet, civilsamhäl-
let och näringslivet kommer att förskjutas. Detta gäller all 
välfärdsproduktion, även kulturområdet. Den enda verk-
samhet som under överskådlig tid med säkerhet kommer att 
bedrivas i kommunal regi är biblioteksverksamheten.

De etablerade kulturinstitutionernas plats i kulturpoliti-
ken måste föras upp på dagordningen. 1974 var skapandet 
av institutionerna ett viktigt element i kulturpolitiken och 
de sågs som ett viktigt medel för att öka deltagandet i kul-
turlivet. En fråga som måste ställas – och besvaras! – är om 
de idag fullgör denna kulturpolitiska uppgift. Som vi på-
pekat ovan har kulturpolitiken under senare år i alltför hög 
grad inriktats på att fördela resurser. Alltför lite intresse har 
lagts på att värdera effekten av resurserna och att diskutera 

prioriteringar och strategier. Denna kritik gäller både stat 
och kommuner.

Vilka förväntningar kan man ha på civilsamhället inom 
kulturområdet? Där finns en rik flora av aktörer vid sidan 
av den kommunala sektorn, men hur mycket kan den åstad-
komma av egen kraft? Det etablerade föreningslivet har vant 
sig vid att vara beroende av offentlig finansiering. Bland 
unga människor är förväntningarna på det offentliga inte lika 
uttalade. Kan kulturpolitiken främja utvecklingen av ett på-
nyttfött självständigt civilsamhälle på kulturområdet?

Kulturens finansiering är inte bara en fråga om hur mycket 
pengar man kan få fram. Lika mycket handlar kulturpolitik 
om vad som stöds med offentliga medel. I dagens kulturpoli-
tik är de offentliga medlen hårt styrda till ganska traditionella 
kultur- och konstformer, medel för förnyelse och utveckling 
är knappa och det kulturliv som inte får offentligt stöd upp-
märksammas knappast i kulturpolitiken. Har vi i realiteten 
två parallella kultursystem: ett system, där samhället är do-
minerande som finansiär och riktningsgivare och som beva-
rar och värnar vissa kulturformer och kulturvanor, och ett 
annat system, som finansieras av konsumenterna/deltagarna 
och som förefaller vara mer öppet för nya impulser och nya 
uttrycksformer – och nya tekniker?

I debatten hävdas ofta att staten är alltför ensam som 
nationell bidragsgivare. Som vi har påpekat är det ofrån-
komligt att statens – och även regionernas – medel i stor ut-
sträckning är uppbundna i långsiktiga åtaganden. Erfaren-
heterna från Stiftelsen framtidens kulturs verksamhet visar 
hur värdefullt det är att ha en stark finansiär som kan arbeta 
flexibelt och inte behöver bindas i långsiktiga lojaliteter. Det 
vore spännande om den sittande kulturutredningen kunde 
dra upp riktlinjer för en organisation vid sidan av Statens 
kulturråd, en organisation, som skulle bestå av represen-
tanter för föreningsliv, näringsliv och andra intressenter. 
En sådan organisation, som främjar ett gränsöverskridande 
partnerskap mellan offentliga, privata och föreningsba-
serade aktörer, skulle förfoga över betydande resurser att 
användas med stor frihet och betydande djärvhet: ett slags 
kulturens riskkapitalbolag. ■
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Artikeln handlar om hur kulturindustrin som förete-
else har behandlats i den kulturpolitiska debatten. I 
ett historiskt perspektiv har kulturindustrin och dess 
produkter betraktats som något ont och skadligt. Ett 
konkret exempel på hur staten agerade mot t.ex. filmin-
dustrin är införandet av den statliga filmcensuren 1911, 
som syftade till att eliminera en del av filmens skade-
verkningar. På 1970-talet kom kampen mot kulturindu-
strin åter i fokus då ett av målen i 1974 års kulturpoli-
tiska beslut blev att staten borde engagera sig i kampen 
mot kulturkommersialismens negativa verkningar. I 
dag har kulturindustrin, nu under namnet upplevelse-
industri, framförallt på regional nivå kommit att be-
traktas som en ny näringsgren som skapar tillväxt och 
sysselsättning. 

Omvärlden har genomgått stora förändringar sedan mitten 
av 1990-talet, då det senaste övergripande kulturpolitiska 
beslutet togs. Globaliseringen, det svenska medlemskapet 
i EU, IT, nyregionalismen och den framväxande s.k. upp-
levelseindustrin är exempel på fenomen som har påverkat 
det kulturella landskapet och medborgarnas kulturella 
vanor. I min artikel granskar jag den förändrade synen 
på kulturindustriell verksamhet, ofta kallad upplevelse-
industri, som kommit till uttryck främst inom den regio-
nala kulturpolitikens ram. Idag framhävs kulturindustriell 
verksamhet som en ny och viktig näringsgren för Sverige. 
Det är inte länge sedan kulturella näringar, eller åtmins-
tone den kommersiella delen av den s.k. nöjesindustrin, i 
den kulturpolitiska debatten främst sågs som ett hot mot 
bl.a. den kvalitativa konstens möjlighet att överleva på 
marknaden.

Min ”triviala” teoretiska utgångspunkt är att fenomen 
som kulturindustrier1 kan betraktas som antingen hot eller 
frälsare beroende på i vilken språklig kontext eller sam-
manhang de diskuteras. Kopplar man ihop kulturindustri 
med begrepp som profitör och skräp – alternativt skadlig 
kultur – ligger det nära till hands att reaktionerna från po-
litiskt håll kan bli av hämmande karaktär, som t.ex. film-
censur. Väljer man däremot att koppla ihop kulturindustri 
med begrepp som tillväxt, ökad sysselsättning och ökat 
välstånd ligger det nära till hands att det offentliga väl-
jer att stödja verksamheten. Poängen med exemplet är att 
visa på språkets centrala roll. Jag vill hävda att språket har 
betydelse för politikens inriktning och resultat genom att 
det kan ändra på bilden av hur vi uppfattar verkligheten, 
”eftersom det gör det möjligt att se och tänka sig nya och 
oväntade saker i det som annars verkar hemtamt och be-
kant” (Kristensen Uggla 2002, s. 309).

Kulturindustrin, profitörerna 
och hotet mot medborgarna
När filmen som kulturindustriellt fenomen introducerades i 
Sverige i slutet på 1800-talet var det inget som till en början 
väckte myndigheternas intresse. Snabbt blev dock film en 
s.k. populärkulturell företeelse – eller ett nöje – bland den 
breda befolkningen (McQuail 2000, s. 23f.). Tidigare var det 
främst journalfilmer som visades. Det var när spelfilmen 
introducerades på bred front några år in på 1900-talet som 
”omoralen” i form av våld och sex började sprida sig.

Kritiken mot filmen kom att leda till att Sverige som för-
sta land i världen införde en förhandscensur på film 1911. 
Besluten och debatten i riksdagen var karakteristiska för 
samhällets inställning till film liksom till övrig kulturin-
dustriell verksamhet i början av det förra seklet. Det var 
alltså inte bara film, som råkade ut för denna typ av kritik, 
utan det gällde många av kulturföretagens produkter, bl.a. 
populärmusik, serietidningar och jazz. De betraktades som 
en fara, speciellt för ungdomen (se t.ex. Blomgren 1998; 
Boëthius 1989; Frykman 1988). I en debatt om ungdomens 
fritidsysselsättning, som utspelades i riksdagen 1919, var ett 
tema att ungdomens s.k. ”defekt” hade sitt ursprung i kon-
sumtion av populärkultur. Detta hade i sin tur lett till ökad 
ungdomsbrottslighet och till att gamla hederskänslor hade 
utplånats. Nu var det dags att bekämpa dåliga nöjen och få 
ungdomarna över till bildande och uppfostrande nöjen för 
att därigenom skapa en ”sund folkstam” (Mot. AK 1919:299, 
s. 11). Den stora boven i dramat var de ”skrupelfria” före-
tagsledarna i de olika kulturindustriella företagen.

I riksdagen höjdes i slutet av 1930-talet röster om att det 
inte räckte att från talarstolen fördöma populärkulturella 
produkter utan att staten istället borde ta krafttag mot den 
s.k. populärkulturens utbredning. En ledamot ville se ingri-
panden mot ”underhaltig film, offentlig dans, särskilt i för-
ening med rusdrycksförsäljning samt den kriminellt beto-
nade och pornografiska litteraturen som redan i skolåldern 
ofta på hemliga vägar når ungdomen” (Prot. FK 1938:206).

Debatterna i riksdagen resulterade i att en utredning under 
namnet Ungdomskommittén tillsattes 1939. Den hade bl.a. i 
uppgift att ”uppta frågan om de missförhållanden som före-
fanns inom det offentliga nöjeslivet och om botemedel därom” 
(SOU 1945:22, s. 7f.). I utredningens betänkande Ungdomen 
och Nöjeslivet (SOU 1945:22) diskuterades olika förslag på 
hur främst ungdomens utnyttjande av kulturindustriella pro-
dukter såsom film och dans kunde minskas eller stoppas. En 
av de stora bovarna som pekades ut var ”kulturföretagarna” 
och deras jakt på vinst. Problemet skulle lösas ”om de privata 
vinstintressena bakom nöjeslivet försvunne” eftersom det då 
skulle ”vara möjligt att låta de rena affärssynpunkterna trä-

Från hot till möjlighet – 
om kulturindustrin och kulturpolitiken 
av Roger Blomgren

1. Enligt företagsekonomen Dag Björkegren kan kulturindustri karakteriseras som företag som 
primärt säljer estetiska upplevelser, till skillnad mot industriföretag som säljer fysiska produkter 
och tjänsteföretag som säljer tjänster (Björkegren 1994, s. 9). 
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da i bakgrunden till förmån för de ungdomsvårdande.”(ibid., 
s. 168) De som hade sin utkomst i dessa företag karakterisera-
des som hänsynslösa profitörer, eller för att citera en remiss-
instans: ”Bakom dessa står icke sällan ett kallt beräknande 
profitbegär, och deras bärighet är beroende av en stor publik-
tillströmning. Man utnyttjar och reklamens och teknikens 
alla publikdragande medel.” (ibid., s. 332) 

Kritiken mot kulturindustrin kom även att lyftas fram 
som ett övergripande kulturpolitiskt problem i samband 
med 1974 års kulturpolitiska beslut. I den nya statliga kul-
turpolitik, som riksdagen beslutade om, formulerades åtta 
övergripande mål som skulle vägleda den övergripande 
kulturpolitiska inriktningen. Ett av målen var kampen mot 
kommersialismens negativa verkningar (Prop. 1974:24). 
Det innebar att kritiken mot filmindustrin som kulturindu-
stri på ett mer principiellt och övergripande sätt nu kom att 
hamna i skottlinjen. 

En noterbar skillnad är att kritiken mot kulturindustrin och 
dess produkter från 1960-talet och framåt främst kom att le-
vereras från den politiska vänstern. Från att under de första 
decennierna av 1900-talet blivit kritiserad från moralkonser-
vativa utgångspunkter för att leda till sedligheternas fall och 
hota kristna värden kom nu kulturindustrin av debattörerna 
att ses som en utlöpare av det kapitalistiska samhället. Ex-
emplen var många på hur kulturindustrins strävan efter pro-
fit ledde till elände. I en rapport från Barnmiljöutredningen 
(SOU 1975:38) kunde man exempelvis läsa:

”I ett kapitalistiskt samhälle är privata vinstintressen av-
görande och dessa gör sig gällande också i förhållande till 
kulturen. Det betyder att den levande kulturen alltid har 
att kämpa mot sin kommersialisering. På barn- och ung-
domskulturens område har vi de senaste decennierna sett 
såväl en ökad kommersialisering som en ökande kulturell 
utveckling, delvis i ömsesidig avhängighet: vinstintresse-
rade privatföretag har tagit hand om kulturella yttringar 
och kulturarbetare har utvecklat sig i protest mot ett ano-
nymt kommersialiserat samhälle… Det är inte bara kultur-
kommersiella krafter som en kulturpolitik har att ta hänsyn 
till. Privata vinstintressen medför inte bara den särskilda 
kulturens kommersialisering utan har också en avgörande 
betydelse för den allmänkulturella miljön: denna förlorar i 
sammanhang, överblick, allmän påverkan.” (ibid., s. 19)

Värst av dem alla var den amerikanska kommersiella film-
industrin, som inte bara kunde avfärdas som producent av 
dålig smak utan även var ett instrument för att sprida kul-
turimperialistiska värderingar:

”Biograffilmutbudet eller Disneyfilmerna kan ibland 
förefalla menlösa till sin karaktär men är det inte. De 
ingår i högsta grad i den kulturimperialism som söker 
påtvinga oss bestämda mönster och uppfattningar. De 
saluför en hel livsstil inte bara genom filmen utan också 
genom den marknadsföring som kringgärdar dem och de 

kringprodukter som säljs i anslutning till filmen.” (Mot. 
1978/79:2301)

Ett konkret exempel, som dåvarande vpk-ledaren Lars Wer-
ner lyfte fram, var den under 1970-talet populära discokul-
turen, som enligt Werner ledde till “att man vänjer in också 
förskolebarnen i en livsstil och ett kulturmönster som är 
passiviserande och inte aktiverande, som är individcentre-
rat och inte kollektivt” (Mot. 1978/79:2301). Detta berodde 
i sin tur, enligt en socialdemokratisk riksdagsledamot, på att 
“en betydande del av det kommersiella utbudet är präglat av 
mönster, schabloner och värderingar som är främmande för 
vår samhällssyn. Det gäller framförallt utbudet av anglo-
amerikanska värden” (Mot. 1978/79:607, s. 5). 

Inte nog med att kulturindustrins produkter planerat 
marknadsförde amerikanska värderingar i Sverige utan 
”[g]enom ett massivt likriktat och i många fall undermåligt 
utbud kan den reellt begränsa yttrandefriheten för kulturar-
betarna, organisationer, och institutioner. Yttrandefriheten 
riskerar att endast kunna utnyttjas av de intressen som har 
kapital, inflytande och distributionsvägar för lönsamma in-
satser.” (Mot. 1978/79:607, s. 5)2

Debatten om kommersialismen, som stod på sin höjd-
punkt under 1970-talet, fick dock inte något större genom-
slag i konkreta beslut. Det mest märkbara resultatet var 
kartläggningar och rapporter producerade av Statens ung-
domsråd som t.ex. Till varje pris. Debattinlägg om fritidens 
kommersialisering (Statens ungdomsråd 1978), Smockor 
och smek. Hotande läsning – om ungdomstidningar (Jalakas 
1980) och Ej till salu (Statens ungdomsråd 1981). Statens 
kulturråd publicerade rapporten Fem forskare om kultur-
kommersialism (Statens kulturråd 1982). 

När kulturindustrin varit föremål för politiska åtgärder 
och debatt har den inte varit något som samhället borde 
främja. Tvärtom har den kommersiella delen av kulturverk-
samheten setts som ett hot mot samhället. Det som har pro-
ducerats i form av filmer, musik och litteratur har ansetts 
vara undermåliga produkter, ja i vissa fall rent skadliga. 

Sammanfattningsvis har det från officiell kulturpolitisk 
horisont funnits en klart markerad gräns mellan den kom-
mersiella kulturen och populärkulturen (se bl.a. Flew 2002, 
s. 184). Kulturindustriellt framställda produkter var inte ”väl-
komna” in i den kulturpolitiska sfären, där god konst och 
begrepp som kvalitet och estetik var det centrala. De tyska 
marxisterna Adorno och Horkheimer (1977) ansåg t.ex. att 
industrialiseringen av kulturen var ett exempel på att kon-
sten knöts till kapitalismens logik. Detta ledde i sin tur till att 
konstens sanna värde ”försvann” och blev en vara i mängden 
av andra kommersiella varor (ibid. Se även Adorno 1997). 
Drivande i denna utveckling var kulturindustrins ledare, eller 
som det benämnts i tidigare debatter, ”profitörerna”.

Från hot till möjlighet
Det var i början av 1980-talet som en positivare syn på 
kulturindustrier (oftast benämnda i plural) kunde skönjas 

2. Enligt socialdemokraten Tage Johansson m.fl. ledde kulturkommersialismen till missbruksproblem, ökande 
brottslighet och kontaktlöshet mellan generationer. ”En av förklaringarna till detta förhållande är givetvis den 
massiva satsningen som de kommersiella krafterna gör på ‘information’ som inte bara försvinner utan ofta direkt 
motverkar samhällets och andra goda krafters strävan.” (Mot. 1977/78:1529)

swecult_final.indd   21 08-11-03   09.01.44



22  KULTURSVERIGE 2009

ute i Europa. Kulturella näringar kom att ses som en viktig 
ekonomisk näringsgren med stora potentiella möjligheter 
att skapa tillväxt och ökad sysselsättning. Ett exempel är 
Storbritannien i mitten av 1980-talet, där argument fram-
fördes för att stödja framväxten av kulturföretag i städer 
och regioner drabbade av ekonomisk kris. Problemet var 
inte att det var för lite kultur i dessa områden, utan arbets-
löshet till följd av den traditionella tillverkningsindustrins 
nedgång. Lösningen på denna kris var att ändra de eko-
nomiska strukturerna i dessa städer. Kulturindustrin blev 
med andra ord ett viktigt instrument för lokal och regional 
utveckling. Det var den lokala nivån som initierade och 
drev på denna utveckling (Lewis 1990, s. 135). Den tidi-
gare så avskydda kulturindustrin kom nu ute i Europa att 
mer ses som en frälsare för regioner i ekonomisk kris.

Ungefär tio år senare kunde man i Sverige finna en 
liknande retorik. De då nystartade filmproduktionscen-
tra Film i Väst och Filmpool Nord hävdade att regionala 
satsningar på filmverksamhet skulle leda till ekonomisk 
tillväxt och ökad sysselsättning. I handling betydde detta 
att film nu lyftes fram som en industri, vars syfte var att 
skapa ekonomisk tillväxt. I en debattartikel av bl.a. To-
mas Eskilsson, nu direktör för Film i Väst, i Göteborgs-
posten (GP) med rubriken ”God affär satsa på regional 
film” utvecklades idéerna om film som en kulturindustri. 
I artikeln argumenterade debattörerna för att lokala skat-
tepengar borde användas för att finansiera filmproduktion. 
Förutom att det skulle leda till kulturell utveckling och 
förnyelse fanns det tungt vägande skäl i form av ökade 
skatteintäkter, fler arbetstillfällen och marknadsföring av 
kommuner/regionen. Avslutningsvis hävdade debattörerna 
att “[f]ilmproduktion är dessutom det viktigaste redskapet 
för att utveckla medieindustrin i en region. Därmed blir 
en satsning på filmen ett viktigt verktyg för att skapa ökad 
sysselsättning.” (Eskilsson m.fl.1996) Detta har i retoriken 
därefter varit viktiga argument för såväl etablering som 
för fortsatt satsning på regional filmproduktion. 

Det var med argumentet att lyfta fram film som kultur-
industriell verksamhet som man lyckades skapa legitimi-
tet hos landsting och kommuner att satsa på film. Regioner 
och kommuner stödde inte filmverksamhet för att det fanns 
för lite filmkultur i regionen utan för att det fanns för lite 
sysselsättning och tillväxt. En framgångsrik kulturindustri 
genererar skatteinkomster och arbete i det lokala samhället. 
Detta var således ett helt nytt sätt att motivera offentliga 
satsningar på den tidigare så förhatliga kulturindustrin, som 
producerade skräp och främst sågs som ett hot mot medbor-
garna och därför egentligen borde motarbetas. 

Genom att bryta med det traditionella kulturpolitiska 
området, där kulturindustrin och dess produkter inte hade 
mycket att hämta, kunde regionala filmcentra vända sig 

till t.ex. näringslivssekreterarna, som såg filmverksam-
het som en potential för ekonomisk tillväxt och ökad sys-
selsättning. Filminnehållet var av sekundärt intresse och 
filmverksamhet sågs främst som ett effektivt tillväxtin-
strument. Filmens betydelse som kulturindustri eller upp-
levelseindustri som genererar intäkter är idag ett huvud-
motiv för de regionala och lokala offentliga filmstöden (se 
Blomgren 2007). 

I upplevelseindustrins tidevarv
Mönstret att se film som en kulturindustriell verksamhet 
har förstärkts under de senaste tio åren. Tillsammans med 
verksamheter som t.ex. marknadskommunikation, design, 
mjukvaror för dataspel och mode lyfts film fram som exem-
pel på upplevelseindustri, kulturindustri, kulturella näringar 
(cultural industries), kreativa industrier, kreativa näringar 
(creative industries), entertainment industries och expe-
rience industry (se Dahlström m.fl. 2004). Det begrepp som 
fått störst genomslag i Sverige är upplevelseindustri. Enligt 
Stiftelsen för kunskap och kompetens (KK-stiftelsen), som 
lanserat begreppet, är upplevelseindustri en verksamhet 
som ”omfattar människor och företag med ett kreativt för-
hållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller 
leverera upplevelser i någon form” (Nielsén 2006, s. 5).3

Sedan början av detta sekel har KK-stiftelsen producerat 
flera rapporter och genomfört en rad konferenser om upple-
velsenäringens betydelse för samhället (se t.ex. Almquist, 
Engström och Olausson 2000; KK-stiftelsen, 2003; 2004; 
2008; Nielsén 2006; Fridlund & Furingsten 2006). Förutom 
KK-stiftelsen har t.ex. Verket för innovationssystem (VIN-
NOVA) engagerat sig i upplevelseindustriella frågor, fram-
förallt i relation till regionernas tillväxtarbete (Gustavsson 
2004). Även myndigheter som Högskoleverket (2005) och 
AMS (2001) har i rapporter berört upplevelseindustrin från 
utbildnings- respektive från arbetsmarknadspolitiska per-
spektiv.4

Det är på den regionala nivån som den förändrade synen 
på kulturindustriell verksamhet haft störst genomslag. Ett 
antal utvärderings- och forskningsarbeten har satt fokus på 
de kulturella och kreativa näringarnas roll för regioner. I 
t.ex. rapporten Kreativa näringar i Stockholmsregionen 
från Regionplane- och trafikkontoret vid Stockholms läns 
landsting (2004), framkom att sysselsättningen inom de 
kreativa näringarna i Stockholmsregionen ökade med i 
genomsnitt nästan 2,4 procent per år från 1997 till 2003. 
År 2003 var 39 600 personer sysselsatta inom de kreativa 
näringarna i regionen. Dessa utgjorde 4,1 procent av den 
förvärvsarbetande dagbefolkningen i länet. I rapporten Den 
kreativa sektorn5 och dess påverkan på Norrköpings tillväxt 
och sysselsättning från Regionförbundet Östsam (2006) 
kan man bl.a. läsa att sektorn omsätter runt tre och en halv 

3. Upplevelseindustrin indelas i 13 olika delområden, där film/foto ingår vid sidan av verksamheter som bl.a. mode, 
musik, design, mat och turism. 

4. Även inom internationella organ som Unesco liksom inom EU har frågan om de kulturella näringarna, eller kreativa 
näringar, hög prioritet (se t.ex. Culture, trade and globalization: questions and answers 2001; European Parliament 
2003). I ett antal europeiska länder har studier genomförts på central såväl som på regional och lokal nivå. Det danska 
kulturdepartementets rapport ”Danmarks kreative potentiale Kultur- og erhvervspolitisk redegörelse 2000” är ett exempel 
på denna nya trend. I Norge pågår ett liknande arbete med att lyfta fram kulturella näringar som en tillväxtskapande 
verksamhet (se t.ex. Det Kongelege Kultur- och kyrkjedepartementet 2005). 
5. I studien är det 21 verksamhetsfält som inkluderas inom den kreativa sektorn. Förutom mer traditionella verksamheter 
som foto, reklam, litteratur, mm inkluderas områden som sport, djur/natur, friluftsliv, turism och andlighet/själsliv.
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miljard per år. Tolv procent av det totala antalet arbetsställen 
i Norrköping kan relateras till sektorn och antalet anställda 
i sektorn är cirka 3 000. De regionala undersökningarna 
visar att näringarna spelar en viktig roll för regioner och 
kommuner. 

Att lyfta upp kommersiell kulturverksamhet som något 
positivt och nyttigt är inte bara ett svenskt fenomen. Upp-
levelseindustri, kreativa näringar och kulturella näringar 
marknadsförs idag som nya betydelsefulla sektorer och bran-
scher för ökad tillväxt och sysselsättning i länder, regioner 
och städer. Enligt studien The economy of culture in Europe 
(2006), initierad av EU-kommissionen, omsatte kulturella 
och kreativa näringar i Europa då 654 miljarder euro, vilket 
kan jämföras med bilindustrins 271 miljarder euro. Tillväxt-
takt och sysselsättning inom sektorn är högre än inom andra 
branscher (ibid.). 

För att återknyta till Adornos och Horkheimers syn på 
kulturindustrin kan vi betrakta kulturindustrier som en ka-
pitalistisk företeelse där kultur blev en vara bland alla andra 
varor. Denna syn överensstämmer med den syn på kultur-
industri som vi har sett växa fram under det senaste decen-
niet. Däremot skiljer sig slutsatserna åt. Om Adorno m.fl. såg 
kulturindustrin som ett hot mot konsten ser man idag samma 
fenomen som en frälsning eller räddning för regioner och sta-
ter i ekonomisk kris. 

På s.k. akademisk nivå har kreativa näringar och kultu-
rella näringar i ökad utsträckning blivit etablerade forsk-
ningsobjekt.6 Inom ett antal europeiska universitet har det 
inrättats speciella avdelningar och institut för forskning 
om kulturella näringar. Det är främst inom ämnen som na-
tionalekonomi, företagsekonomi och kulturgeografi som 
forskning om kulturella näringars roll för regional utveck-
ling ökat. Ett exempel på en gemensam nordisk satsning 
inom området är Nordisk InnovationsCenters (ett organ 
underställt Nordiska ministerrådet) nyligen genomförda 
forskningsprogram om kreativa näringar i Norden, där det 
i dagsläget har publicerats sex forskningsrapporter (Nordic 
Innovation Centre 2006). 

Forskningen om kulturella näringar har sålunda på ett näs-
tan explosionsartat sätt ökat under den senaste tioårsperioden 
och det är främst forskning om de kulturella näringarnas roll 
som ekonomisk ”mjölkko” som dominerat forskningslittera-
turen. Detta skall sättas i relation till den tidigare forskningen 
om kulturindustrin, där fokus var inriktat på att kartlägga 
kulturindustrins negativa verkningar. Skillnaderna mellan 
dessa två olika angreppssätt är att man i det senare fokuse-
rat på de kulturella näringarnas produkter medan man i det 
förstnämnda intresserat sig för den ekonomiska nyttan av 
verksamheten.

En likhet mellan de båda s.k. forskningsdiskurserna kan 
dock skönjas och det är att frågan är HUR MYCKET skada 

respektive tillväxt de kulturella näringarna bidragit med och 
inte OM de skadar eller bidrar till tillväxt. 

Upplevelseindustrin och den 
framtida statliga kulturpolitiken
Vid tidpunkten för de kulturpolitiska besluten i mitten av 
1990-talet hade inte diskussionen om kulturindustriell verk-
samhet som en positiv företeelse kommit upp på den stat-
liga kulturpolitikens dagordning. Det är i stället på regional 
politisk nivå som de kulturella näringarna framhävs som en 
utvecklings- och tillväxtfråga, bl.a. i flera regionala utveck-
lingsavtal, vilket har skapat en bredare legitimitet och upp-
slutning kring regionala kulturpolitiska satsningar i upplevel-
seindustrins namn. Detta i sin tur har lett till att den regionala 
kulturpolitiken har fått en starkare och autonomare ställning 
i förhållande till staten. Regionerna ser sig inte längre främst 
som distributör av statligt sanktionerad kultur utan driver nu 
en mer självständig kulturpolitik, som syftar till att göra re-
gionerna rikare och mer attraktiva. Även inom överstatliga 
organ som EU och internationella organisationer som Unes-
co, OECD och Nordiska rådet lyfts kulturnäringar/kreativa 
näringar fram som ett prioriterat ”kulturpolitiskt” område. I 
Danmark och Norge har kulturdepartementen engagerat sig 
i frågan om de kulturella näringarnas roll utifrån ett kultur-
politiskt perspektiv. 

Från statsmakternas sida har det nu signalerats att kulturel-
la näringar är ett område som man i framtiden bör engagera 
sig i. En förklaring till att det dröjt så länge kan enligt min 
mening vara att upplevelseretoriken skiljer sig markant från 
den traditionella kulturpolitiska retoriken. I traditionell kul-
turpolitisk retorik har skiljelinjen mellan god kvalitetskonst 
och populärkulturella företeelser varit starkt historiskt för-
ankrad. Att anse sig kunna definiera innebörden av god konst 
har rötter långt tillbaka i idéhistorien. En liberalt konservativ 
tänkare som Alexis De Tocqueville ansåg exempelvis att det 
i finkulturen finns en tidlös och universell skönhet (Reimer 
1987, s. 7ff.). Men även en modern marxistisk teoretiker som 
Herbert Marcuse hävdar att det finns ”uppenbara” skillnader 
mellan dålig och god kultur (Marcuse 1981, s. 8). Utan stat-
ligt stöd till god kultur och goda konstnärer skulle inte de 
goda värdena frambringas, eftersom konstnärerna i en mark-
nadsekonomi tvingas tillfredställa en masspublik i stället för 
att drivas av en inre skaparkraft (se t.ex. Bennich-Björkman 
1991, s. 55). Detta lyfts även fram som ett centralt argument 
för statligt stöd och engagemang i kulturpolitiken.

I upplevelseindustrins retorik finns inte denna tudelning 
mellan god och sämre konst. En central tanke är att upplevel-
ser är något som efterfrågas av kunder (Almquist, Engström 
och Olausson 2000, s. 10). Det spelar ingen roll om det är en 
film, ett dataspel eller en designad tröja – kunden har all-
tid rätt. I en rapport från AMS återfinns följande citat, som 

6. För läsare som vill få en bred historisk översikt över den internationella forskningen om kulturindustrin 
rekommenderas The cultural and creative industries: a review of the literature (O´Connor 2007).
7. Richard Florida (2002; 2004; 2005) har studerat den s.k. kreativa klassen, som man till övervägande del 
finner inom de kreativa näringarna och upplevelseindustrin. Enligt honom är den kreativa klassen viktig, för 
att inte säga avgörande, för den ekonomiska utvecklingen. Det är, enligt Florida, områden och städer med en 
hög andel av kreatörer, och då också kreativa näringar, som också har den största ekonomiska utvecklingen. 
En gemensam nämnare för kreativa näringar (kreatörer) av skilda slag är att de är förknippade med aktiviteter 
som kan kopplas till det som benämns den nya ekonomin (Se t.ex. Assmo och Blomgren; Florida 2002; Cun-
ningham 2001). 
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skulle få en skolad kulturpolitiker som läst sin Marcuse att 
se rött: ”Upplevelseproduktion handlar om att tillfredställa 
konsumenternas behov av drömmar och verklighetsflykt, och 
efterfrågan på dessa produkter kan ses som ett uttryck för 
människors längtan efter livskvalitet och omväxling i vad 
man uppfattar som en alltför rigid och strukturerad vardag.” 
(Arbeta för nöjes skull 2001, s. 24) 

I paritet med att dikotomiseringen mellan god och dålig 
konst har försvunnit har även skillnaden mellan goda konst-

närer, kulturarbetare och profitörer upphävts. I den upple-
velselseindustriella retoriken benämns alla kreatörer.7 Den 
kamp som kulturarbetare förde mot bl.a. filmdirektörer, 
som då gick under namnet profitörer, från slutet av 1960-ta-
let och framåt har i den nya erans retorik blivit allt svagare. 
Nu sitter forna fiender i samma ”upplevelsebåt” som krea-
törer och tillsammans ska de tillfredställa kundernas behov 
och öka den regionala tillväxten. ■
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Cultural planning har blivit något av ett modeord, men 
få konkreta exempel på arbete med metoden finns. I 
södra Småland har cultural planning använts som en 
integrerad planeringsmodell i arbetet med en ny kultur-
strategi. Cultural planning är ingen saliggörande metod 
och påminner i mångt och mycket om traditionellt arbete 
med regional utveckling. I korthet går metoden ut på att 
göra en kartläggning av kulturella resurser i bred be-
märkelse där såväl kvalitativa som kvantitativa metoder 
används. Det är sökandet efter att finna det unika som 
sedan kan utvecklas och ge ökad dynamik. I Kronobergs 
län har man genomfört cultural planning från analys till 
strategi, och arbetar nu utifrån den beslutade strategin. 
Resultatet presenteras i denna artikel.1

Det finns några exempel på kommuner och regioner/län i 
Sverige som har inspirerats av cultural planning, t.ex. Gö-
teborg, Lund, Uppsala och Malmö, men ingen har tidigare 
gjort den noggranna kartläggning som är den grundläg-
gande förutsättningen för en tillämpning av modellen. Kro-
nobergs län är därför i detta sammanhang först i Sverige. 
I Kronobergs län har man genomfört hela processen från 
analys till strategi och arbetar nu utifrån den beslutade stra-
tegin. Kultur har tidigare använts för att utveckla turismen, 
men nu vill man använda kulturen även inom t.ex. infra-
struktursatsningar och näringsliv.

Kronobergs läns åtta kommuner i södra Småland har 
177 000 invånare. Länet kännetecknas av småskalig indu-
stri, jordbruk och skog, låg arbetslöshet och hög självför-
sörjningsgrad. En stor andel av regionens näringsliv utgörs 
av småföretag; mer än 75 procent av företagen har mindre 
än 25 anställda. Utflyttning av framförallt ungdomar sker 
från landsbygden in till städer. Samtidigt påverkas länet av 
allt snabbare förändringar i omvärlden och krav ställs på 
ett ökat deltagande från medborgarna. Behovet av flexiblare 
organisationsformer ökar och i regionen råder osäkerhet om 
offentlig finansiering av kulturpolitiken. Allt detta resulte-
rar i behov av nya kulturella uttryck.

Mot denna bakgrund har södra Småland arbetat strate-
giskt för att utveckla regionen med hjälp av metoden cul-
tural planning. Cultural planning, som inte ska översättas 
till kulturplanering, är ursprungligen en brittisk/ameri-
kansk metod. Den togs fram som ett verktyg för förtroen-
devalda att tänka strategiskt kring ett områdes kulturre-
surser med målet att kulturpolitiken skulle stämma bättre 
överens med lokala och regionala behov. Cultural planning 
kännetecknas av:
• En bred definition av kulturbegreppet.
• Att kultur ses som en integrerad del av politiken för re-

gional utveckling.

• Fokus på medborgarperspektivet.
• Fokus på den unika platsen.
• Otraditionella metoder för att kartlägga kulturella resur-

ser i bred bemärkelse.
• Utmaning av rådande föreställningar.

Vår tes, som vi kommer att driva i artikeln, är att metoden 
cultural planning är användbar för regional utveckling och 
kan användas även av andra platser och regioner. Det är sö-
kandet efter att finna det unika som sedan kan utvecklas 
och ge ökad dynamik i området. Ett exempel är Mantua 
i norra Italien, där man vid en liknande analys upptäckte 
de många bokhandlarna och antikvariaten, vilket gjorde att 
man mobiliserade litteraturintresset och skapade en av Eu-
ropas största litteraturfestivaler.

Cultural planning är en metod som skär genom gränserna 
mellan den offentliga sektorn, den privata marknaden och det 
civila samhället. Den kopplar konst och kultur till i stort sett 
alla delar av det politiska fältet. I arbetssättet ingår också en 
stark vilja att motverka social utslagning (social exclusion), 
en fråga som känns mer angelägen i England och USA men 
är relevant även i många områden i Sverige (Växjöstadsdelen 
Araby är ett exempel från Kronobergs län). 

Cultural planning byggs sålunda inte kring begreppet 
”kultur som konst” utan kring en uppsättning av kulturella 
resurser med betydande bredd, såsom:
• Konst, medieaktiviteter och kulturinstitutioner.
• Kultur bland ungdomar, etniska minoriteter och andra 

intressegrupperingar.
• Kulturarven, inklusive arkeologi, gastronomi, lokala 

dialekter och ritualer.
• Lokala och externa uppfattningar om en plats som de 

uttrycks i skämt, sånger, litteratur, myter, turistguider, 
medieskildringar och traditionell visdom.

• Den naturliga och byggda miljön, inklusive offentliga 
och öppna platser.

• Mångfalden och kvaliteten på anläggningar för fritid, 
mat och dryck, underhållning och kulturella aktiviteter.

• Utbudet av lokala produkter och talanger i konsthant-
verk, tillverkning och tjänster.

Kritiken mot dagens kulturpolitik går ut på att den har miss-
lyckats med att integreras i de vidare och mer prioriterade 
områdena för politik och planering genom att den bygger på 
de traditionella konstområdena och kulturinstitutionerna. 
Till de vidare områdena hör utbildning, hälsa, boende, arbe-
te, miljö, transporter och kommunikation och andra sociala 
aspekter på markanvändning och utveckling. Metoden är i 
grunden samhällsplanerarens och dess utgångspunkt är att 
se till vilka kulturresurser som finns i staden/kommunen/

Cultural planning – om att se 
på en plats med nya glasögon
av Lars Lindkvist och Erica Månsson

1. Ett tack till Maja Lundqvist som bidragit med underlag till litteraturreferenserna till detta kapitel.
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regionen och hur de kan användas för att utveckla området 
och förstärka dess identitet. 

Kulturpolitikens fyra perioder 
Svensk kulturpolitik kan enligt Frenander (2005) delas in 
i fyra perioder: “Förhistorien” (–1945), “En spirande de-
batt” (1945–1958),”Diskursens höjdpunkt” (1959–1974) och 
“Sviktande intresse” (1975–1996). 

Förhistorien karaktäriserades enligt Frenander av att 
termen kulturpolitik inte existerade, även om det förekom 
kulturpolitiska frågor. Fokus låg på kulturen som bildning. 
Kulturen skulle riktas till den stora massan. En spirande de-
batt var den tid då termen kulturpolitik började användas i 
Sverige. Kulturen blev i allt större utsträckning föremål för 
debatt och blev ett inslag i politiken genom Sveriges Kom-
munistiska Parti, som 1946 lanserade det kulturpolitiska pro-
grammet ”Kulturen och Folket”. Så småningom kom även 
andra politiska partier med sina kulturpolitiska program. Sy-
nen på kultur var under denna period snävt estetiskt med de 
klassiska konstarterna som bildkonst, skönlitteratur, musik 
och arkitektur i centrum. Den tredje perioden, Diskursens 
höjdpunkt, kännetecknades av debatt och diskussion. Kul-
turbegreppet breddades och den klassiska synen på kultur 
som finkultur utmanades. Kulturen blev mer individualistisk. 
Uppfattningen att kulturens värde skapas hos betraktaren 
växte fram, i kontrast till tidigare när det funnits en norm för 
vad som var rätt och fel, fult och vackert inom kulturen. Under 
den fjärde perioden, ”Sviktande intresse”, sågs kulturen i allt 
större utsträckning som ett verktyg för regional utveckling. 
”Man kan sålunda säga att legitimeringen tycks ha glidit från 
spänningsfältet mellan de humanistisk-sociala och byråkra-
tiska rationaliteterna till att nu i högre grad befinna sig i spän-
ningsfältet mellan de humanistiskt-sociala och ekonomiska 
rationaliteterna.” (Frenander 2005, s. 207) Denna utveckling 
har sedan 1996 blivit alltmer påtaglig. Därför har vi valt att 
kalla en femte period, kulturpolitiken efter 1996, för ”förnyat 
intresse för kultur som regionalpolitiskt medel”. 

Den femte perioden
Att arbeta med tillväxtfrågor och utveckling kan ses som en 
överlevnadsfråga för alla regioner. För att överleva måste en 
region visa sig värdig sina invånare, företag och besökare 
(Spjuth 2006). För att kunna växa och utvecklas måste den 
dessutom kunna locka till sig nya invånare, företag och be-
sökare. Visserligen är platsmarknadsföring inget nytt, utan 
har funnits och använts i århundraden (Murray 2001). Men 
framförallt det senaste decenniet har det blivit vanligare 
och viktigare för platser att aktivt arbeta med marknadsfö-
ring och varumärkesbyggande. Det kan tänkas bero på flera 
olika saker. Till exempel är dagens människor i och med 
den ökande globaliseringen mindre platsbundna än tidigare. 
Konkurrensen mellan platser har ökat och det har blivit lät-
tare för människor att röra på sig (Aronsson 2007). Förr var 
individens identitet hårdare bunden till en plats genom ar-
bete och familj. Nu är det vanligare att man flyttar och reser. 
Regioner måste därför allt mer värna om de invånare de har 
samt locka till sig nya. 

Kulturen har därmed fått en ny uppgift i samhället. Ett 
rikt kulturutbud på en plats har länge ansetts vara en vik-
tig faktor när det gäller att locka unga människor och nya 
företag till en region (Foghagen & Johansson 2007). För att 
kunna bli en konkurrenskraftig region måste man också se 
till den omgivande miljön. Florida (2002) betonar att det är 
av yttersta vikt för regioners tillväxt att de kan erbjuda en 
miljö som är attraktiv för kreativa människor. 

Samtidigt som insikten om den viktiga roll, som kulturen 
har för utvecklingen av en region, har blivit större har kul-
tursektorns representanter en mer avvaktande inställning 
till ekonomi, politik och näringsliv. Historiskt sett har kultur 
och konst kopplats samman med mjuka, irrationella värden, 
medan företag kopplats samman med rationella, mätbara vär-
den. Konst och företagande har på senare tid alltmer närmat 
sig varandra. Stenström (2000) kallar det en ekonomisering 
av konsten och en estetisering av företagandet. 

Mer om kultur som regional utvecklingsfaktor
Johannisson gör en uppdelning mellan ett estetiskt och ett 
antropologiskt kulturbegrepp. Kulturbegreppet har vidgats, 
från ett till en början estetiskt synsätt omfattande främst de 
traditionella konstarterna – musik, skönlitteratur, bildkonst, 
arkitektur samt studiet av dessa konstarter – till ett antro-
pologiskt synsätt omfattande olika individers eller gruppers 
sätt att leva. Detta inkluderar till exempel religion, veten-
skap, politik, kläder och mat. Under 1970- och 1980-talen 
utvecklades enligt Johannisson ytterligare två aspekter: det 
sociologiska och det instrumentella kulturbegreppet. Det 
sociologiska synsättet har frihet som mål. Det instrumen-
tella, eller marknadsorienterade synsättet som Johannisson 
väljer att kalla det, ser kulturen som ett medel för att uppnå 
ekonomisk tillväxt (Johannisson 2006). Kulturens syfte är 
alltså enligt denna definition att fungera som ett konkur-
rensmedel för geografiska platser.

Kulturrådet, Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och 
Svenska Filminstitutet genomförde 2005 en studie för att 
fastställa vilka roller kulturen ges i regionala tillväxtpro-
gram. De roller för kulturen, som studien lyfter fram, är en-
ligt Foghagen och Johansson (2007, s. 142) upplevelsenäring, 
livsmiljö, näring, profilering, marknadsföring och kreativi-
tetsfrämjande. Foghagen och Johansson påpekar att målen 
med kultursatsningar är oklara eftersom kvalitativa effek-
ter, såsom påverkan på livsmiljön, blandas med kvantitativa 
effekter, som större upplevelsenäring. Det är även svårt att 
bedöma de långsiktiga effekterna av kultur- och tillväxtsats-
ningar eftersom det saknas säkra mätindikatorer. 

Nilsson (2003) menar att kulturen har både imageskapan-
de och identitetsskapande egenskaper. Image är den yttre 
bilden, medan identitet är det inre livet. Författaren citerar 
Landstingsförbundets regionprogram (Regionalt folkstyre 
för utveckling, livsmiljö och välfärd, 1994) som beskriver 
detta “inre liv” som ett “kitt som fogar samman regionen 
till en kulturell enhet” (Nilsson 2003, s. 280).

Tidigare nämndes att ett instrumentellt, marknadsorien-
terat synsätt på kultur har blivit vanligare under de senaste 
decennierna. Ett instrumentellt sätt att se på kultur inne-
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bär att man ställer kulturen i förhållande till samhällsnytta. 
Enligt detta synsätt ser man olika “nyttor” eller “värden” 
med kultur, och det huvudsakliga syftet med kulturen är att 
vara ett medel för att uppnå något av dessa värden. Detta 
synsätt kan ta sig många olika uttryck, beroende på vilket 
värde man strävar efter att uppnå. En instrumentell aspekt 
på kultur är kultur som lokaliseringsfaktor (Nilsson 2003). 
Det innebär att kulturutbudet på en plats är avgörande för 
om människor och företag kommer att välja att bosätta sig 
där eller ej. Aspekten utgår från kulturens attraktionskraft 
på människor och företag. 

Florida (2002) skriver att den kreativa klassen inte endast 
söker sig dit jobben finns. Den flyttar till platser som ses 
som kreativa centra. I och med att de kreativa människorna 
samlas på vissa platser kommer företagen att söka sig dit, 
menar Florida. De kreativa människorna startar dessutom 
nya företag själva. Därmed hör dessa platser ofta till de eko-
nomiska vinnarna, bland annat genom hög ekonomisk till-
växt. Specifika faktorer som attraherar den kreativa klassen 
är upplevelser såsom konst och kultur, öppenhet gentemot 
mångfald och framförallt möjligheten att få bekräftelse för 
sin identitet som kreativ människa. 

Kulturen kan ses som en mobiliseringsfaktor genom att 
den lyfter fram individers och/eller gruppers individuella 
och kollektiva krafter (Nilsson 2003). Kulturen är en kataly-
sator för kreativitet och innovation. Genom kultursatsning-
ar kan man skapa kreativa mötesplatser för eldsjälar och 
entreprenörer. Nilsson (2003, s. 352) pekar på några faktorer 
som gynnar kreativitet:
• Generositet – man delar med sig av kunskaper och erfa-

renheter.
• Gemenskap – man talar samma språk och överbryggar 

kulturella skillnader, men inte till priset av identitetsför-
lust.

• Kompetens – man har en solid plattform inom sitt eget 
revir.

• Kulturell mångfald – man är öppen för andra traditioner 
och verksamheter.

• Tillit och tolerans – man är öppen för främmande tankar 
och djärva regelbrott, vilket kräver förtroende.

• Nyfikenhet – man är nyfiken.
• Frihetsanda – man har ett mål, men också frihet att ta 

sig fram där ingen har varit förut.

Nilsson (2003) hänvisar vidare till Landry & Bianchini 
(1995), som ser kreativitet som stadens “livsblod”. I staden 
samlas och blandas människor med olika kulturell bak-
grund. Även Johansson (2005) ser ett samband mellan kul-
turell mångfald och kreativitet. Kreativitet uppstår i skär-
ningspunkter mellan människor med olika bakgrund som 
representerar olika discipliner. 

Törnqvist (2004) betonar att alla kreativa processer for-
drar stöd från omgivningen. Alla miljöer, oavsett om det 
gäller geografiska miljöer, institutionella miljöer eller nät-
verk, rymmer både förutsättningar och hinder för kreativi-
tet. Törnqvist ser det vidare som viktigt att det individuella 
kreativitetsbegreppet kompletteras med ett kollektivt krea-

tivitetsbegrepp. Eftersom det genom historien har funnits 
specifika platser där kreativiteten har frodats ser vi tydligt 
omgivningens inverkan på kreativiteten. Törnqvist ger ock-
så ett antal exempel på kreativa miljöer och nämner bland 
annat Aten, Florens och Wien. Han påpekar dock att dessa 
platser beskrivs ur ett historiskt perspektiv. Detta är inte 
konstigt, eftersom det är först i efterhand som det är möj-
ligt att avgöra om en plats kreativa processer bidragit till 
förnyelse. 

Cultural planning och platsmarknadsföring
Som vi tidigare nämnt har konkurrensen mellan platser 
ökat. För att inte förlora i denna konkurrens har man börjat 
marknadsföra platser som varor. Det talas om platsers pro-
fil och image (Spjuth 2006). Platsmarknadsföring handlar, 
precis som det låter, om marknadsföringen av en geografisk 
plats (Murray 2001). Syftet är att förmedla en positiv bild 
av platsen till olika målgrupper. Exempel på grupper som 
marknadsföringen riktas till är turister, företag, potentiella 
inflyttare och lokalbefolkningen. Den som arbetar med 
platsmarknadsföring kan vara till exempel en turistorgani-
sation eller kommunens informationsenhet. Med hjälp av 
platsmarknadsföring försöker olika aktörer lyfta fram vad 
som är unikt för just dem (Aronsson 2007). På vissa punk-
ter sammanfaller därmed platsmarknadsföring och cultural 
planning. En likhet mellan koncepten är att båda försöker 
ta vara på vad som är unikt för en plats och utveckla det. En 
skillnad är att platsmarknadsföring mer fokuserar på image 
medan cultural planning har ett mer identitetsinriktat mål. 

Evans (2001, s. 7) beskriver cultural planning som “a 
cultural approach to Town Planning which uses an infra-
structure system of Arts Planning “. Cultural planning är 
alltså ett sätt att se på stadsplanering och regional utveck-
ling utifrån ett kulturellt perspektiv. Cultural planning ut-
går från en bredare definition och ser inte bara på kultur 
som konst. Det kulturbegrepp som tillämpas är snarare det 
antropologiska, där kultur ses som sätt att leva. Målet med 
cultural planning är att hitta det unika med en plats/region 
och utveckla det för att på så sätt förhoppningsvis växa och 
utvecklas som region. Nilsson (2003) ser cultural planning 
mer som identitetspolitik än som konstpolitik. Det handlar 
om att utveckla det som kännetecknar en plats för att där-
med skapa en starkare identitet.

Organisationerna 2010 Legacies Now och Creative City 
Canada har utvecklat en gemensam guide för arbetet med 
cultural planning, Cultural Planning Toolkit. Där beskrivs 
cultural planning som ett arbetssätt, som betraktar alla delar 
av ett samhälles kulturliv som tillgångar och som kan leda 
till många fördelar för samhället om det används på rätt sätt. 
Kultur ses som ett medel för samhällsutveckling. I guiden 
beskrivs cultural planning på följande sätt:

 “Cultural planning considers the increased and diversi-
fied benefits these assets could bring to the community 
in the future, if planned for strategically. Understanding 
culture and cultural activity as resources for human and 
community development, rather than merely as cultural 
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“products” to be subsidized because they are good for us, 
unlocks possibilities of inestimable value. And when our 
understanding of culture is inclusive and broader than the 
traditionally Eurocentric vision of “high culture,” then 
we have increased the assets with which we can address 
civic goals.” (Cultural Planning Toolkit, u.å., s. 7)

Nilsson (2003) beskriver cultural planning som ett sätt att 
arbeta som skär genom gränserna för offentlig sektor, privat 
marknad och det civila samhället. Han hänvisar till Evans 
(2001) beskrivning av cultural planning som en strategisk 
användning av kulturella resurser för en integrerad utveck-
ling av städer, regioner och länder. När man arbetar med 
cultural planning, menar Nilsson, är det mycket viktigt med 
analys och uppföljning, eftersom det är viktigt att få fram 
mätbara resultat. Han ger också exempel på mätbara indi-
katorer (Nilsson 2003, s. 459):
• Ekonomiska effekter.
• Skapas nya jobb?
• Sociala effekter.
• Uppstår en känsla för området?
• Uppstår nya kompetenser?
• Utbildningseffekter.
• Imageeffekter.
• Publikeffekter (storlek och sammansättning).
• Konstnärliga effekter (innovation).
• Miljöeffekter (offentlig miljö, platser m.m.).
• Varför cultural planning i södra Småland?

Arbetet med att ta fram en ny kulturstrategi i södra Små-
land var ett politiskt initiativ grundat i frågor som: Vem ska 
sätta upp de kulturpolitiska målen? Vilket kulturbegrepp 
vill vi använda? Varför avspeglar budgeten inte vårt bredare 
kulturbegrepp? Vad händer på gräsrotsnivå? Vilka unika 
kulturella resurser finns i södra Småland? 

De förtroendevalda ville flytta fram sina positioner från 
en passiv förvaltande roll med utbetalningar plus en even-
tuell uppräkning varje år till en rad kulturorganisationer. 
Den kulturpolitiska diskussionen gäller ofta pengafördel-
ning och de som främst diskuterar är de som lever på peng-
arna i fråga. Kulturpolitisk debatt på riksplanet tenderar att 
ha samma detaljfixering med fokus på anslag och tekniska 
detaljer kring t.ex. sändningstillstånd. Det är främst de bi-
dragsberoende aktörerna (t.ex. en teater) som får utrymme 
i media, inte deras kunder eller brukare. På regional poli-
tisk nivå i Kronoberg ställdes nu nya frågor: Varför sysslar 
vi med kulturpolitik och vad vill vi uppnå? Vilka metoder 
finns för att driva en aktiv kulturpolitik? 

Politikerna läste, gick på seminarium, tänkte vidare och 
arbetade seriöst med frågan: Varför bedriver vi kulturpoli-
tik? I den fortsatta processen fastnade de för att arbeta med 
konceptet cultural planning. 

Att cultural planning fokuserar på platsen, har ett underi-
frånperspektiv och ser kultur som en del i utveckling av en 
plats passade bra med de politiska ambitionerna i ett regionalt 
utvecklingsperspektiv. Att metoden dessutom sågs som prak-
tisk och har en hanterbar verktygslåda gjorde inte saken säm-

re. Det bestämdes att en kartläggning av regionens kulturella 
resurser skulle göras utifrån perspektivet cultural planning. 
Politikerna behövde en omvärldsbevakning på lokal nivå – 
vad pågår egentligen i regionen och hur kan vi utveckla det? 

Problemen i södra Småland är inte av karaktären nedgång-
na bostadsområden och industri på nedgång. Tillverknings-
industrin går på högvarv, arbetslösheten är lägst i landet och 
ny arbetskraft behövs. Arbetsmarknaden är baserad på små-
företag och den är starkt segregerad mellan män och kvinnor. 
Politikerna behöver göra länet mer attraktivt för boende och 
besökare. Grundfrågan, som sedan skulle ligga till grund för 
politiska prioriteringar, var: Vad är unikt på denna plats och 
hur kan vi utveckla det? Vad är platsens själ?

Kartläggning av kulturtillgångar i södra Småland
I samarbete med konsulten Lia Ghilardi från London ge-
nomfördes en kartläggning av de kulturella resurserna i 
södra Småland. Följande områden fokuserades:
• Existerande kulturinfrastruktur på länsnivå, vilket inne-

fattade publiktillgänglighet, kalendarium m.m. 
• De allmänna platsernas attraktivitet.
• Områdets historiska, kreativa, arkitektoniska och antro-

pologiska prägel. 
• Utveckling av lokala talanger. 
• Egna och andras bild av platsen (som uttrycks i filmer, 

sånger, sagor, turistguider, resebroschyrer och litteratur).

I kartläggningsarbetet låg följande frågor som grund:
• Vilka erkända kulturresurser finns i området?
• Vilka ännu ej erkända kulturresurser finns i området?
• Vilka kulturresurser kan komma att uppstå med rätt upp-

muntran och planering?
• Till vilken nytta kan var och en av dessa resurser vara för 

individers och områdets utveckling?

Eftersom Regionförbundet södra Smålands kulturavdelning 
är en liten avdelning med få tjänstemän (2,5) tog man hjälp av 
andra i kartläggningsarbetet. En rad organisationer och ak-
törer kontaktades och hjälpte till med arbetet. Några av dem 
var positiva till initiativet medan andra var djupt skeptiska. 
Organisationerna fick olika uppdrag i arbetet och kunde på 
så sätt påverka utformandet av den nya kulturstrategin i länet. 
Här är några exempel på uppdrag:
• Smålands Museum i samarbete med flera historiker 

beskrev regionens plats och identitet ur ett historiskt per-
spektiv.

• Nätverket SIP (Samhällsutveckling i praktiken) inter-
vjuade 400 gymnasieungdomar om hur unga organiserar 
sina aktiviteter. Bl.a. efterlyste ungdomarna kommersiella 
mötesplatser såsom ”en korvkiosk vid Runes bensinmack 
i Väckelsång”.

• Bilden av Småland i film, musik, sagor, litteratur och 
media beskrevs av bl.a. Länsbibliotek Sydost, Smålands 
Musikarkiv och Reaktor Sydost. (Snabbt konstaterades 
att bilden av Småland i riksmedia är väldigt stereotyp – 
blonda mysiga familjer i röda stugor med en pojke och 
en flicka som njuter av strömlöshet.)
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• Hur ser livskvalitet ut i det segregerade bostadsområdet 
Araby i Växjö? Där var problemet framför allt områdets 
dåliga rykte.

• Interactive Institute upptäckte dolda platser tillsammans 
med en grupp ungdomar i Ljungby – hur ser ungdomarna 
på staden och sin närmiljö?

• Djupintervjuer med funktionshindrade om social och fy-
sisk tillgänglighet till kulturella mötesplatser. 

• Resurscentrumet för film Reaktor Sydost letade upp unga 
mästare på internet som vi sedan hyllade och kopplade 
ihop med varandra.

• ALMI skrev om kulturen bland företagare i länet och 
konstaterade att riskbenägenheten inte var stor. Detta il-
lustrerades med ordspråket: Den som gapar efter mycket 
mister ofta hela stycket.

Kartläggningsarbetet pågick under sex månader och mer än 
25 olika rapporter skrevs. Sekundärmaterial såsom material 
från olika medier och statistik analyserades. Dessutom gjor-
des observationer på kaféer och i offentlig miljö. Workshops 
ordnades med olika aktörer, t.ex. unga entreprenörer inom 
nöjesbranschen. Samtidigt ordnades seminarier för framför 
allt förtroendevalda och kulturaktörer om kultur och utveck-
ling i allmänhet och cultural planning i synnerhet. Man hade 
också regelbundna träffar för alla uppdragstagarna i proces-
sen, vilket skapade många nya kontakter och projekt. 

Allt material analyserades och det visade sig svårt att hitta 
en linje i det spännande materialet. En utgångspunkt vid ana-
lysarbetet var att inte fördjupa sig i det som man redan kände 
till (t.ex. Glasriket och Linnés Råshult). Istället försökte man 
utmana de föreställningar man själva hade om området. Till 
slut vaskades och skrevs fram en kulturstrategi utifrån det 
rika materialet som fokuserar på södra Smålandsregionens 
unika förutsättningar. Dessa är:
• Entreprenörskap/mångsyssleri.
• Berättartradition.
• Stark media- och IT-sektor.
• Småland som varumärke.
• Ungas kraft och kompetens.
• Stormen Gudrun och effekter av klimatförändringar.

Kulturstrategin betonar också den regionala huvudmannens 
roll, som anses vara att ge visioner, mål och strategiförslag. 
Kulturen är idag inte enbart en offentlig angelägenhet och 
den regionala huvudmannens roll är i första hand att vara 
möjliggörare och gränsbrytare, bland annat genom att bryta 
upp gränser mellan kommersiell och offentligfinansierad 
kultur. Då kultur är en regional utvecklingsfaktor har man 
också till uppgift att ge kulturella perspektiv på andra poli-
tikområden.

Kulturstrategin antogs av Landstingsfullmäktige i Lands-
tinget Kronoberg i maj 2006 och senare också av fullmäk-
tige i nybildade Regionförbundet södra Småland.

Resultat av strategins första år
Det som uppfattas som viktigast är den starkare fokusen på 
kulturpolitik och på politikens roll. Idag handlar regionens 

kulturpolitik i högre utsträckning om strategiska frågor än 
om det gnäll om anslag och nedskärningar som tidigare ofta 
dominerat debatten. Kultur ses som en viktig del av länets 
strategiska utveckling.

Alla organisationer som får stöd från Regionförbundet 
södra Småland måste arbeta i linje med kulturstrategin. 
Idag arbetas överenskommelser fram med kulturorgani-
sationerna utifrån begreppen: tillgänglighet, attraktivitet, 
omöjliga möten. Omöjliga möten är ett begrepp som man 
har uppfunnit för att stimulera otraditionella samarbeten – 
för att få del av resurser från t.ex. marginaliserade männis-
kor som sällan kommer till tals. Organisationerna tvingas 
samarbeta med någon part som de inte har någon naturlig 
koppling till – allt för att nya idéer ska födas.

Parallellt med arbetet med kulturstrategin utarbetades den 
Regionala utvecklingsplanen (RUP:en) i länet. En hel del av 
resultaten från kartläggningen har inarbetats i den regionala 
planen, bl.a. begreppet omöjliga möten och fokuseringen på 
mötesplatser. Andra resultat av kulturstrategin är att:

Regionförbundet inrättade ett pris till en kreativ entre-
prenör inom kulturområdet och gav det första året till en 
kommersiell aktör – restaurangen Kafé de Lux i Växjö. 
Detta sågs som en viktig symbolfråga, att flytta fokus från 
konst till kommers, men genom hela kartläggningsarbetet 
återkom betydelsen av just denna restaurang som arena för 
ungdomar och kreativa människor. ”Antingen går vi på De 
Lux eller åker vi till Göteborg” sa en av gymnasieungdo-
marna. Restaurangen blev mäkta förvånad när den fick ett 
kulturpris.

En satsning gjordes på utveckling av ett besöksmål kring 
klimatförändringar och extremt väder – Stormens Hus i 
Ljungby. Projektet är inte slutfört ännu, men det finns stort 
intresse från bl.a. flera kommersiella aktörer.

Det inleddes en kartläggning av kreativa näringar i länet, 
där man bl.a. kunde konstatera att inte mindre än 27 procent 
av befolkningen i Älmhults kommun arbetar inom konst 
och design. Man arbetar vidare med att anordna mötesplat-
ser och stödstrukturer för de aktiva inom sektorn.

Projektet Linnaeus Now startades där konst utmanade 
det offentliga rummet och projektet Byboo initierades för 
att hantera frågor om mobbing på nätet. Delta story är ett 
projekt som arbetar med Digitalt berättande, vilket är en 
metod för att arbeta med deltagande. Digitalt berättande är 
en kombination av bild, röst och musik till en personlig be-
rättelse. Resultatet blir en levande berättelse som utgår från 
en persons egna erfarenheter, känslor och vilja. Här har man 
skapat en europeisk nod till Digital Storytelling Centre i 
Berkeley, USA.

Lärdomar av processen 
Kulturstrategin omarbetas nu för att bli ”regionförbundets 
dokument” och samtidigt görs en uppdatering av dess hand-
lingsplan. Om ca 1–2 år kommer en ny kartläggning att be-
höva göras för att uppdatera vår bild av länet. Ett troligt 
scenario är att detta görs samtidigt som en ny RUP (regional 
utvecklingsplan) tas fram. De sammanfattande lärdomarna 
av processen med cultural planning är:
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• Att nya glasögon gav en ny bild av länet.
• Att utomstående konsulter användes gav nya perspektiv
• Att metoden är sektorsövergripande ses som en stor för-

del och utmanar tidigare arbetssätt men gör den också 
svår att jobba med i vissa sammanhang.

Cultural planning löser inte alla problem kring kultur och 
utveckling men är en metod för lokal omvärldsanalys och 
för att sätta kulturpolitik i centrum. Den är praktiskt til-
lämpbar och kräver inte alltför mycket resurser och den ger 
en kulturell dimension på utvecklingsarbete i stort. Cul-
tural planning kräver att kartläggningarna fortsätter efter-
som omvärlden förändras snabbt. För att utveckla metoden 
under svenska förhållanden har SKL och Regionförbundet 
södra Småland bildat ett nationellt nätverk för cultural plan-

ning som träffats tre gånger. Ett fyrtiotal organisationer är 
med i nätverket, bl.a. Landskrona kommun, Kultur i länet i 
Uppsala och Botkyrka kommun.

Nilsson (2003, s. 294) spekulerar i vad som kommer att 
hända med kulturpolitiken i framtiden. Ett möjligt scena-
rio, skriver han, är att kulturen skapar ny legitimitet i arbe-
tet med cultural planning och som ett kvalitativt inslag i en 
ny välfärds- och demokratimodell med tonvikt på kulturella 
resurser och kompetensutveckling. Enligt Nilsson kommer 
kulturen att få en central ställning i framtidens samhälle sam-
tidigt som kulturpolitik som självständigt område minskar 
i omfattning och betydelse. Utifrån våra erfarenheter från 
Kronoberg ser även vi att cultural planning kan bidra till ökad 
legitimitet för kulturen och till en insikt i att en ökad satsning 
på kulturen kan leda till regional utveckling. ■
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Mycket har hänt sedan de första övergripande kultur-
politiska målen lades fast 1974. Ännu mer har hänt se-
dan institutioner som Riksantikvarieämbetet, Svenska 
Akademien och Kungliga Operan grundades. Föreställ-
ningen om ett i geografiskt och etniskt hänseende homo-
gent samhälle där alla skulle ta del av en och samma kul-
tur har först etablerats och sedan ifrågasatts. Landets 
etniska demografi blir alltmer uppenbart heterogen och 
kulturutbytet med andra länder blir inte bara större 
utan också alltmer decentraliserat transnationellt. Som 
ett svar på detta har mångkulturalismen trätt fram som 
en ny riktning i bl.a. statlig kulturpolitik. Den bild som 
framträder är en nationalstat, som hanterar sin väx-
ande mångkulturalitet genom att, bl.a. i sin kulturpoli-
tik, arbeta med mångkulturalism. Här studerar jag hur 
denna mångkulturalistiska nationalstatliga kulturpoli-
tik vuxit fram i relation till den allmänna kulturpolitik 
som funnits etablerad sedan tidigare.

I 1974 års kulturpolitiska beslut talades det om invandrare 
som en av de ”eftersatta grupper”, som politiken skulle ”ut-
formas med hänsyn till”.1 Idag skulle få stödja en sådan mål-
sättning eller en sådan formulering. Ändå präglas kulturpo-
litiken fortfarande av sin tillblivelsehistoria i ett samhälle 
där nationens kulturella homogenitet kunde tas för given, 
såväl etniskt som i fråga om centrala värden. Om detta är ut-
gångspunkten blir det rimligt att uppfatta dem som inte pas-
sar in som ”eftersatta grupper”. Den andre blir ett problem i 
behov av en lösning. Idag framställs situationen sällan som 
så enkel, men det innebär inte att vi skulle ha frigjort oss 
ifrån historien.

Bakgrund och allmänna utgångspunkter
Begreppen nation och etnicitet används här för att beskriva 
föreställda gemenskaper. Det som studeras är således fö-
reställningar om gemenskaper. Nationen definieras av An-
derson som ”en gemenskap som är på en gång föreställd och 
suveränitetssträvande” (Anderson 1996, s. 21f). Föreställ-
ningen om att vara en nation hänger således samman med 
det nationalistiska anspråket på en stat. Samtidigt bygger 
föreställningen om att utgöra en nation också på föreställ-
ningen om en gemensam kultur; frukten av en gemensam 
historia som ofta anses vara i behov att återupplivas (Smith 
2000) eller, för att citera 1974 års kulturpolitiska mål, ”le-
vandegöras” (prop. 1974:28).

I en ofta använd typologi delas nationsuppfattningar upp 
i två idealtyper. Enligt den ena utgörs nationen av dess folk, 
i etnisk mening. Denna syn formulerades bland annat av 
den tyske filosofen Herder. Enligt det andra består den av en 
stat, dennas juridiskt definierade medborgare och de värden 

En mångkulturell kulturpolitik?
av Tobias Harding

1. Prop. 1974:28, s. 295.
2. Se Nordin 2000 och Hall 1998 för beskrivningar av hur svensk självbild, protonationalism och nationalism utvecklats.

som den manifesterar (Smith 2000, Herder 1816). Båda syn-
sätten har en lång historia i Sverige. Under stormaktstidens 
krig kunde staten – personifierad av konungen – ställa krav 
på undersåtarnas lojalitet i kraft av framförallt religiösa vär-
den. Denna lojalitet var visserligen förnationalistisk, men 
fokuserade ändå på staten och dess värden snarare än på 
folket. Å andra sidan fanns redan på den tiden även tanken 
på svenskarna – eller åtminstone på rikets aristokrati – som 
en ärftlig götisk gemenskap, som i sig kunde fordra lojali-
tet. Under sjutton- och artonhundratalet etablerades denna 
tanke slutgiltigt under inflytande av fransk och tysk natio-
nalism.2 Det skall emellertid understrykas att dessa före-
ställningar, även om de kan tyckas motsäga varandra, kan 
verka, och i allmänhet verkar, parallellt. Samma människor 
kan i olika kontexter avgränsa samma nationella gemenskap 
i enlighet med olika föreställningar om dess natur (Bruba-
ker et al 2004). 

En etnicitet kan i likhet med nationen uppfattas som en 
föreställd gemenskap. Liksom nationen antas den vara en 
kulturell gemenskap med en gemensam historia. Till skill-
nad från nationsbegreppet, sådant det används här, impli-
cerar etnicitetsbegreppet dock även en föreställning om 
en gemensam härstamning. Etnisk nationalism bygger på 
föreställningen om nationen som en etnisk gemenskap med 
rätten att som nation göra anspråk på en egen stat. Liksom 
i civil nationalism är den territoriella suveräniteten avgö-
rande. Medan civil nationalism bygger anspråk kopplade till 
staten bygger etnisk nationalism istället på kopplingen mel-
lan jorden och folket, mellan blod och jord (Smith 2000).

Sverige är en relativt gammal nationalstat. I likhet med 
t.ex. Frankrike, Storbritannien och Ryssland – men till skill-
nad från t.ex. Tyskland, Italien och Irland (Brubaker 1992) – 
existerade Sverige som enhetsstat redan vid nationalismens 
genombrott på 1800-talet. Det betyder emellertid inte att 
Sverige någonsin varit etniskt eller språkligt homogent, även 
om föreställningen om en etniskt och språkligt homogen 
befolkning under vissa perioder förefaller ha varit mycket 
viktig för svensk identitet. Före den ryska erövringen av 
Finland var en betydande del av befolkningen enligt alla 
rimliga synsätt av annan etnicitet än svensk och svenska 
språket var visserligen majoritetens språk, men långt ifrån 
det enda som talades i riket. Ändå finns det mycket lite som 
tyder på att rikets finsktalande innevånare före 1800-talet 
skulle ha uppfattats som mindre patriotiska eller lojala mot 
kronan än de svensktalande (Nordin 2000, Harding 2007b). 
Efter förlusten av Finland blev svenska mer dominant och 
under 1800-talets gryende nationalism kunde svensk etni-
citet och svenskspråkighet identifieras med svensk nationa-
litet, som därmed fick en avgjort etnisk prägel (Hall 1998). 
Inte ens under den därpå följande perioden saknades emel-

swecult_final.indd   31 08-10-28   13.15.19



32  KULTURSVERIGE 2009

lertid etniska minoriteter i Sverige. Behandlingen av dessa 
visar att nationalismen i det svenska folkhemmet var långt 
ifrån genomgående civil eller ens särskilt tolerant (Borevi 
2002, Mörkenstam 1999).

1974 års homogena syn på 
folkhemmets folk och kultur
Den kulturpolitik som etablerades kring 1970 och som hade 
tagit form framförallt under efterkrigstiden var en kultur-
politik för en homogen nationalstat. Det var i denna kontext 
som utredningen Kulturrådet formulerade sin nya kulturpo-
litik 1972. Detta framgår inte minst av det kulturpolitiska 
mål som sammanfattade dess inställning till minoriteter: 
”de kulturpolitiska åtgärderna samordnas med samhällets 
insatser inom andra områden och differentieras med hänsyn 
till olika gruppers förutsättningar och behov” (SOU 1972:66, 
s. 171). Målet exemplifierar å ena sidan en föreställning om 
kulturpolitik som ”samordnad” uppifrån av stat, kommun 
och landsting. Man definierade rentav explicit ”samhället” 
som ”stat, kommun och landsting” (SOU 1972:66, s. 218). Å 
andra sidan utgår det också från en uppfattning av Sveriges 
befolkning som indelad i olika grupper, vars behov av kultur 
skulle tillgodoses av ”samhället” (i denna mycket speciella 
mening). I de mål som senare antogs av riksdagen beskrevs 
vissa av dessa som ”eftersatta grupper” (prop. 1974:28, 
s. 295), offer för en ojämlik fördelning av en kultur, som 
uppfattades som homogen. Liksom ekonomisk ojämlikhet 
var denna kulturella ojämlikhet ett politiskt problem, som 
skulle lösas. Detta var kulturpolitikens uppgift. En enhetlig 
professionellt utövad kultur skulle tillgängliggöras i hela 
landet och för alla dess medborgare. Till och med amatör-
kulturens förutsättningar skulle vara lika för alla och dess 
organisationer nationella.

Samtidigt fanns det också en annan kultursyn insprängd 
i 1970-talets kulturpolitiska texter. Kulturmiljöområdet be-
handlades i stort sett helt skilt från den övriga kulturpoli-
tiken. Här byggde Kulturrådets slutsatser också i mycket 
stor utsträckning på en annan utredning, nämligen 1965 år 
musei- och utställningssakkunniga (MUS 6́5, SOU 1973:5). 
Det mål som föreslogs och som senare godtogs av riksdag 
och regering var ”att äldre tiders kultur tas till vara och le-
vandegörs” (SOU 1972:66, s. 171). Denna äldre kultur var i 
stora drag den, som fanns inom rikets gränser och som fö-
reställdes härröra från dess innevånares förfäder. I tämligen 
stor utsträckning var det högreståndsmiljöer och officiella 
byggnader, som hade bevarats. Sedan det sena 1800-talet 
fanns det emellertid också en tydlig betoning på den folk-
liga kulturen som ett utryck för ett gemensamt etniskt arv, 
institutionaliserat inte minst i Nordiska Museet. 

I viss mening kan dessa båda kultursyner sägas svara 
emot två sätt att uppfatta nationen: ett civilt statscentrerat 
(eller, i 1970-talets svenska språkdräkt, samhällscentrerat) 
och ett etniskt. För utredningen Kulturrådet var ”det över-
gripande målet för kulturpolitiken” samhällscentrerat: ”att 
medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö och bidra 
till jämlikhet” (SOU 1972:66, s. 171). Endast i kulturmiljö-
frågorna handlade det om ett arv att ta tillvara och levan-

degöra. Båda synsätten innehöll dock en föreställning om 
homogeniteten som ideal, och i allmänhet som en realitet. 
Till och med under denna period fanns emellertid undan-
tag från föreställningen om en etniskt och språkligt homo-
gen svenskhet. Både finsktalande och samer tillerkändes 
på olika sätt särskilda rättigheter. Det avgörande är dock 
att dessa rättigheter reglerades som undantag och inte som 
regel. Samefrågorna reglerades sedan gammalt genom sär-
lösningar, som gav särskilda rättigheter åt de renskötande 
samerna.3 För de finsktalande fanns särskilda skolor och till 
och med en särskild TV-kanal. De senares särställning hade 
åstadkommits genom avtal mellan nationalstaterna Sverige 
och Finland, vilket antyder att de finsktalande i Sverige fort-
farande uppfattades som den finska nationalstatens ansvar 
snarare än den svenska. Detta sammanhängde också med 
uppfattningen om de finsktalande som tillfälliga arbets-
kraftsinvandrare till Sverige vars framtida återinvandring 
till Finland borde underlättas. Liknande åtgärder, om än 
mer begränsade, vidtogs också till förmån för vissa andra 
invandrargrupper (Borevi 2002).

Mångkulturalismens bakgrund
Följer man den kanadensiske filosofen Will Kymlickas be-
skrivningar framstår de finsktalandes situation som täm-
ligen typisk för hur invandrare hanterades konceptuellt 
av den tidens internationella system: deras välmående var 
deras ursprungliga nationalstats ansvar och borde därmed 
tillgodoses genom internationella avtal. Ett sådant synsätt 
lämnade bara de statslösa folken utan tydlig representation 
(Kymlicka 1997).

Enligt Kymlicka har denna situation med tiden ersatts av 
ett nytt synsätt: mångkulturalismen (eng. multiculturalism). 
Enligt hans rättighetsfilosofiska analys är det rimligt även 
i en liberaldemokratisk stat att tillerkänna etniska (och lik-
nande) minoriteter kollektiva rättigheter. Detta motiveras 
dels av att människan rent empiriskt fungerar bäst i en le-
vande kulturell kontext, dels av att individer som ingår i 
minoriteter missgynnas i förhållande till dem som ingår i 
majoriteten. Detta missgynnande bör då av den liberalde-
mokratiska staten vägas upp genom särskilda rättigheter. 
Sådana inskränker inte på de övriga medborgarnas rät-
tigheter, eftersom de inte, relativt sett, missgynnar dessa. 
I och med att dessa kollektiva rättigheter härleds ur de in-
dividuella kan resonemanget emellertid inte motivera att 
de inkräktar på minoriteternas medlemmars individuella 
medborgerliga rättigheter (Kymlicka 1997). Även om man 
inte accepterar Kymlickas socialliberala resonemang har 
avvägningen mellan individuella och kollektiva rättigheter i 
många minoritetsrelaterade frågor visat sig både avgörande 
och ytterst brännbar.

Historiskt sett kan mångkulturalismen härledas till 
1980-talets Kanada. Där framträdde den som ett sätt att 
hantera motsättningarna mellan anglofoner och frankofo-
ner samt mellan Kanadas urinnevånare och den immigran-
tättade majoriteten. I och med mångkulturalismen kunde 
regeringen Trudeau och dess efterföljare erkänna alla et-
niciteter och språkgrupper som jämbördiga medlemmar 

3. Se Mörkenstam 1999 för en diskursanalys av den svenska samepolitikens historiska utveckling.
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av nationen utrustade med specifika kollektiva rättigheter. 
Samtidigt identifierades nationen som en enhet som uppstod 
ur mångfalden. Den etniska mångfalden inordnades således 
i en civil statscentrerad enhet. Därmed ”löste” man också 
”problemen” med den frankofona separatismen i Quebec 
genom att på en gång erkänna frankofonerna som en del i 
en större mångfald och samtidigt hävda att denna inte stod 
i motsats till den civila nationens enhet. Den kanadensiske 
samhällsforskaren Kenneth McRoberts (1997) tolkar detta 
som att Trudeau formulerade en pankanadensisk nationa-
lism, som inte hade funnits tidigare i ett land där patriotis-
men istället i första hand hade riktats mot Brittiska Sam-
väldet och dessförinnan mot Imperiet. I senare kanadensisk 
historia har denna lösning visat sig – som mest – vara bara 
delvis framgångsrik. 

När det gäller Kymlickas rättighetsteori är det också re-
levant att notera att han skiljer på två slags minoriteter: 
invandrare och nationella minoriteter. Skillnaden bygger 
på uppfattningen att etniciteter kan vara rättighetsbärande 
subjekt. De nationella minoriteterna kan härledas från 
sådana kollektiv, som tidigare existerat utanför den nu-
varande nationen och som antingen frivilligt eller genom 
erövring uppgått i denna. De kan därmed ha rätt att fordra 
vissa saker av nationen, antingen som en följd av avtal 
som ingåtts vid det historiska tillfälle då de blev en del av 
den, eller som en följd av att deras rättigheter kränkts vid 
detta tillfälle (Kymlickas typfall är här Kanadas frankofo-
ner och urinnevånare, som båda härstammar från erövrade 
folkslag). Invandrare härstammar däremot från personer 
som genom att flytta till staten har accepterat dess lagar. 
Nationella minoriteter har därmed rätt att ställa krav på 
kollektiv autonomi som invandrade minoriteter inte har 
rätt att ställa.

Kulturarvet som grund för kulturpolitiken
Det skulle dröja till efter Berlinmurens fall innan den svens-
ka självbilden började rubbas. Ett första tecken var reger-
ingen Bildts tydliga inordning av Sverige i en större europe-
isk kontext, här beskriven i regeringsförklaringen:

”Det svenska medlemskapet i Europeiska unionen och 
vårt internationella engagemang i övrigt får större värde 
för oss själva och för omvärlden om vi är tryggt förank-
rade i vår egen kultur. Kulturarvet, som det utvecklats 
fram till idag i språket och konstarterna och i vår fysiska 
miljö, har därvid en grundläggande betydelse. Det är ett 
demokratiskt krav och en förutsättning för ökad förstå-
else av vår egen tid att det kulturella arvet blir tillgängligt 
för alla och att de historiska sambanden tydliggörs” (Dir. 
1994:146).

Här läggs tonvikten inte, som på sjuttiotalet, på framtiden 
som sådan, utan på framtiden som något man enbart kan 
förstå om man känner till sitt eget förgångna. Nyckelbe-
greppet är ”vår egen kultur”: en historiskt definierad svensk 
kultur som ”vi” ärvt av ”våra” förfäder, även om denna nu 

tolkas i en vidare europeisk kontext. Synen på kulturarvet 
som ett genomgripande perspektiv på kultur och kulturpo-
litik snarare än som en marginell subsektor inom den senare 
fick sitt största genomslag i mitten av nittiotalet:

”Människor utan erkänt kulturarv och dokumenterad 
historia står sämre rustade när de skall delta i formandet 
av samhället och hävda sina krav på lika rättigheter och 
möjligheter. Det kan hävdas att kvinnornas och den unga 
generationens kulturarv idag är underrepresenterat och 
att de vuxnas, och framför allt männens, kulturarv utgör 
normen. Frågan om vems kulturarv som bevaras och för-
medlas är av betydelse, t.ex. för hur könsroller och gene-
rationsfrågor kan uppfattas” (prop. 1996/97:3 s. 128).

Här är tonen emellertid en annan än i Bildts regeringsför-
klaring. Integration, ökande transnationell kommunikation 
och ökad invandring i spåren av kriget i Jugoslavien hade 
börjat sätta sina spår. Den kulturutredning, som avsluta-
de sitt arbete 1995, hade börjat erkänna att följden av ett 
samband mellan kulturarv och gruppidentitet var att man 
också måste erkänna att kulturarvet var flerfaldigt. Därmed 
började man tala om kulturarv i plural. I praktiken innebar 
detta att man accepterade mångkulturalismen. Mångfalden 
i etniska och andra personliga identiteter underordnades 
emellertid en homogenitet i fråga om värdegrundade civila 
lojaliteter riktade mot staten; de civila värdenas upprätthål-
lare. Kulturarven var någonting som skulle ”brukas” – tyd-
ligen av staten – i högre syften, inte enbart någonting att 
”bevara” eller ”levandegöra”.4

Samtidigt som mångkulturen var någonting som uppfatta-
des som en produkt av historien är det tydligt att man också 
uppfattade den som någonting nytt och ungdomligt. I pro-
positionstexten hävdades bl.a. att det är ”en viktig uppgift 
att skapa utrymme för den mångetniska och mångkulturella 
generation som inte passar in i traditionell kategorisering 
av kulturell och etnisk identitet” (prop. 1996/97:3, s. 30). 
När konstfrågor diskuterades utgick man däremot fortfa-
rande från att estetisk kvalitet var en fråga om universella 
värden. Uppfattningen om mångkulturalitet som någonting 
nytt och oetablerat hängde samman med att den uppfattades 
som skild från den etablerade och erkänt kvalitativa kultu-
ren, en skillnad som inte nämnvärt problematiserades, även 
om man i och för sig ansåg att den senare hade en hel del att 
vinna på kontakten med det nya.

Det är också värt att notera att svenska språket inte räkna-
des till kulturarvets etniskt definierade, och numera plurala, 
värld. Istället uppfattades språket som någonting allmänt, 
som band samman den överordnade civila gemenskapen; 
att behärska det var inte en fråga om att ”levandegöra”, än 
mindre ”bruka”, ett kulturarv, det var en medborgerlig rät-
tighet:

”Att behärska det svenska språket är nödvändigt för att ta 
sig in och verka i samhället och bli delaktig i det svenska 
kulturlivet. Språk och kultur är oupplösligt förenade med 

4. Ett av riksdagens mål för den statliga kulturpolitiken var ”att bevara och bruka kulturarvet” 
(prop. 1996/97:3, s. 27). I SOU 1995:84 var formuleringen ”ta ansvar för kulturarven och främja 
ett positivt bruk av dem” (s. 85).
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varandra och den viktigaste identitets- och kulturbära-
ren” (SOU 1995:84, s. 21).

Mångkulturalismen institutionaliseras 
1995 års kulturpolitiska betänkande rymde emellertid inte 
många förslag till hur kulturpolitiken skulle kunna föränd-
ras i mångkulturalistisk riktning. Det arbetet pågick under 
1995 och 1996 istället febrilt på annat håll. På Historiska 
museet framställde två historiker på regeringens uppdrag 
rapporten Kunskap som kraft (Ds. 1996:74). I sitt förord 
presenterade kulturminister Marita Ulvskog rapporten som 
banbrytande:

”För i den rapport som nu genom denna publicering görs 
allmänt tillgänglig diskuteras så viktiga frågor som hur 
vi tolkar historien, hur vi kan skapa perspektiv på vår 
samtid genom att kritiskt analysera vårt förflutna och hur 
vi kan göra kulturarvet till det demokratiska redskap som 
det rätteligen bör vara.” (Ds. 1996:74, s. 6) 

Ungefär samtidigt reste Gunilla Thorgren och Ozan Sunar 
runt i Europa som representanter för svenska kulturdepar-
tementet respektive integrationsdepartementet och besökte 
museer för att söka inspiration till ett förslag, som skulle 
presenteras i propositionen 1996: Världskulturmuseet i Gö-
teborg och den nya myndigheten Statens museer för världs-
kultur.5 Tanken var att såväl detta som andra ”[m]useer med 
helt eller delvis etnografisk inriktning bör i ännu större om-
fattning än nu ha en viktig uppgift i att främja kontakterna 
mellan svenska och utomsvenska kulturer”, men det hand-
lade också om att påverka de etniska svenskarnas syn på det 
främmande (prop. 1996/97:3, s. 142). 

Trots protester om en allt för kort beredningstid genom-
fördes förslaget. Ett par år senare arbetade en annan stat-
lig kommitté med förberedelserna för ett världskulturhus 
i Stockholm. Den gången avrådde utredaren emellertid. 
Istället föreslog han ett tillfälligt Forum för världskultur, 
som skulle arbeta med att integrera världskulturen i den re-
guljära kulturpolitiken (SOU 1997:95). Detta hindrade dock 
inte regeringen från att fortsätta med att ta initiativ för att 
skapa särskilda organisationer för detta område. Viljan att 
synliggöra det i kulturpolitiken stod högt på den politiska 
dagordningen.

Vad menade man då med ”världskultur”? Enligt direkti-
ven till Forum för världskultur handlade det om ”verksam-
het […] med inriktning på andra kulturer än den traditionellt 
västerländska” (Dir 1998:14). Ser man till vilka institutioner 
som ingick i Statens museer för världskultur gick gränsen 
för det ”traditionellt västerländska” så pass nära som längs 
Alperna (till ”världskulturen” hörde bl.a. de kulturer som 
behandlades av Medelhavsmuseet). På den konstnärliga si-
dan kan man ana en kvalitativ aspekt i avgränsningen. Den-
na skulle bli tydligare när Södra teatern under Ozan Sunars 
ledning i början av 2000-talet kom att fokusera på vad som 
då kallades ”mångkultur”. I linje med identifikationen av 
mångkultur och den unga generationen inkluderades även 
ungdomskultur och nya kulturella uttryck, som inte presen-

terades i mer etablerade institutioner (Egeland 2007). De 
båda aspekterna kvalitet (så som uppfattad inom det konst-
närliga fältets etablerade institutioner) och västerländskhet 
överlappade varandra. Världskulturen var de andras kultur, 
till skillnad från t.ex. den mångkultur som i Kanada pre-
senterades som hela den civila pankanadensiska nationens. 
Världskulturmuseet var svenska statens monument över sin 
egen välvilja mot dem som inte tillhörde dess ”traditionellt 
västerländska” kultur.

Vid sidan av Världskulturmuseet och Forum för världs-
kultur var den stora satsningen Forum för Levande historia. 
Formen var från början densamma som i Forum för världs-
kultur. Med tiden permanentades den emellertid som en 
statlig myndighet. Syftet var ”att, med de brott mot mänsk-
ligheten som begåtts i minne, stärka människors vilja att 
aktivt verka för alla människors lika värde” (SOU 2001:5, 
s. 67, kursivering i betänkandet). Detta syfte fortsätter i den 
riktning som utpekades i Kunskap som kraft. Nu skulle re-
geringen bruka kulturarvet för att befästa de värden, som 
utgjorde kärnan i den civila nationen. Initiativet var Göran 
Perssons eget och hade presenterats 1997, året innan han 
tillsammans med företrädare för Storbritannien och USA 
kunde pre sentera ett internationellt projekt till förmån för 
utbildning, minne och forskning kring Holocaust. Samma 
projekt följdes senare upp med en internationell konferens i 
Stockholm 2004 (SOU 2001:5). Forum för Levande historia 
var heller inte det enda initiativ som togs i en tydlig interna-
tionell kontext. 1998 hölls en Unescokonferens i Stockholm. 
Två år tidigare hade Unesco publicerat rapporten Our Cre-
ative Diversity, ett tydligt exempel på mångkulturalism, i 
Kymlickas mening. 

Sveriges internationella position som föregångsland i 
frågor om tolerans och mångkulturalism var också ett av 
argumenten när nationella minoriteter och minoritetsspråk 
erkändes i Sverige 1999. Dessa var judar, romer, samer, Sve-
rigefinnar och tornedalingar, respektive jiddisch, romani 
chip, samiska, finska och meänkieli. Nu var argumentatio-
nen emellertid i linje med den om nationella minoriteter i 
Kymlickas mening. Urvalet av folk, språk och territorier 
hade skett på historiska grunder, inte på basis av t.ex. grup-
pernas storlek eller nuvarande bostadsort: den största kon-
centrationen av medlemmar i de flesta minoriteterna var 
Stockholm, men de särskilda rättigheter som knöts till ter-
ritorier var alla begränsade till Norrlandslänen, i de flesta 
fall till Norrbotten. Allt detta skedde i linje med internatio-
nella avtal om skydd för minoriteter och minoritetsspråk 
(SOU 1997:192, SOU 1997:193, prop. 1998/99:143) snarare 
än i linje med den mångkulturalism som höll på att etableras 
i Sverige.

Språket har sedan dess utvecklats till en av de mer kontro-
versiella kulturpolitiska frågorna på senare år. Det var med 
frågan om språkkrav för medborgarskap som folkpartiet 
gjorde sig kontroversiella i valet 2002. Det var också på lit-
teraturen som kanondebatten fokuserade följande val, inte 
som i Danmark på konsten i stort. Nu föreslås att svenska 
språkets ställning skrivs in i grundlagen (SOU 2008:26). 
Språket tycks alltså vara fundamentalt för den nu rådande 

5. Information från en intervju med Gunilla Thorgren (Stockholm 2006-03-03) som tidigare presenterats 
i min avhandling (Harding 2007b s. 290–291)
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föreställningen om en gemenskap i mångkulturalismens 
Sverige (Harding 2007a). 

Mångkulturalism, mångkultur 
och flytande identiteter
Det är emellertid inte de erkända nationella minoriteterna 
eller minoritetsspråken som är typfallet av svensk mång-
kulturalism. Istället skulle jag vilja peka på Världskultur-
museet och Forum för Levande historia som sådana typfall, 
åtminstone för mångkulturalismen sådan den utvecklades 
kring sekelskiftet. I så fall tycks det inte i första hand handla 
om ett postnationellt tillstånd, utan snarare om ett försök 
att etablera en ny nationell konsensus kring civila värden, 
gärna sådana där Sverige kan upprätthålla en internationellt 
erkänd tätposition. Det tycks också röra sig om ett försök att 
finna legitimitet för staten och dess kulturpolitik i ett Sve-
rige vars befolkning inte längre föreställs som kulturellt ho-
mogen. I detta synsätt blir både historien och den mångfald, 
som uttrycks i den offentligt finansierade kulturen, uttryck 
som kan brukas för att upprätthålla statens legitimitet. 

Det är emellertid inte frågan om någon avskild svensk 
respons på specifikt svenska förhållanden. Istället förefal-
ler mångkulturalismen vara en inter- och transnationell 
strömning, som den svenska politiken tagit till sig, delvis 
i legitimerande syfte i en ny situation, både internationellt 
och i Sverige. Detta är något som mångkulturalismen av 
idag har gemensamt med nationalismen när denna spred sig 
över världen under arton- och nittonhundratalen. Å andra 
sidan är mångkulturalismen i svensk kulturpolitik inte hel-
ler oberoende av den kontext den möter när den tillämpas 
inom ramarna för den kulturpolitik, som fick sin form under 
1970-talet. Man kan tala om en slags spegelvändning av sy-
nen på minoriteter i jämförelse med denna: det handlar inte 
längre om att sprida enhetskulturen till ”eftersatta grupper” 
utan om att bruka världs- eller mångkulturen för att påver-
ka värden och föreställningar om staten, som är uttryckta 
i majoritetens kultur. Själva gränslinjen är emellertid den 
samma och utgör ett stigberoende.

Filosofen Rasoul Nejadmehr talar om mångkulturalism 
som en ideologi skild från den kulturella mångfald, som idag 
karaktäriserar det svenska samhället och alltför ofta på be-
kostnad av de människor och kulturyttringar som förfrämli-
gas som objekt för mångkulturalism istället för att erkännas 
som jämlikar inom gemenskapen (Nejadmehr 2008). Mång-
kulturalism förutsätter existensen av flera olika kulturer. Plu-
ralen kan anklagas för att implicera essensialism. Därmed 
kan den också sättas i motsats till den, inte minst inom akade-
min, nu alltmer accepterade synen på kulturella och etniska 
identiteter som någonting flytande, som förändras över tid (jfr 
Fornäs et al 2007). Även i inledningen till denna text under-
ströks att etnicitet och nationalitet är en fråga om föreställd 
gemenskap. Gränserna för denna gemenskap har dock sällan 
föreställts på ett konsekvent sätt. Identitet och avgränsning är 
kontextbundna fenomen. Detta skall dock inte tolkas som att 
de är illusoriska. Även mänskliga konstruktioner är verkliga. 
I ett samhälle där de underbyggs av makt och auktoritet är de 
ofta både livsavgörande och ytterst stabila.

Ur ett liberaldemokratiskt perspektiv ter sig den framväx-
ande identitetspolitiken lätt som ett farligt avsteg från prin-
cipen om individernas lika rättighet (Kymlicka 1997). Ur 
ett intersektionellt perspektiv kan de olika avgränsningarna 
mellan olika kategorier i samhället ses som uttryck för sam-
spelande former av strukturell underordning (de los Reyes 
& Mulinari 2005). Då ter sig en kulturpolitik, som fokuse-
rar på mångkulturalistiskt erkännande av dessa avgränsade 
identiteter, fundamentalt otillräcklig. Detta blir knappast 
bättre om den centrala – men aldrig uttalade – identiteten i 
denna nya identitetspolitik inte är de underordnade katego-
riernas utan istället den civilt och etniskt svenska identitet 
vars tolerans måste bekräftas, både på den nationella och på 
den internationella arenan. 

En av kulturpolitikens konstanta funktioner genom his-
torien tycks vara att legitimera makten genom att etablera 
den som upprätthållare av allmänt accepterade värden och 
gemenskaper. Liksom för hundra år sedan är själva gemen-
skapens avgränsning nu återigen en av de allra viktigaste 
samhällsfrågorna. Det är fullt möjligt att kulturpolitikens 
legitimerande roll därmed återigen kommer att hamna i fo-
kus för en mer intensiv politisk debatt. Mångkulturalismen, 
sådan den beskrivits här, bygger på föreställningen om att 
nationalstaten kan ställa sig som försvarare av universella 
civila världen i ett mångetniskt samhälle. I världen efter 
11 september blir det emellertid allt vanligare att fråga sig 
vilka skillnader, vilka traditioner och vilka kulturyttringar 
som kan tolereras och vilka som kan anses hota de för sam-
hället – dvs. för staten eller nationen – centrala värdena. 
Inte minst i den traditionellt sekulära Franska Republiken 
har muslimska kvinnors huvud dukar varit kontroversiella 
(Bowen 2006). I Sverige har hedersvåld varit en central frå-
ga. Hedersvåld står i uppenbar konflikt med den för svensk 
identitet centrala föreställningen om Sverige som ett jäm-
ställt och jämlikt samhälle där individen har full rätt att be-
stämma över sitt eget privatliv, egenskaper som inte längre 
tycks oproblematiskt förenliga.

Oavsett om den definieras med utgångspunkt i staten el-
ler i etniciteter är nationen med nödvändighet en begränsad 
gemenskap. Det är svårt att tänka sig en kulturellt neutral 
nationalstat, eller för den delen en kulturellt neutral stat 
överhuvudtaget. Frågan är istället var tonvikten i dess kul-
tur bör ligga. I denna artikels terminologi kan man urskilja 
två alternativ: civil och etnisk nationsuppfattning. Båda 
har tydliga kulturpolitiska implikationer, även i snäv me-
ning: å ena sidan kan man betona statens och dess bärande 
idéers historia och kulturella implikationer (med eller utan 
universalistiska anspråk), å andra sidan kan man betona 
en eller flera etniska, eller på annat sätt identitetspolitiskt 
föreställda, gemenskapers kultur. I det förstnämnda fallet 
är följdfrågan vilka dessa bärande idéer är och bör vara. I 
det sistnämnda fallet gäller den vilka identiteter som skall 
betonas; är det t.ex. de dominerande eller de ”eftersatta” 
gruppernas? 

Detta är inte platsen att besvara den frågan. Istället av-
slutar jag med en annan central frågeställning; Vem är det 
som skall fälla dessa avgöranden: Politiker? Väljare? Intel-
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lektuella? Kulturutövare? Att avgörandet kommer att fällas 
på nationell nivå är på intet sätt självklart. Tvärtom är det 
möjligt att själva essensen i utmaningen ligger i att staten, 
lika lite som den nationella gemenskapen, inte längre kan 
dominera kulturen eller ens kulturpolitiken i Sverige. I en 
tid då nationalstatens relationer till andra aktörer håller på 
att omdefinieras kan vi räkna med att de svar vi ger kan 

bli avgörande som vägval inför den framtida utvecklingen. 
Däremot kan vi inte veta vilket resultat våra val kommer att 
få, lika lite som man på sjuttiotalet kunde veta hur framtiden 
skulle tolka dåtidens utpekande av ”eftersatta grupper”. Det 
hindrar emellertid inte att kulturpolitiken än idag påverkas 
av detta. ■
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Med sina rötter i 1600-talets stormaktstid är historie-
bruk och kulturarvsförvaltning ett av de äldsta och 
största områdena för kulturpolitik. Under stormaktsti-
den etablerades fornminnesinventeringar och Antikvi-
tetskollegium för att utforska, bevara och visa nationens 
kulturarv. Nationalmuseernas presentation av nationen 
som kulturnation med förebildliga konstverk och his-
toriska händelser samt berättelser om vem som ingår i 
gemenskapen och vad som hotar den tillhör kärnverk-
samheten. Men kulturarvsprocesser initieras inte bara 
från ansvarigt myndighetshåll. I lokala processer läm-
nar idag kommuner, entreprenörer och föreningar nya 
bud på vad som är kulturarv och nya bilder av Sverige 
uppstår. Artikeln argumenterar för att dynamiken idag 
i högre grad ligger utanför de etablerade institutionerna 
och att detta utmanar kulturpolitikens prioriteringar.

Varje individ och institution definierar och förstår sig själv 
genom en historisk framställning av sitt ursprung, sin funk-
tion och sin framtidsriktning. Stabilitet och legitimitet blir 
resultatet. De historiska, rumsliga och kulturella kontras-
terna är redskap för att sätta föreställningsförmåga, fantasi, 
kreativitet och lek i rörelse och skapa förståelse för det sär-
egna värdet och perspektiv kring vad som kunde vara an-
norlunda.. Dessa två poler, det förflutna som en given grund 
att utgå från och det nödvändiga återskapandets kreativa 
element, är två av de slitstarka relationer mellan samtid och 
dåtid som ständigt genererar nya former av historiebruk.

Det finns i Sverige, som överallt i världen, en modern 
statlig apparat för att bestämma vad som är så värdefullt 
kulturarv att det ska skyddas och utvecklas med gemensam-
ma medel, men det finns i samtiden också många proces-
ser som förändrar dessa uppfattningar och faktiskt skapar 
helt nya kulturarv. Jag ska kort och något polemiskt peka på 
några ytterligheter för att ge underlag för den fortgående 
diskussionen om vad staten och kommunerna har att göra 
på det museala kulturarvsområdet. 

Statens ansvar bör vara som mest välutvecklat kring de 
statligt finansierade ansvarsmuseerna, de som vi också kan 
kalla nationalmuseer. Dessa har också gamla förbindelser 
med universitetsdiscipliner som arkeologi, konstveten-
skap, etnologi, historia och naturvetenskaperna. Det sker 
på många håll stora nyinvesteringar i nationalmuseer, bl.a. i 
Taiwan, Sydkorea, Japan, Australien, Canada, USA, Wales, 
Skottland och hela Östeuropa (Aronsson & Hillström 2007, 
Aronsson & Nyblom 2008, McIntyre & Wehner 2001). 
Förhoppningarna är ofta att förnya kontraktet med en mer 
sammansatt befolkning och samtidigt skapa städer, som är 
attraktiva som besöksmål. Har Sverige på motsvarande sätt 
en aktiv scen där våra nationella museer ger en plattform 

för att bearbeta frågor om nationell tillhörighet och regional 
variation, senmoderna dilemman kring identitet och glo-
balisering i en svensk kontext, och locka en kosmopolitisk 
ström av besökare till denna exotiska kultur?

Mot detta ställs traditionellt i kulturpolitiken både det 
privata, turismen och det kommersiella som något mer 
flyktigt, obeständigt och vulgärt som hotar att både slita 
ner, vanställa och ersätta det äkta med skämd vara. Vi ska 
göra ett kort svep i Småland och exemplifiera hur samtida 
kulturarvsprocesser i hög grad går vid sidan av de erkända 
kulturpolitiska myndigheterna och ställa frågan om vikten 
av att synliggöra och möjliggöra deras roll i samhällsut-
vecklingen.

Sveriges nationalmuseum:
Sverige innan och efter Sverige
Det som idag går under beteckningen Nationalmuseum 
är numera i huvudsak ett konstmuseum kompletterat med 
en avdelning industridesign. När museet öppnade i sin nya 
byggnad 1866 var förhållandena inte så olika vad de idag är 
i Danmark eller Finland. Nationalmuseum innehöll då flera 
olika samlingar som ansågs oundgängliga för att definiera 
det nationella: konst, arkeologi och märkvärdigheter ur de 
kungliga samlingarna. Idag finns representationen av Sverige 
i huvudstaden utspridd på ett flertal museer, efter århundra-
den av statligt ointresse och ovilja att samla sig till en diskus-
sion om Sverige inte bara som samtida försäkringsinstitut för 
välfärdsfrågor utan som en historisk stat där nationell inte-
gration och hantering av skillnader varit avgörande för den 
nuvarande statens existens och politiska gemenskap.

Jag ska kort redogöra för den bild den flitige kan få genom 
att röra sig genom några riksmuseer för att få en bild av hur 
svensken och Sverige representeras i samtidens ansvarsmu-
seer: Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Statens 
historiska museum, Nordiska museet och Statens museer 
för världskultur, närmare bestämt Världskulturmuseet. 

I den nyöppnade utställningen Människans väg berättar 
Naturhistoriska den långa historien om människan. En rad 
med skallar anger basen för det artträd, som i toppen låter 
Homo Sapiens träda fram. ”Den första familjen” tar form 
med den kortväxta Lucy flankerad av en större hanne. År-
miljoner senare är det den tåliga familjen Neanderthalare, 
som påminner om min barndoms Flintstones, som sägs ha 
fysionomi för att klara det av istider präglade norra Europa. 
”Vi” träder fram som den sist modellerade människan, en 
man med skarp blick och spjutet höjt för att kasta mot ett djur 
eller en fiende.

Framför åhörarbänkarna rullar en loop med klimatut-
veckling, där istider och olika humanoider rullar fram över 
världen i folkvandringar som utgår från Afrikas hjärta. Bil-

Svenska historiebruk – nationellt och lokalt
av Peter Aronsson
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den av istiden, som drar över Europa och släpper fram män-
niskor bara ibland, ger en synbild som kopplar till den epok 
där de flesta historiska utställningar tar vid. Isen drar sig 
undan och människorna intar det jungfruliga landet.

På Naturhistoriska är det generna och DNA som är hu-
vudpersoner i vandringarna. Fem personers genetiska resa 
tecknas avslutningsvis i anslutning till Homo Sapiens. De/
Vi rör oss alla från samma ursprung i Afrika, men sedan har 
våra respektive gener – inte raser längre – tagit olika vägar 
fram till dagens individer. De hållpunkter som nämns vi-
sar på korsande vägar, civilisationens framsteg, östliga och 
västliga vägar och att någon kanske haft plats i vikingati-
dens folk.

Sammanfattningsvis ges en bild, som i sin logik bygger 
på en helt annan kunskapsbas än frenologi och raslära, men 
där skallarna på rad och genernas vandring till det yttre är 
nästan kusligt lik tidigare berättelser. Istället för skillnad 
betonar inramningen och logiken gemensamt ursprung och 
överlappande släktskap, vilket är lättare att förlika med en 
mångkulturell politik.

På Historiska museet deklarerar den numera äldsta delen 
av de nya forntidsutställningarna, Vikingautställningen, att 
”För tusen år sedan fanns inget Sverige och inga svenskar”. 
Tonvikten i de två nya utställningarna Forntider ligger på 
livsöden och på etiska och existentiella frågor och deras rele-
vans i vår egen samtid. Detta kan kontrasteras med grundsy-
nen då det nya museet invigdes 1943: ”I obruten följd har bon-
den sedan stenåldern brukat svensk jord. I Europa har endast 
danskar och norrmän lika länge bebott fädrens mark.” Och 
vad gäller den politiska organiseringen: ”Konungadömet är i 
Sverige uråldrigt. Vald vid Mora sten red konungen sin eriks-
gata” (Regner 1995, Andersson & Aronsson 2004).

Kontrasten kan tyckas enorm med en äldre syn, som ser 
Sverige som bergfast grundlagd som odlingskultur sedan 
neolitikum och även som politisk stat sedan tidernas begyn-
nelse, och en yngre, som tar helt avstånd från att Sverige 
eller svenskarna existerade vid samma tid.

Radikaliteten ska dock inte överdrivas. Vikingarna, denna 
romantikens 1800-talsuppfinning, är fortfarande ett huvud-
nummer och våren 2008 rapporterades att SHM ska ta upp 
konkurrensen med privata initiativ på Djurgården och göra 
en stor tillbyggnad för att svara på efterfrågan på än mer Vi-
kingar. Forntider är också konventionell på flera punkter. Den 
invanda kronologin är där med sten-, brons- och järnålder 
som för civilisationen framåt. Än mer överraskande är att det 
nuvarande Sveriges gränser i så hög grad bestämmer fram-
ställningen. En stor del av utställningarna, även den klassiska 
portalen med ”Bäckaskogskvinnan”, kommer från Skåne, 
som just i år har varit svenskt i 350 år, en obetydlig tidsrymd i 
ett arkeologiskt perspektiv. Inga fynd kommer från Finland, 
som varit svenskt längre än så och ”osvenskt” bara 200 år. 
Andra nordiska eller europeiska kulturer är frånvarande.

Del II i Forntider är en transithall där varje ”gate” är en 
tidlös fråga, ”viktig för människor i alla tider”, för besöka-
ren att förhålla sig till. Det är kaxigt och än mer anspråks-
fullt och universaliserande än det nationella tilltaget, men 
på ett annat sätt. Besökaren uppmanas välja fråga och ta 

ställning till frågor om döden, familjen, makten, rummet, 
historieberättandet.

Sammantaget blir det fortsatt oklart vad som är svenskt 
och Sverige. Det mystifieras och universaliseras som mänsk-
liga frågor relevanta för alla, men av någon anledning bara 
exemplifierat med öden och processer från det Sverige, vars 
gränser fastställdes 1905. 

Armémuseum, som inte är ett ansvarsmuseum men som 
har tydliga berättelser om Sveriges historia, var stängt un-
der lång tid för att med buller och bång åter öppna år 2000. 
Här knyts trådar ihop för den vetgirige besökaren från Na-
turhistoriska och Historiska museerna. Vid ingången möter 
schimpansernas aggressivitet och skapar en biologisk grund 
för aggressiviteten och legitimitet för försvarsmakten – en 
utmaning mot svensk självuppfattning av sig själv som neu-
tral och modernt överskridande den typen av beteenden. 
Det stormaktstida Sverige lyfts fram i socialhistorisk bredd 
och våldets samhällsomdanande kraft får en betydelsefull 
men avskild plats att vistas på. Vasaskeppet är ett välfung-
erande besöksmål och passar, just för att det var ett helt 
misslyckat militärt redskap, ännu bättre in i avståndstagan-
det från våld och visar indirekt på svensk självförståelse. 
Kriget och våldet hör inte hemma på vare sig Historiska 
museets existentiella hylla eller på Nordiska museets trevna 
utställningsgalleri. De aktuella märkesåren 2008–09, 200 
år efter rikssprängningen, hanteras i en utställning om Sve-
riges sista stora krig. I Finland får detta jubileum mycket 
större plats i offentligheten. Roskildefreden, Dackefejden, 
Klubbekriget och andra påminnelser om Sveriges ändrade 
gränser hålls kort i de svenska utställningarna, men får mer 
plats i regioner som Skåne och Jämtland, där man under 
senare decennier i allt högre grad poängterat regionernas 
autonomi också med en egen historisk identitet. Regionala 
skillnader hör i huvudstaden säkrast hemma som underhåll-
ning på Skansen eller i Nordiska museet.

I Nordiska museet samsas ett femtontal utställningar 
av varierande ålder. Sambandet mellan dem är en gåta för 
besökaren och museet föreslår ingen väg till eller igenom 
dem. Sammantagna är de en provkarta på de kulturer som 
traditionell etnologi urskiljer och de präglas alla av en vilja 
att uppskatta skillnader som exempel på kulturell variation 
inom ett självklart Sverige. Det moderniserande elementet 
i utställningarna är ett försök att likt SHM svara mot fö-
reställningar om publikens och samtidens intressen: den 
historiska dräktkollektionen utvidgas till utställningar om 
mode; de traditionella redovisningarna av byggnadskultur 
och husgeråd för bönder, borgare, präster och adel moder-
niseras till mysiga utställningar av hur man dukar till fest; 
genus ”kommer med” på ett hörn genom att bjudningar för 
kvinnor och män redovisas, klass genom att enklare och 
mer överdådiga bord visas fram; alltid utan förklaringar 
av skillnadernas uppkomst, funktion och betydelse i ett 
mänskligt eller vidare samhälleligt perspektiv – festsederna 
presenteras också i all sin trevlighet och ”vi” har firat jul 
sedan hedna tider och gör det än idag.

Den nyaste utställningen är Sápmi. Samerna har flyttat 
upp från sin traditionella plats i källaren, då ofta förknippad 
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med naturhistoria mer än kultur, till den översta våningen. 
Montrarna är rika på föremål, och ändå dras besökaren till 
några väl upplysta skyltfönster, som problematiserar makten 
över Samerna och inte minst framställningen av dem. Fors-
karnas och museernas roll för skapandet av Samerna får en 
ganska stor plats, precis som i Forntider II. Detta är egentligen 
den enda delen med en ordentlig och genomtänkt presenta-
tion och en lättillgänglig katalog för fördjupning (Westergren 
& Silvén 2008). Det exotiska intresset för ”Lapparna” går ju 
också hundratals år tillbaka till europeiska succénummer av 
Olaus Magnus och Carl von Linné.

Man kunde hoppas på det nya Världskulturmuseet i Gö-
teborg, men där är det fortsatt främmande kulturer ”långt 
borta” som står för världen, även om en del universella frå-
gor kring Gud, AIDS och folkligt motstånd också tematise-
ras. Sverige är lika frånvarande i världen och museet som det 
bronsåldersristade granitblock som en tid stod på en vilsen 
trailer utanför entrén; en lysande men kanske lite svårtolkad 
kommentar av museikritikern Fred Wilson.

Gemensamt för alla utställningarna är att Sverige fortsatt 
är en självklar men oartikulerad utgångspunkt för utställ-
ningarna. Oviljan och oförmågan att tematisera vad ett land, 
en nation, en stat och dess kulturer är för något i en samlad, 
utmanande, inspirerande och problematiserade utställning 
är påfallande. Det saknas inte internationella föregångare i 
Berlin, Canberra, Wellington eller Washington. Istället är det 
nog själva inställningen, blygseln i ett sedan länge havererat 
stormaktsbygge, byggt först på krigisk och senare på ekono-
misk logik, som blockerar utvecklingen. Intrycket är över-
lag mycket halvhjärtat, och framför allt saknas möjligheter 
att bryta de rejäla motsättningar som finns i olika koncep-
tioner av både nation och människa och som ryms om man 
för samman de olika museernas utställningar och sätter dem 
i samband med varandra. Hur står det till med trevnaden i 
kulturen i Armémuseum? Vad händer med biologismen som 
Naturhistoriska rymmer om den sätts in i Historiska museet? 
Var finns det moderna Sveriges kultur, historia och politik för 
den besökare eller nya innevånare som vill lära känna ett av 
de mer extrema länderna i världen? Det land som längst varit 
utan krig och som värdesätter individuell utveckling högst 
och litar mest på medmänniskor och staten – i hela världen? 
De kan förstås ta tåget till Norrköping och Arbetets museum 
för att fram till år 2012 se Industriland – när Sverige blev 
modernt, men då gäller det att de kan läsa svenska, för något 
annat bjuds inte.

Jag skulle om någon frågar, något överraskande, hellre 
anbefalla ett besök på Moderna museet och en utställning 
som Svenska Hjärtan, Jamtlis kritiska bearbetning av sin 
egen republikanska jamtmyt för några år sedan eller någon 
av Virserums konsthalls många inspirerande projekt som 
undersöker, diskuterar och synliggör dolda delar av den 
svenska verkligheten.

Småländska berättelser
Nu är det förstås inte bara eller kanske ens främst central-
museerna som gestaltar levande kulturarvsprocesser. Som 
framkommer av andra artiklar i denna antologi finns det 

starka krafter som är knutna till fortsatta strukturrationa-
liseringar. De flesta kommuner letar efter näringar inom 
kultursektorn som ska hjälpa till att ersätta de traditionella 
industrierna: besöksnäring, kreativa industrier, evenemang, 
kulturarv. EU:s regionala fonder ger stöd för en del sådana 
satsningar, t.ex. det mycket stora Industrisamhällets Kul-
turarv i Västernorrland (ISKA) under 2000-talets början 
(Historiens vägar. Gestaltning, historia och kulturarv. Rap-
port från ISKAs konferens i Söråkers Folkets hus 9 och 10 
februari 2005 2005). En lång rad projekt igångsattes för att 
omvandla en nedlagd träindustristruktur till en resurs för 
innovation och utveckling. Liknande processer har pågått 
ett bra tag i Bergslagen, på Österlen och i Värmland. Andra 
exempel är hur fiktionsgestaltningar omvandlas till resurser 
för besöknäringen. Arnland och Wallanderland tävlar med 
Niemis Pajala och den omskrivna Medeltidsveckan på Got-
land om besökarna (Sandström 2005, Renander 2007).

Internationella exempel finns det gott om bland de gamla 
engelska industristäderna, som med Glasgow i täten sat-
sar på att bli kulturstäder, och i Ruhrområdet. Städer som 
Amsterdam, Venedig och Florens har mer gratis i omställ-
ningen från köp- till besöksstäder.

Motiven är en tilltro till kreativa industrier, miljöer och 
människor som ekonomins centrala motorer. Begären som 
ska mättas tycks vara å ena sidan det kittlande lekutrymme 
som öppnas i glappet mellan fiktion och fakta i gestaltning-
arnas starka form. Det kunde vara på riktigt, men har inte det 
faktiskas ibland ödesmättade tristess över sig. En kändisspi-
ral bidrar till värdet av ett besök; att ha varit på platsen skapar 
tillhörighet till en lagom privilegierad grupp. Å andra sidan 
är dessa platser ofta landsbygdskommuner i starkt behov av 
kompletterande självkänsla och inkomstkällor.

Denna beskrivning stämmer också väl in på Vimmerby 
och Hultsfred i Småland. Den senare har först motvilligt, 
sedan beredvilligt, tagit till sig ungdomens musikkultur 
och förädlat rockfesten till utbildningserbjudanden och 
kulturindustri. Redan nämnda Virserum har byggt upp ett 
besökscentrum kring sin konsthall och Vandalorum utanför 
Värnamo kämpar oförtrutet vidare med storslagna planer 
på detsamma, om än med en helt annan inriktning.

Astrid Lindgren är född på Näs strax utanför Vimmer-
by. Hon flyttade från sin hemort i unga år, födde en son 
utomlands och sparade staden en skandal. Långt senare 
kunde hon försörja sig väl i Stockholm som så småningom 
världsberömd författare. Denna tidiga historia hade länge 
ingen plats i offentligheten. Det är som författarinna till 
fantastiska barndomar som Lindgren blivit ett världsnamn 
– och omvandlats till en avgörande tillgång för Vimmerby 
kommun (Hjemdahl 2002, ”LUP och ÖP 2007. Lokal ut-
vecklings- och översiktsplan 2007 för Vimmerby kommun. 
Antagandehandling” 2007). 

1980 startade några familjer en ”Sagoby” som efter 
många äventyr och även ekonomiska skandaler utvecklats 
till en motor i kommunens ekonomiska och politiska liv. 
Astrid Lindgrens Värld AB är inte bara ett besöksmål av 
rang, det är den motor kring vilken andra besöksmål, ser-
viceverksamheter och inte minst kommunens LUP (Lokala 
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utvecklingsprogram) roterar. I reala ekonomiska termer är 
Vimmerby alltfort dominerat av traditionell industri, men i 
kommunens visioner är det inte bara kulturekonomin som 
tar över utan en värdegrund lägger den etiska grunden för 
framtiden: mod, ansvar och fantasi. ”Våra värdegrunder är 
inspirerade av Astrid Lindgren, av hennes författarskap, 
livsgärning och förhållningssätt till individens ansvar för 
framtiden.” (“LUP och ÖP 2007. Lokal utvecklings- och 
översiktsplan 2007 för Vimmerby kommun. Antagande-
handling” 2007)

Ansvar ramar in nyckelord som kärlek, omtanke och för-
ståelse – egenskaper som ska prägla kommunens arbete 
med tolerans och hänsynstagande mellan generationer men 
också uppmuntra till handlingskraft. I relationen till natu-
ren hämtas både kraft, resurser och inspiration för hushåll-
ning. 

Fantasin är en kraft för kreativitet, framtidsdrömmar och 
förnyelse som alla, inte minst barn, har som gåva. ”Få män-
niskor har som Astrid Lindgren genom sina verk påverkat 
och berört så många, unga och gamla, män och kvinnor”. 
(“LUP och ÖP 2007. Lokal utvecklings- och översiktsplan 
2007 för Vimmerby kommun. Antagandehandling” 2007)

”Ett samhälle som önskar ha henne som förebild måste 
våga ta ställning och ha förmåga att bilda opinion också i 
obekväma frågor. Det modiga samhället vågar gå sina egna 
vägar”. Den centrala roll mod spelar för den enskildes inte-
gritet och samhällets utveckling exemplifieras med Ronja 
Rövardotter och Jonatan Lejonhjärta som säger att det finns 
saker man måste göra även om det är farligt: ”Annars är 
man ingen människa utan bara en liten lort”. (“LUP och ÖP 
2007. Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 för Vim-
merby kommun. Antagandehandling” 2007)

Det är ett steg som mig veterligt saknar föregångare när 
en kommun konkretiserar värdegrund utifrån en enskild 
författare och dennes verk på detta sätt. Det är inte Bibeln, 
Den västerländska traditionen, De mänskliga rättigheterna 
eller Regeringsformen som ger värdegrunden – utan Astrid 
Lindgren.

Om vi tar Astrid Lindgrens Vimmerby som fortsatt ex-
empel på detta så visar det hur en kommun låter ett i rättslig 
mening privat och copyrightskyddat konstnärligt verk bilda 
grunden för både en företagsverksamhet och en långsiktig 
strategi. Det är en liknande komplicerad mediering, som 
tidigare skett då privat mark (fornminnen) eller privata fö-
remål förvandlats till gemensamt kulturarv och förts ut från 
marknaden och in i det kollektiva och i princip ovärderligas 
sfär: fornminnen eller museiföremål kan inte säljas för då 
öppnas den strikta gränsdragningen mot marknadslogiken. 
Här sker förhandlingarna mellan kommun, lokala entrepre-
nörer, medborgare och varumärkesägande Saltkråkan AB.

Samtidigt måste det utvecklas en ekonomi kring de 
kulturella satsningarna. Begären och värdena måste både 
identifieras och utvecklas. Barnen står i centrum för Astrid 
Lindgrens författarskap – och lyckligt nog i semesterpla-
neringen för många svenskar, som med nya familje- och 
könsmönster måste lägga nya ”livspussel”. I detta ingår 
satsningar på barn och semester i allt högre grad. De natio-

nella bilderna finns där i bakgrunden för både svenskar och 
utländska besökare. Lindgrens barndomslandskap är en sin-
nebild för de goda värdena i det ”förr” som tidigt 1900-tal 
med röda stugor och landsbygd står för. Därför blir ett res-
mål som Astrid Lindgrens värld och en ort som saknar varje 
logistiskt kännetecken på centralitet intressant för en halv 
miljon besökare varje år. 

Inte långt därifrån ligger Virserums konsthall och kring-
liggande Dackestop, som med en lätt disparat museipark 
även den erbjuder familjeförlustelser från industrihistoria, 
upplevelser av den magiska skogen och ambitiösa konstut-
ställningar. Besöket kan kombineras med ett finkulturellt 
och designorienterat besök i Glasriket, numera kompletterat 
med den nya ägaren till Kosta/Orrefors, New Waves, stor-
skaliga satsning på Outlet mitt i skogarna inte så långt från 
Vimmerby. 

På lite längre avstånd finns det mer aparta High Chaparall 
med sin temapark som lever ut pojkdrömmar om Vilda Väs-
tern. Emigrationens äventyr spelas upp i en lekvärld strax 
utanför Gnosjö. För den som är mer litterärt lagd påminner 
Mobergland i sydöstra hörnet av Småland om nästan samma 
tid som Lindgren, men med helt andra och kärva bilder av 
livet och med ett besökslandskap av mindre organiserat slag 
(Aronsson 2007). 

Det finns alltså på landskapsnivå ett framväxande kom-
plext kulturarvslandskap som talar till familjeturisternas 
män, kvinnor och barn. Museerna är inte så centrala för det-
ta landskap längre, och kan oftare beskrivas som pendanger 
till marknaden, i något fall i symbios, men bara sällan som 
vägröjare och riktningsgivare. Smålands museum i Växjö 
presenterar sig som Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas 
hus i samma stad som nationellt centrum för emigrationsdo-
kumentation. I Kalmar och Karlskrona är det marina arvet 
det främsta dragplåstret för de många resenärer som vänder 
sig mer mot bad- och båtliv. De kan svala sommarkvällar 
även njuta konst på det nya Kalmar konstmuseum eller det 
privata Vida på Öland. 

Vimmerby tar naturligtvis framför allt ansvar för utveck-
lingen i sitt närområde, även om en del av kulturplatserna 
ligger i grannkommuner. Mariannelund utvecklar Emil 
som sitt varumärke på andra sidan kommungränsen. Inom 
räckhåll ligger platser som via filminspelningar identifieras 
med Katthult och Bullerbyn. Nya vägar och parkeringsplat-
ser bereder väg rätt ut i skogen till Sevedstorp, förbi Pelarne 
kyrka (gammalt äkta RAÄ-kulturarv) förbi föräldrarnas 
gårdar (sakraliserade genom berättelsen om deras varma 
kärleks växt) för de 60 000, många tyskar, som vill njuta av 
filmens Bullerbyvärlden.

I staden Vimmerby sker en stor satsning i Näs, där präst-
gårdsarrendet gjorde familjen till en välbesutten del av trak-
ten i början av 1900-talet. Bondgården förvandlas till ett 
besöksmål, Snickarbodens förlaga kan identifieras, ett av 
Lindgrenmonumenten kan beskådas i parken, forskare och 
konferensdeltagare välkomnas. I den nybyggda anläggning-
en jämte finns ett mycket ambitiöst museum som gör både 
liv och verk till en attraktion, inte minst Astrid Lindgrens 
eget liv, där även komplikationerna i livet börjar bli mer av 
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en tillgång än något att dölja för vetgiriga turister, som speg-
lar egna liv och intresse för kändisar med egna barndoms-
minnen. Filmvisning och café kompletterar upplevelsen. I vi-
sionerna ligger både forskning, konferenser och ett nationellt 
centrum för friluftspedagogik. Allt ska säkras genom att det 
förankras i en värdegrund som ser till att de etiska värdena 
inte eroderas av exploateringen, men som ändå förlänger sä-
songen och breddar besöksgrupperna från barnfamiljer med 
matsäck till konferensdelegater med stark budget. Staden 
Vimmerby klarar helt enkelt inte av mer än de 10 000 som en 
sommardag tar sig in i centrum för att se godisaffären Pippi 
handlade i och andra scener ur böckerna och kanske äta lunch 
på Lindgrens restaurang. Ansvariga håller ständigt koll så att 
skyltningen inte överträder de formella och informella regler 
som värdegrunden eller det faktiska varumärkesägandet som 
Astrid Lindgrens värld, eller ytterst Saltkråkan AB som rät-
tighetsinnehavare, förfogar över.

På regional nivå, och då menar jag utöver de ur besö-
karens synvinkel ointressanta länsgränserna, finns svag 
förmåga till synliggörande, planering och utveckling ens 
av den uppenbara turismsektorn kring dessa kulturella re-
surser. Visioner och planer är under tillverkning, varje län 
för sig. Forskningen kring regional historia och dynamik 
har tradition i Växjö men är för dessa frågor numera mest 
välutvecklad i Kalmar.

Kulturarvspolitik
I vår egen samtid poängteras ofta kulturindustrins bruk av 
det förflutna som råmaterial för böcker, film och attraktiva 
resmål. Nationer, organisationer och kommuner kokar ofta 
ner detta till en komponent i varumärkesdiskussioner, bran-
ding. Metropoler såväl som halvt övergivna industriland-
skap söker omvandla sina gamla industrisamhällesresurser 
till tillgångar genom regelrätta museietableringar eller ännu 
oftare genom en musealisering av hela områden till desig-
nade, tillrättalagda och presenterade rum för besök och 
upplevelser (Storm 2008).

Samtidigt som IT-revolutionen gjort hela världen till-
gänglig hemifrån så reser vi mer än någonsin. Arbetspend-
ling, konferenser, kulturturism och shoppingresor ökar och 
regionerna förstoras. En rad olika värdeutvecklingar korsar 
varandra som underlag för denna synbara paradox: priset 
för IT-kommunikation sjunker och värdet av att vara på 
plats ökar därmed relativ sett. Samtidigt har kostnaden för 
transporter också gått ner och stora delar av världens be-
folkning har fått en ökad levnadsstandard.

De gamla huvudspåren för historiebruk är inte döda. De 
rörde sig inom samma huvudspår som fortfarande gäller: be-
hoven av att skapa trygghet och förnyelse. Då gällde det att 
hantera en fasansfullt snabb förändring från ett förmodernt 
agrarsamhälle till en modern industrination, nu att hantera 
rörelsen ur denna in i en tjänsteproducerande ekonomi. Den 
nationella enhet som skapade stabilitet för både politisk inte-
gration och infrastrukturinvesteringar består och förstärks 
på några håll när gamla imperier rasar och kolonier frigör 
sig medan andra enheter tar över delar av de gamla rollerna. 
Behov av investeringar i trygghet och identifikation flyttar 

delvis över till icketerritoriella livsstilsnätverk men också 
till lokala, regionala och övernationella nivåer. Statens vilja 
att fostra har inte dämpats, snarare reaktiverats genom de 
globala krafternas utmaningar, men ändrat språkdräkt. För-
hoppningar om demokratifostran, integration, mångkultur 
och tolerans ligger bakom kulturpolitiska mål i allmänhet 
och stora museipolitiska investeringar i synnerhet; Forum 
för levande historia och skapandet av Världskulturmuseet 
hör till dessa. (Aronsson 2004)

Historiebruken aktiveras i dessa förhandlingar om vad 
som är legitima bärare av politiska och andra krävande iden-
titeter. Vem kan räkna med vår solidaritet och skattevilja 
framöver? Att dö för fosterlandet i skyttegraven framstår 
inte som det mest påkallade kravet för unga svenskar. Men 
man tycks fortfarande villig att arbeta hårt, många intill 
bristningsgränsen, för att kunna leva sina framtidsdrömmar 
om familj, trygghet och självförverkligande genom arbete 
och upplevelser. 

Det är i och för sig en förenklad bild att staten tidigare 
haft ett monopol på kulturarvsprocesser (Hillström 2006, 
Grundberg 2004, Pettersson 2003). Kulturmiljölagen, na-
tur-, byggnads och fornminnesskydd och statligt museistöd 
är institut som vuxit fram över århundradena och har mo-
tiverats av föreställningar om förändringens hot, ett kol-
lektivt ansvar och nationella värden att försvara. Parallellt 
har det funnits omedvetna praktiker som vårdat traditioner 
likt kulturarv i familjeliv, grannskap och inte minst för-
eningar. 1800-talet, med dess turbulenta diskussioner om 
gränserna mellan vad som är privat och vad som är offent-
ligt och framväxten av såväl en internationell marknad för 
konst och antikviteter som ett föreningsliv för att organisera 
civilsamhällets och nationens värden, var minst lika dyna-
miskt som vår egen tid. Men det är ändå påfallande hur i vår 
samtid nya aktörer (åter) tycks utveckla mer av initiativkraft 
och självklar förnyelse på lokal och regional nivå än på na-
tionell. Där är istället osäkerheten påfallande och behovet 
av omorientering mer defensivt formulerat som en fråga 
om institutionell överlevnad i trycket mellan minskade na-
tionellt politiska anspråk på kulturarvet och senmoderna, 
marknadsmedierade, behov.

Sverige är inte isolerat i dessa processer, som pågår över 
hela världen, men en rad särmärken ska hållas i medvetande 
när vi nu exemplifierat några av dessa trender i Sverige:
• Sverige är ett av de länder som längst varit i fred (sedan 

1814). Avsaknaden av krig skapar en osedvanlig öppen-
het för historiebrukens lekfulla sida.

• Den mycket snabba moderniseringen och sena urbanise-
ringen under 1900-talet skapar en bild av historien som 
framför allt en mörk bakgrund att lämna bakom sig och 
ett mycket starkt bejakande av modernitet, universellt 
förnuft och pragmatisk rationalitet.

• Nationens självklarhet och samtidiga osynlighet förstär-
ker en stark tilltro till välfärdssamhället som uttryck för 
generaliserad social tillit.

• Detta i sin tur skapar utrymme för en stark betoning på 
individuell självutveckling som livets mening i en starkt 
sekulariserad protestantisk kultur.
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Denna rad av förutsättningar skapar en extremsituation 
i det land som vi själva så gärna kallar Landet Lagom – när 
det i själva verket är det extremaste landet i världen (Berg-
gren & Trägårdh 2006, Inglehart & Welzel 2005). Det är en 
av delförklaringarna till att bearbetningen av det nationella 
är så osedvanligt svag och otydlig, inte minst i de statliga 
flaggskeppsmuseerna. Utmaningarna för integration och 
förnyelse är dock inte mindre här än annorstädes. Kultur-
politikerna bör ställa högre krav på ansvarsmuseernas sam-
lade insats och inte låta dem verka ifred och i traditionell 
allians med sina hävdvunna vetenskapliga discipliner.

Det finns ett betydande utrymme för initiativ på nationell 

nivå för att bearbeta just frågorna om Sverige och svenskar-
na på ett mer ansvarsfullt, modigt och fantasifullt sätt – för 
att låna Vimmerby kommuns ur Astrid Lindgren härledda 
nyckelord. På lokal och regional nivå och för kunskapsför-
sörjningen finns stora utmaningar för att synliggöra, förstå 
och utveckla de nya kulturarvslandskap och de värden som 
där skapas. Kunskap behöver här ge en mycket bredare bild 
av de samtida historiebruks- och kulturarvsprocesserna. 
Strategiska aktörer och kompetensuppbyggnad behövs i 
högre grad på regional och kommunal nivå. Det är där och i 
samspel mellan fiktion, realiteter, marknad och politik som 
de mest spännande och relevanta kulturarven tar form. ■
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Något som länge har präglat den svenska kulturpoliti-
ken är frånvaron av ideologiska debatter eller konflik-
ter. Hur kan det komma sig? Konsten och kulturen har 
genom åren orsakat upprörda offentliga debatter när 
den har velat spränga gränser och utmana tabun. Men 
den kulturpolitiska debatten har för det mesta varit 
tämligen stillsam.1 Nu är kulturpolitiken åter aktuell 
med en ny utredning, men mönstret tycks upprepa sig; 
den offentliga debatten lyser med sin frånvaro. Varför 
tycks alla vara så överens? Finns det inga alternativ 
till den förda politiken? Har det kanske aldrig funnits 
några reella alternativ? För att förstå dessa sakernas 
tillstånd tror jag att vi behöver ett långt perspektiv på 
svensk historia, både den allmänna och den kulturpo-
litiska. I den här artikeln ska jag skissera ett sådant 
perspektiv.

Det går att förlägga den svenska kulturpolitikens födelse 
till en rad olika tidpunkter beroende på vilket innehåll man 
lägger i begreppet kulturpolitik. 1700- och 1800-talen visar 
till exempel upp en rad händelser, som kan betraktas som 
viktiga kulturpolitiska initiativ. 1735 etablerades Kongl. Ri-
tarakademin med syfte att förse bygget av det nya kungliga 
slottet i Stockholm med inhemska arkitekter. När det var 
klart vidgades akademins uppgifter och den blev seder-
mera Kungliga Akademin för de fria konsterna, i dagligt 
tal Konstakademin. På 1770- och 1780-talen initierade tea-
terkungen Gustaf III Operan respektive Dramaten, insatser 
som motiverar hans epitet och som anger viktiga kulturpo-
litiska årtal. 

Vi kan dock slå fast att den kulturpolitik, som nu är verk-
sam, har en startpunkt, som går att tidfästa tämligen exakt, 
nämligen 1974. Då beslöt riksdagen om de första kulturpo-
litiska målen, vilka skulle utgöra riktlinjerna för den nya 
organisation som då började sjösättas. Vill man så söka de 
idémässiga rötterna till denna politik är det knappast nödvän-
digt att sträcka sig bortom det förra sekelskiftet. Den sam-
hällsomvandling, som då ägde rum, framför allt industrialis-
mens och den representativa demokratins genombrott, satte 
kraftigt avtryck i hur det ideologiska och politiska utrymmet 
för kulturpolitiken sedermera skulle gestalta sig.

Borgerlighet, arbetarklass och bönder
Utgångspunkten för analysen är med andra ord moderni-
tetens genombrott i Sverige. Samhället dominerades då, 

Kulturpolitikens ”långa våg”
av Anders Frenander

numerärt sett, av tre sociala klasser: borgerligheten, arbe-
tarklassen och bönderna. Borgerligheten innehade, med stöd 
av bönderna, både den politiska och ekonomiska makten 
och utmanades av arbetarklassen. Efter det demokratiska 
genombrottet 1921 förändrades den politiska maktbalansen. 
Arbetarrörelsens politiska inflytande växte oavlåtligt på 
1920-talet och även i socialt och kulturellt hänseende stärk-
tes dess positioner. Från 1932 regerade Socialdemokraterna 
med korta avbrott (1976–82 och 1991–94) till seklets slut. 
Under den perioden debatterades kulturpolitiken av och 
till. Omkring 1970 etablerades kulturpolitiken som ett eget 
politikområde, som både ideologiskt och praktiskt har en 
ganska snäv inriktning och domineras av ett relativt tradi-
tionellt finkulturbegrepp, i huvudsak bestående av konsten, 
litteraturen, teatern, musiken, dansen och ett vagt definierat 
”kulturarv”.2

Varför kom kulturpolitiken att domineras av ett traditio-
nellt finkulturbegrepp? Det är här vi har nytta av det histo-
riska perspektivet. Förenklat kan man säga att det i Sverige 
för knappt hundra år sedan fanns en borgerlig kultur, en 
arbetarkultur och en bondekultur; begreppen tagna i dess 
antropologiska betydelser. Följer vi den franske sociologen 
Pierre Bourdieus tankegångar om ett nära samband mellan 
vad han kallade ”kultur nr ett” och ”kultur nr två”, dvs. den 
estetiska kulturen och den antropologiska (Broady 1990, 
s. 224), är det inte långsökt att tänka sig att var och en av 
dessa, åtminstone teoretiskt, kunde tänkas utgöra basen för 
ett mer specificerat kulturpolitiskt program, som klassernas 
respektive politiska representanter skulle argumentera för.

I den diskussion vi ska följa gör sig de här antropologiskt 
fattade kulturerna gällande på olika sätt och olika starkt. 
Deras förmåga att fungera som en formande mall för ett 
konkret, specifikt kulturpolitiskt program kommer att visa 
sig vara högst skiftande. Under lång tid på 1900-talet, i 
princip till och med andra världskriget, fördes nästan ingen 
kulturpolitisk debatt alls. Varken inom borgerligheten el-
ler bland bönderna föreföll man tycka att saken var särskilt 
påträngande. Lite annorlunda förhöll det sig inom arbetar-
rörelsen. Här diskuterades kulturfrågorna i bred mening 
ganska intensivt under det förra seklets tre första decen-
nier, dock med ingång via bildningsbegreppet.3 Den diskus-
sionen påverkade förstås frågan om kulturpolitik i snävare 
mening, men här ska vi inte ge oss in i den saken utan kon-
centrera oss på de sporadiska utbrott av debatt, som berörde 
just en snävare kulturpolitisk frågeställning.

1. I artikeln fokuseras på den debatt som uttryckligen kallat sig kulturpolitisk. Det innebär att i bredare mening 
kulturpolitiskt relevanta ämnen som skolpolitik eller utbildningspolitik hamnar utanför.
2. Naturligtvis är påståendet en generalisering. Under årens lopp har nya, icke-etablerade konst- och kultur-
former efterhand inkorporerats i kulturbegreppet och i stödverksamheten. Men sådana exempel, jazz eller fria 
teatergrupper, befinner sig fortfarande i ett klart underläge i relation både till det ekonomiska stödet till och den 
symboliska betydelsen av de nationella institutionerna Operan och Dramaten.
3. Arbetarrörelsen bildningssträvanden har ägnats mycket forskarintresse. Ronny Ambjörnsson, Lars Arvidson, 
Thomas Ginner, Bernt Gustavsson, Inge Johansson, Karin Nordberg, Kerstin Rydbeck och Jonas Åkerstedt är 
några av de mest framträdande namnen.
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Det första vi möter är några artiklar i den socialdemokra-
tiska idétidskriften Tiden på 1910-talet. Redan 1914 publice-
rade tidskriften den ryska pseudonymen Stanislaz Volskys 
artikel ”Socialistisk kultur” (Volsky 1914). Han pläderade 
där för att socialismen inte bara innebar en omvandling av 
samhällets ekonomiska organisation, utan också hade ge-
nomgripande kulturella och psykiska konsekvenser, vilka 
arbetarna ännu inte var riktigt förberedda för. Man måste 
därför ägna mycket tid och kraft åt skapandet av en ”socia-
listisk kultur”, som utgjorde kittet i den proletära solidari-
teten såväl som grogrunden för nya konstnärliga uttrycks-
former, ja nya mänskliga relationer. I artikeln frammanades 
föreställningen om en ny människa, en idé eller förhopp-
ning, som tycks beledsaga de flesta försök till socialistisk 
samhällsomvandling.

Särskilt mycket gehör kan hans idéer inte sägas ha fått. 
Tvärtom får man nästan leta efter några svenska inlägg i den 
här andan, som efter den ryska revolutionen 1917 gavs nam-
net ’proletär kultur’ eller ibland Proletkult efter den ryska 
förkortningen. En av de få, som slöt upp bakom tankegång-
arna, var Ture Nerman. 

Nerman besökte Sovjetryssland flera gånger och träffade 
då bland annat Anatolij Lunatjarskij, som var folkkommis-
sarie (minister) för folkupplysning. Lunatjarskij var en av 
huvudideologerna bakom den ryska Proletkultrörelsen och 
utövade stort inflytande på Nerman. En grundståndpunkt i 
tankarna om en särskild proletär kultur var att den var nå-
got annat än den borgerliga och därför måste utvecklas helt 
skild från denna (Sundgren 2007, s. 205ff.).

I slutet av 1920-talet dök idéerna upp igen och fick ett 
mer konkret uttryck. Under en tioårsperiod från 1927 orga-
niserades Blå Blusen-grupper på en lång rad orter i landet. 
Grupperna var mestadels formellt fristående, men hade nära 
samarbete med Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund. 
Verksamheten gick ut på att sprida det revolutionära bud-
skapet genom teater- och sånguppträdanden, framför allt 
till ungdomen. Blå Blusen-rörelsen var under denna period 
ett av de mest verksamma medlen att upprätta en alternativ 
proletär offentlighet i Sverige genom att försöka omsätta 
tankarna om en proletär kultur i den praktiska teaterns form 
(Florin 1978).

Det förekom alltså sporadiska försök, både teoretiska och 
praktiska, att på grundval av en arbetarkultur i antropolo-
gisk mening försöka skapa en särpräglad arbetarkultur också 
i estetisk mening. I så måtto fanns alltså under en förvisso 
mycket kort period ett embryo, som kunde fungera som ut-
gångspunkt i formuleringen av en kulturpolitisk strategi. 

Folkhemmets födelse
1930-talet är emellertid också det svenska folkhemmets 
födelse. För den paradigmatiska formuleringen av idéinne-
hållet i projektet att omvandla det svenska klass- och fat-
tigsamhället till ett socialdemokratiskt dominerat välfärds-
samhälle stod partiledaren Per Albin Hansson i ett berömt 
riksdagstal 1928: 

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade 
eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där 
ser icke den ene ner på den andre, där försöker ingen 
skaffa sig fördel på den andras bekostnad, den starke 
trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hem-
met råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Til-
lämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle 
detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska 
skrankor, som nu skilja medborgarna i privilegierade och 
tillbakasatta, i härskande och beroende, i rika och fat-
tiga, besuttne och utarmade, plundrare och utplundrade.” 
(Hansson 1935, s. 19)

I den här tappningen är folkhemsidén synnerligen öppen 
och inkluderande. I själva verket kom de politiska realite-
terna att se tämligen annorlunda ut. När folkhemmet skulle 
börja byggas vilade det på ett flertal kompromisser och sam-
arbeten mellan olika politiska aktörer: partierna, fackfören-
ingarna, det privata näringslivets organisationer, med flera 
(Jonsson 2000). Man kan begreppsliggöra den här mång-
facetterade processen genom att tänka sig samhället som 
bestående av tre fundamentala sociala sfärer, vars interna 
kommunikation mellan aktörerna vilar på skilda rationali-
teter: den politiska sfären, den ekonomiska sfären och det 
civila samhället.4

Det avgörande är hur de diskursiva, legala och institutio-
nella kopplingarna mellan dessa sfärer utformas. I exemplet 
folkhemmet kom staten (eller den politiska sfären) att ha en 
dominerande ställning och kopplingarna mellan sfärerna 
blev efterhand allt starkare, hela tiden med utgångspunkt i 
en logik som innebar att välfärden i hög grad skulle utveck-
las med hjälp av kollektiva, demokratiska, politiska beslut 
och dito utformade administrativa system. I socialdemokra-
tins hägn utvecklades i Sverige från 1930-talet till 1970-talet 
en hegemoni i Gramscis mening. Hegemonin bygger enligt 
honom på samtycke, på kompromisser där de underordnade 
sociala klassernas och skiktens intressen delvis tas till vara 
och inordnas i den härskande klassens eller gruppens stra-
tegi (Gramsci 1967, s. 224). 

Utmärkande är också gränserna för vad och vilka som 
inbegrips i hegemonin. I fallet med folkhemmet uttrycktes 
dessa gränser helt klart i ett tal av Per Albin Hansson. Symp-
tomatiskt nog är det några år senare, då kritisk opposition 
från arbetarrörelsens vänster börjat höras och nazisterna tagit 
makten i Tyskland. Det gällde, menade Hansson, att bygga 
samhället på demokratiska och legala grunder, men det na-
tionalistiska perspektivet var också tydligt:

”Demokratins öppna fiender operera både inom arbe-
tarklassen och borgarklassen. De utpekas bäst genom de 
vedertagna beteckningarna bolsjeviker och fascister. […] 
Båda vägra att lojalt inordna sig under den demokratiska 
lagen för civiliserade människors samlevnad, båda vilja 
ersätta allas frihet med någras frihet att förtrycka andra. 
Båda ha också osvenskheten gemensamt, de efterapa 

4. Modellen bygger på tankar utvecklade av flera forskare. Förutom Antonio Gramsci har britten Bob Jessop och 
dansken Jacob Torfing utvecklat modellen i anslutning till de samhällstyper de kallar ”KWS” (=Keynesian Welfare 
System) respektive ”SWPR” (=Schumpeterian Workfare Postnational Regime). I svenska sammanhang arbetar 
idéhistorikern Tomas Jonsson med liknande angreppssätt i ett ännu opublicerat manus ”Den svenska modellens 
systemlogik” (CEFOS, Göteborg). Se vidare Frenander (2005), kap. 2. 
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främmande förebilder och lyssna till paroller utifrån.” 
(Hansson 1935, s. 107) 

Det här är ett både starkt och auktoritativt uttalande av 
statsministern. Det klargör tydligt var gränsen för den po-
litiska diskursen dras och vilka aktörer och åsikter, som 
kunde förväntas bli lyssnade till. Andra, dvs. de som av Per 
Albin Hansson framställdes som ”osvenskar”, skulle inte 
göra sig besvär. 

Statsministern förespeglade dessutom att svenskarna hade 
en alldeles särskild inneboende egenskap, nämligen ”den 
frihetens anda, som sitter i svensken” (citerat efter Jonsson 
2000, s. 332). Gränsen mellan ”svensken” och ”den andre”, 
eller mellan ”demokrati” och ”förtryck”, var glasklar och att 
i diskussionen utesluta till exempel sådana idéer som Ture 
Nerman förfäktat var enkelt att motivera. Vi talar ofta om 
vad som är ”politiskt möjligt” att göra i politiken och i den 
här situationen fick uttrycket ett ovanligt djup och pregnans. 
Det socialdemokratiskt dominerade folkhemsbygget med sin 
keynesianska ekonomiska politik, sitt klassamarbete och sina 
generella välfärdsambitioner trängde under flera decennier 
framöver i princip undan alla radikala politiska och ideolo-
giska alternativ, både till höger och vänster. Det folkhem, som 
successivt skulle byggas allt starkare, vilade på en stabil he-
gemoni i Gramscis mening och omfattade en politisk diskurs, 
vars gränser var tydliga och nästan omöjliga att överskrida. 
Inte förrän på 1980-talet skulle en politisk linje med en annan 
grundsyn på samhället, nyliberalismen, på allvar kunna göra 
sig gällande. Som vi skall se fick denna politisk-ideologiska 
stabilitet och ensartadhet stor betydelse för hur kulturpoliti-
ken kom att formuleras mot slutet av 1960-talet.

Efterkrigstidens kulturpolitiska debatt
Debatten om kulturpolitiken var alltså synnerligen spora-
disk före andra världskriget. Efter kriget kom emellertid de-
batten igång, bland annat genom att arbetarrörelsens olika 
delar aktiverade sig. Det första exemplet är det kulturpo-
litiska program som Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 
presenterade 1946, ”Riktlinjer för ett demokratiskt kultur-
program”.5 Härigenom utförde SKP en pionjärgärning. Det 
var första gången ett politiskt parti lanserade en gemensam 
linje på det här området. Genom sina inkluderingar och ex-
kluderingar kom programmet också, som Per Sundgren på-
pekat, att bli det första att staka ut gränserna för vilka kul-
turfrågor, som skulle infogas i det nya politikområde, som 
knappt två decennier senare skulle kallas ’kulturpolitik’. 

Programtexten var intressant också ur andra synvinklar. 
Dess allmänna ideologiska hållning avvek i flera avseenden 
från de övergripande riktlinjer, som partiet tidigare propa-
gerat för; nedläggningen av Komintern (den kommunistiska 
internationalen) 1943 hade i praktiken avlägsnat kravet på 
att de olika nationella kommunistiska partierna var tvungna 
att följa det sovjetiska partiets politik. I kulturprogrammet 
fanns därför få eller inga hänvisningar till begrepp som so-
cialistisk kultur eller proletär kultur eller till Sovjetunionen 

som kulturellt föredöme. Det som snarare kan sägas domi-
nera framställningen är den tyngdpunkt som lades vid den 
svenska nationella kulturen och att de konkreta krav som 
formulerades i så stor utsträckning var av facklig art.6

Denna uppslutning bakom en nationell svensk kultur me-
nar jag bör förstås som ett utslag av den dåtida politiska 
diskursens inskränkande kraft. Uteslutningen ur folkhems-
diskursen av de ”osvenska” och deras importerade idéer 
innebar att föreställningen om arbetarkulturen, som en 
egen estetisk och antropologisk kulturell entitet, inte längre 
på allvar kunde förfäktas. Av de tre teoretiska möjligheter 
vi urskiljde vid förra seklets början återstod därmed två: 
bondekulturen och den borgerliga kulturen. 

Att så var fallet blir tydligt om man tittar närmare på ett 
par andra inlägg i debatten, vilka kom från andra delar av 
arbetarrörelsen. Samma år som kommunisternas program 
presenterades hölls på Tollare folkhögskola en kulturdebatt, 
som samlade representanter från flera olika folkrörelser. I det 
referat från diskussionerna, som utkom några år senare, är det 
svårt att utläsa några radikala idéer om kultur eller kulturpo-
litik. Snarare var den dominerande stämningen kulturkon-
servativ; deltagarna slöt mer eller mindre aktivt upp bakom 
föreställningen om att det fanns en universell kulturell ka-
non och att (kultur)politikens uppgift var att sprida denna 
till det obildade folket, dvs. arbetarklassen i första hand. 
Perspektivet var tydligt paternalistiskt; arbetarna själva var 
oförmögna att ha något omdöme om det hela. Fördömandet 
av aktuella kulturella strömningar var otvetydigt, som när 
till exempel Gunnar Hirdman, studieledare inom ABF, ut-
talade sig. Samtida moderna kulturformer som jazzmusik 
eller litterära experiment fick inte föras fram ”i ett arbetar-
rörelsens kulturprogram”, menade han. Tvärtom måste ett 
sådant bekämpa ”denna sönderbrutna, desperata form och 
detta sjukliga innehåll, som nu är så modernt på de flesta om-
råden” (Kulturdebatten s. 22, kursiv tillagd). Gränserna för 
den kultur man omhuldade var alltså så snäva att inte ens vad 
som idag räknas som yppersta former av litterär modernism 
eller populärmusik kunde räknas in.

Diskussionen inom arbetarrörelsen fortsatte emellertid. 
Intresset för kulturfrågorna var stort under ett antal år efter 
andra världskriget. I början av 1950-talet publicerade en so-
cialdemokratisk arbetsgrupp med namnet Arbetarrörelsens 
kulturkommitté ett intressant betänkande betitlat Männis-
kan och nutiden.7 I flera avseenden kan man betrakta betän-
kandet som ett socialdemokratiskt ”svar” på det kommunis-
tiska programmet, men samtidigt åtog det sig en betydligt 
större uppgift. Människan och nutiden introducerade på ett 
medvetet och genomtänkt sätt ett brett antropologiskt kul-
turbegrepp, som tidigare knappast förekommit i diskursen. 
För egen del kallade den det ett ”sociologiskt” angreppssätt 
och anlade med dess hjälp en bred civilisations- och kapi-
talismkritik. 

Den modernisering och rationalisering av samhället som 
pågick hade, menade man, en rad negativa konsekvenser. 
Framför allt yttrade dessa sig i form av ”vantrivsel” och 

5. Programmet har, från olika utgångspunkter, analyserats av bl a undertecknad (2005a och 2005b) och 
Per Sundgren (2007).
6. Se vidare Frenander 2005 b.
7. Föreliggande avsnitt bygger förutom på Människan och nutiden också på de analyser som gjorts av 
Frenander (2005a, s. 115–120) och Sundgren (2007), kap. 6.
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ökad risk för psykisk ohälsa hos individerna. Dessa pro-
blem skulle emellertid inte avhjälpas genom en arbetarnas 
kollektiva solidariska kamp för ett skapa ett nytt socialis-
tiskt samhälle. Det karaktäristiska för de åtgärder som dis-
kuterades i betänkandet var i stället att de inriktade sig 
på reformering av individerna med hjälp av de senaste, 
särskilt amerikanska, socialpsykologiska rönen. På den 
grundvalen skulle relationerna och arbetsuppgifterna i 
produktionsprocessen utformas vetenskapligt enligt bland 
annat Human Relations-skolans recept. På liknande sätt 
skulle man, via inrättandet av rådgivningsbyråer i barn-
uppfostran, skolpsykologer, kuratorer, syo-konsulenter 
och andra liknande instanser, från de offentliga myndig-
heterna sprida korrekt, vetenskapligt grundad kunskap om 
hur vuxna och barn bäst fungerade i det nya samhället. I 
stor utsträckning måste man betrakta betänkandets för-
slag som olika metoder för att anpassa människorna till 
det etablerade samhällssystemet, även om det naturligt-
vis inte uttrycktes så. De termer som användes var sådana 
som ökad ”människokunskap” och ”personlighetsfostran”, 
men ekot av makarna Myrdals resonemang från 1934 och 
boken Kris i befolkningsfrågan om ”människomaterialets 
förbättring” är fullt förnimbart. Den här tiden var höjd-
punkten för före ställningarna om den sociala ingenjörs-
konstens välsignelser; en uppfattning som genomsyrade 
framställningen i Människan och nutiden.

Anslaget var alltså brett, men mot slutet av rapporten 
formulerades en rad mer konkreta krav. De berörde flera 
politikområden, t.ex. trafik-, bostads- och miljöpolitik, 
men förstås också en lite snävare uppfattad kulturpolitik. 
Grundläggande drag i denna var dess distributiva och ”tera-
peutiska” inriktning, för att använda ett välfunnet epitet av 
Per Sundgren.8 Det distributiva låg naturligtvis i att man be-
traktade den traditionella borgerliga (fin)kulturen, som det 
självklara innehåll, som skulle spridas till folket. Terapin i 
sammanhanget bestod av att man tänkte sig att arbetarna 
och folket genom att ta till sig de traditionella kulturskat-
terna skulle kunna få ett slags förlösning från och kompen-
sation för det enahanda slitet i arbetet. Tanken är densamma 
som redan före andra världskriget uttrycktes i dåvarande 
ecklesiastikministern Arthur Engbergs skrift Demokratisk 
kulturpolitik: ”[Människan] vill lösas och hjälpas ur det var-
dagliga, det trista och grå. Konstverket, boken, scenens ska-
pelser, tonerna och de eviga budskapen utfylla, ge mening 
och lyftning åt hennes liv”.9

Oförändrat perspektiv på kulturen
Perspektivet på kulturfrågorna inom olika delar av arbetar-
rörelsen hade inte ändrat sig sedan Engberg skrev sin bro-
schyr. Med kultur avsågs en traditionell kanon av klassiska 
verk med en uppenbar nationell betoning inom i första hand 
konsten och litteraturen och denna kanon skulle spridas till 
folkets massa. Det var med andra ord ett estetiskt kulturbe-
grepp man åsyftade och dess kopplingar till den antropolo-

giska motsvarigheten gick utan tvekan till den borgerliga 
kulturen. Alla idéer om att ta utgångspunkt i arbetarklas-
sens egna omedelbara erfarenheter i arbetet för att forma en 
kulturpolitik var effektivt utestängda ur diskursen.

I det teoretiska resonemanget i inledningen konstaterade 
vi att det fanns tre antropologiskt definierade kulturformer 
att välja på. Om arbetarkulturen måste räknas bort återstod 
ändå den borgerliga kulturen (som arbetarrörelsen slöt upp 
bakom) och bondekulturen. Vad hände med den? Kunde den 
tänkas utgöra en alternativ utgångspunkt ungefär vid mitten 
av förra seklet? 

Bonde-, eller landsbygdskulturen, som man lika ofta 
benämnde den, hade förstås en stor utbredning under hela 
första halvan av 1900-talet. Ännu på 1940-talet bodde ma-
joriteten av Sveriges befolkning på landsbygden och i den 
meningen var landet fortfarande ett jordbrukarland.10 Indu-
strialiseringen var emellertid i full gång och drev på urba-
niseringen, som var särskilt intensiv på 1950- och 60-talen, 
då i genomsnitt 20 jordbruk om dagen lades ned.11

Omvandlingen av Sveriges samhällsstruktur och befolk-
ningsmönster var snabb under hela 1900-talet, inte minst 
just under decennierna efter andra världskriget. Med en 
blott liten överdrift kan man säga att Sverige genomgick 
två epokala skiften på mindre än femtio år (ungefär 1940 till 
1990); först ett steg från jordbrukssamhälle till industrisam-
hälle och därefter ytterligare ett steg till ett postindustriellt 
tjänstesamhälle. 

Utvecklingen hade stor inverkan på frågan om bondekul-
turens existens och öde, vilket blir uppenbart när man stude-
rar den debatt om frågan som förekom i olika fora just kring 
1950. En gemensam utgångspunkt för deltagarna i denna de-
batt var kritiken av det moderna samhället, särskilt hur detta 
tog sig uttryck i staden. Här, menade man, koncentrerades ett 
flertal negativa och kulturfientliga tendenser, medan i stäl-
let ytligheten och förflackningen frodades. Värderingarna 
sträckte sig från att städerna stod för ”den andliga försoff-
ningen och de själsliga förmågorna läggande i träde” till att 
de var ”patologiska produkter och neurosalstrare”.12

Mot detta ville debattörerna ställa den sanna och genuina 
landsbygdskulturen, som enligt debattören och skribenten 
Ragnar Oldberg upprätthållit ”det naturliga sambandet mel-
lan livsföring och konstskapande” (det vill säga antropolo-
gisk och estetisk kultur). I likhet med de flesta andra insåg 
dock Oldberg att detta förhållande tillhörde en svunnen tid 
och att det traditionella bondesamhället aldrig skulle åter-
komma. Det fanns alltså en nostalgisk ton i flera av inläg-
gen i den här debatten, vilket inte är svårt att förstå. Det 
var inte bara så att landsbygdsbefolkningen i allt snabbare 
takt flyttade in till städerna, utan mekaniseringen och in-
dustrialiseringen av jordbrukets metoder innebar en hastig 
underminering av den materiella grunden för det samband 
Oldberg hade hävdat. Bondekulturen i dess antropologiska 
mening hade otvivelaktigt sett sina dagar, så även om det 
tycktes finnas visst utrymme i diskursen för den typen av 

8. Sundgren (2007), s. 321.
9. Engberg (1938), s. 4.
10. Andersson (1987), s. 116.
11. Larsson (1993), s. 134.
12. Citaten kommer från Ragnar Oldberg (1951) respektive Fransson (1950). Debatten är närmare 
analyserad i Frenander (2005a), s. 120–123.
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positioner, fanns det inget annat än nostalgi eller förhopp-
ningar att bygga en kulturpolitik på.

Bara borgerlig kultur
När debatten om landsbygdskulturen ebbat ut i början av 
1950-talet återstod alltså bara den borgerliga kulturen som 
tänkbar utgångspunkt för diskussionen om kulturpolitik. 
Det var också denna omständighet, som den nya vänstern 
i mitten av 1960-talet skulle göra till måltavla för en kritik 
av kapitalismen, som inte bara angrep de ekonomiska klas-
skillnaderna och den därav följande skeva maktfördelningen. 
Genom att anknyta till ett återuppväckt intresse hos den kon-
tinentaleuropeiska vänstern för Antonio Gramscis hegemo-
nibegrepp försökte till exempel socialdemokrater som Olle 
Svenning och Nordal Åkerman och vpk-are som Göran Ther-
born formulera en mer helhetlig kritik av det kapitalistiska 
samhället.13 

I ett europeiskt perspektiv innebar åren kring 1960 att 
kulturpolitik inrättades som ett eget politikområde i bland 
annat Frankrike, som fick ett kulturdepartement 1959, och 
Danmark, som fick sitt 1961. Kulturpolitiken började uppnå 
en viss mognad, och även om det skulle dröja tills Sverige 
skapade ett kulturdepartement formades inom ecklesiastik-
departementet redan i början av 1960-talet en särskild avdel-
ning, som fick ansvar för kulturfrågorna. Samtidigt gick den 
kulturpolitiska diskursen i Sverige in i sitt intensivaste skede 
under 1900-talet.14 De politiska partierna aktiverade sig i frå-
gan, men framför allt fördes en livlig debatt mellan en lång 
rad enskilda författare och debattörer. Ett flertal teman kom 
att beröras och radikala ståndpunkter i såväl socialistisk som 
liberal riktning formulerades, men det som var karaktäris-
tiskt för hela processen var att när utredningen Kulturrådet 
kom med sitt betänkande 1972 fokuserade den sina idéer och 
förslag på hur man från statens sida bäst skulle kunna sprida 
och förankra den traditionella och etablerade borgerliga kul-
turen. Det ska förvisso sägas att distributionsperspektivet 
ingalunda var allenarådande, utan man lade också stor vikt 
vid människornas eget deltagande i och utövande av olika 
kulturyttringar. Även om det såtillvida fanns tendenser till 
att vilja främja amatörkultur av olika slag rådde dock ingen 
tvekan om att den klassiska borgerliga kulturen var den inne-
hållsliga kärnan i den nya kulturpolitik, som formulerades i 
början av 1970-talet.

1974 fastslog riksdagen de åtta numera nästan legendariska 
målen för den svenska kulturpolitiken. En myndighetsstruk-
tur upprättades, där Statens kulturråd blev det verkställande 
organet på ”armlängds avstånd” från den politiska makten. 
Detta var helt i enlighet med de kulturpolitiska mönster 
som bildats i de demokratiska länderna i Västeuropa efter 
andra världskriget med brittiska Arts Council från 1946 som 
originalet. Vidare genomfördes en betydande satsning på 

uppbyggandet av regionala kulturinstitutioner (länsteatrar, 
länsmuseer, osv.), samt inrättande av olika stödordningar för 
konstnärer, musiker, skådespelare och andra kulturarbetare, 
både individuellt och i fria grupper. Kulturpolitiken hade 
därmed fått såväl mål som form, struktur och innehåll. Färd-
riktningen var klar och på alla nivåer arbetade man idogt och 
tämligen framgångsrikt.15 

Omkring tjugo år efter den första samlade kulturpolitiska 
utredningen (Kulturrådet) beslöt den borgerliga regeringen 
1993 att tillsätta en ny utredning (Kulturutredningen), som 
skulle göra en utvärdering och genomlysning av den verk-
samhet, som bedrivits sedan 1974. Utrymmet tillåter ingen 
närmare analys, varken av innehållet i utredningen eller 
av de politiska turer, som dess förslag sedan genomgick i 
remissrunda och utskottsbehandling.16 Vi får nöja oss med 
att konstatera att de tämligen långtgående förändringar av 
målformuleringarna som utredningen föreslagit, efter up-
penbart kompromissande i kulturutskottet i princip helt la-
des åt sidan. I stället klubbade riksdagen 1996 igenom en 
punktlista som till sitt innehåll i stort sett upprepade vad 
som beslutats 1974.17 

Här ska vi notera att kulturpolitiken starkt skiljde sig från 
andra politikområden. På 1980- och 90-talen genomfördes 
en gradvis och nästan fullständig nedmontering av de bäran-
de principerna i folkhemmet. Med en nyliberal ideologi som 
rättesnöre transformerades ekonomisk politik, skolpolitik, 
pensionssystem och så vidare, lika väl som förhandlings-
ordningen mellan arbetsmarknadens parter, i riktning mot 
att statens och den politiska sfärens inflytande minskade till 
förmån för marknadslösningar och marknadsideologi. 

Icke så kulturpolitiken. Om vi tar hjälp av den ovan be-
skriva tresfärsmodellen och de därmed sammanhängande 
begrepp, som jag har använt om hegemoni och diskurs, tror 
jag att vi lättare kan förstå varför kulturpolitiken förefaller så 
trögförändrad. Den socialdemokratiska folkhemsideologins 
hegemoni var stark. Generellt sett förstärktes den fram till 
slutet av 1970-talet.18 Då började tydliga ideologiska – nylibe-
rala – alternativ att vitaliseras. Diskursens gränser luckrades 
upp och naturligt nog angrep nyliberalismen i första hand 
de centrala pelarna i folkhemsmodellen. I andra delar kunde 
de gamla föreställningarna fortsätta att vara effektiva. Efter-
som, som vi såg ovan, det enda reella alternativet i kulturpo-
litiken var den traditionella borgerliga finkulturen är det inte 
så förvånande att några nya idéer om kulturpolitik inte kunde 
slå igenom. Folkhemsdiskursens gränser och exkluderingar 
var fortfarande tillräckligt elastiska inom detta område och 
något riktigt alternativ fanns inte. 

Den seglivade tankefigur, som analyserats ovan, skulle 
med ett begrepp lånat från de franska mentalitetshistori-
kerna kunna betecknas som ’kulturpolitikens långa våg’. 
Jag har här lagt tyngdpunkten vid undersökningen av de 

13. Svenning och Åkerman (1966) respektive Borglid och Therborn (1966).
14. För en mer ingående analys, se Frenander (2005a), kap. 5.
15. Den europeiska arbetsgrupp som för Europarådets räkning utvärderade den svenska kulturpolitiken 
i slutet av 1980-talet kunde konstatera att den i stort sett hade varit lyckad, inte minst just distributionen 
av kulturen via decentralisering av beslut och regional utbyggnad av institutioner. 
16. Se Frenander 2005a för en sådan analys.
17. Det är symptomatiskt att när kulturpolitiken åter började diskuteras mer i offentligheten hösten och 
vintern 2007/2008 refererade man nästan alltid till ”1974 års beslut”. Få eller ingen uppmärksammade 
att beslutet reviderats 1996!
18. Jfr Frenander 1996.
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mekanismer i diskursen som jag menar är avgörande för 
förståelsen av fenomenet. En annan, tämligen enkel men 
viktig, bidragande och samverkande faktor är kulturområ-
dets marginella position i det politiska spelet. Att närmare 
granska hur denna verkat kräver dock en annan artikel.

Allra sist ska vi förstås kort notera att en ny kulturut-
redning nu är i arbete. Det återstår att se om denna har för-
måga att bryta sig ut ur den långa vågens föreställningsvärld. 
Under alla omständigheter finns en lång rad utmaningar för 
kulturpolitiken att ta sig an. Det gäller saker som de informa-
tionsteknologiska landvinningarnas nya villkor för kulturell 

och konstnärlig kreativitet, produktion och distribution, de 
nya politiska landskap som växer fram i globaliseringens köl-
vatten med minskande nationalstatlig makt och ökande över-
statlig dito (t.ex. EU), de nya demografiska strukturer som 
följer av invandringen och därmed vidhängande frågor om 
minoritetskulturer, multikulturalism och kulturell mångfald, 
för att bara nämna några. De frågorna lämnar folkhemmet 
i sin nationalistiska konception långt bakom sig och måste 
rimligtvis analyseras inom ramen för en annan social struk-
tur än den historia jag har behandlat här. ■
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Kulturpolitikens förutsättning är att kulturen utgör en 
egen autonom sfär i samhället. Det har lett till dagens 
förstenade strukturer och till att man inte kan se sam-
manhanget mellan de olika kulturpolitiska praktiker 
som existerar. I artikeln föreslås en ekologisk modell 
för beskrivning och analys av kultur. Med begrepp som 
biosfär, ekosystem och biotop kan man lättare se sam-
spelet mellan olika kulturella uttryck och samhället som 
helhet. Vilka är kulturens växtbetingelser? Hur ser de 
kreativa näringarnas jordmån ut? Artikeln utmynnar i 
ett försök att beskriva den kulturella praktiken som en 
samlad helhet. 

Den svenska kulturpolitiken är pragmatisk och icketeoretisk. 
Man skulle kunna säga att tyngdpunkten i begreppet legat 
mer på det sista ledet – politik – än på det första – kultur. Kul-
turpolitikens framgång har i hög grad hängt samman med att 
man genom de stora kulturpolitiska besluten 1974–76 fick en 
hållbar och i stort sett sammanhängande ram kring en sam-
hällspraktik för att hantera kulturområdet. 

Denna samhällspraktik är ett uttryck för 1970-talets strä-
van att organisera all slags samhällsservice i ett konsistent 
och lätt överblickbart system. Praktik på lokal, regional och 
central nivå kopplades till politiska organ i kommunerna, 
landstingen och staten. Genom att dessa tre aktörer också 
har beskattningsrätt, skapades en finansiell grund för kul-
turpolitiken inom ramen för kommunernas, landstingens 
och statens samlade serviceprogram men också i konkur-
rens med prioriterad samhällsservice som barn- och äldre-
omsorg, utbildning och sjukvård. I kommunerna och lands-
tingen inrättades kulturnämnder och på den statliga nivån 
fick Statens kulturråd dels ansvaret för stödet till regionala 
kulturinstitutioner, dels ett allmänt ansvar för utvecklingen 
av den statliga kulturpolitiken som helhet. 

Den politiska strukturen fick en parallell i en förvalt-
ningsorganisation på de tre nivåerna. En kader av utbildade 
handläggare och chefer tog plats i den nya strukturen. Politi-
ker och tjänstemän förenades av ett gemensamt språkbruk, 
en uppsättning grundläggande värderingar, en gemensam 
föreställning om metoderna för det kulturpolitiska arbetet 
och ett system för hur ekonomiska resurser (skattemedel) 
skulle allokeras till olika ändamål. Kultur avgränsades som 
ett område med följande delar: ord-, bild-, ton- och scen-
konst, massmedier, kulturarbete i folkbildning och fören-
ingar samt kulturarvet.

Fördelen med detta sätt att tänka var att kulturpolitiken 
blev hanterlig och möjlig att urskilja från och samordna med 
annan samhällspraktik. Nackdelen var att kulturbegreppet 
förlorade sin koppling till en mer vetenskaplig-analytisk el-
ler progressiv-aktivistisk kulturdiskurs. Framväxten av kul-

turstudier (cultural studies) som studie- och forskningsfält 
har i stor utsträckning gått den kulturpolitiska praktiken 
förbi, även om intresset för den främst brittiska modellen 
för cultural planning skulle kunna ses som en väg att över-
brygga klyftan mellan samhällspraktik och mer teoretiskt 
grundade förhållningssätt i kulturpolitiken. 

En annan konsekvens av det pragmatiska förhållnings-
sättet har varit att kulturpolitiken på ett mer övergripande 
plan avstod från ett kvalitetsbegrepp. Detta var inlednings-
vis ett stort diskussionsämne när förslaget till ny kultur-
politik presenterades, men efter hand som formerna för 
kulturpolitiken som samhällspraktik etablerades vävdes 
kvalitetsfrågorna in i den ständigt pågående hanteringen av 
stöd- och bidragsfrågor. Utredningen Ny kulturpolitik från 
1972 slog fast att beviljandet av stöd skulle bygga på dels 
behovet av stöd (alltså verksamheter som inte kan klara sig 
utan bidrag), dels en bedömning av prestationernas kvalitet. 
Men exakt vad man menar med kvalitet eller hur den ska 
bedömas utvecklar man inte.

Att kulturpolitiken på detta sätt fått en fast och tydlig 
struktur är ett av dess kännetecken. Ett annat är att man 
genom åren varit närmast besatt av att göra distinktioner 
mellan vad som ska främjas respektive bekämpas genom 
kulturpolitiken. Jag ska inte här närmare utveckla förutsätt-
ningarna för dessa motsatspar, utan bara konstatera att de 
tillhör delar av den närmast hegemoniska diskurs som ut-
gjort kulturpolitikens intellektuella arv. Hit hör den skarpa 
åtskillnaden mellan:
• Finkultur – masskultur
• Kvalitet – skräp
• Ickekommersiell – kommersiell 
• Offentlig finansiering – privat marknad
• Live – medier

Allt som i den kulturpolitiska praktiken ansetts bra och värt 
att främja finns till vänster: finkultur, kvalitet, ickekommer-
siell, offentlig finansiering och live (dvs. levande framträ-
danden av artister), medan den högra inrymmer det man tar 
avstånd från eller rentav bekämpar: masskultur, skräpkonst, 
kommersiell kultur, privat marknad och mediebaserad kul-
tur. I början av perioden efter de kulturpolitiska besluten 
och fram till slutet av 1980-talet är dessa distinktioner fyllda 
av ideologisk och emotionell laddning. Sedan klingar denna 
av, men den offentliga kulturpolitiken utvecklar ändå aldrig 
någon tydlig grund för alternativa förhållningssätt. Det gäl-
ler fortfarande. 

Ute i samhället har det skett stora förändringar med re-
levans för kulturpolitiken. Fronten mot populärkultur och 
massmedier har efter hand upplösts. Kulturpolitikens rötter 
i en borgerlig bildningskultur har försvagats. En klassideo-

Jordmånen – kultur som ekologi
av Sven Nilsson
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logisk referensram för hur man ska tolka samhället (nyckel-
krav: rättvisa!) har ersatts eller överlagrats av en identitets-
politisk (nyckelkrav: respekt!). Denna utveckling har dock 
inte fått några tydliga konsekvenser för den kulturpolitiska 
praktiken. Däremot har den vidare samhälleliga praktiken 
påverkats i hög grad, inte bara genom att integrationsfrågor-
na hamnat högt upp på dagordningen utan också genom en 
helt ny mediesituation och nya format och arenor för att ut-
trycka och bearbeta kulturella förändringar. Samtidigt som 
det blivit svårare att urskilja kulturområdet som en autonom 
sektor har kultur blivit en allestädes närvarande kontext i 
konsumtion, medier och underhållning. Det offentliga rum-
met esteticeras som stil och design. 

Dessa förändringar påverkar också samhällsorganen. På 
2000-talet anses det helt i sin ordning att kulturpolitiska 
organ intresserar sig för den privata kulturmarknaden, po-
pulärkultur och medier. Idag arbetar man främst i ett an-
tal regioner med frågor som har att göra med företag som 
direkt eller indirekt baserar sin verksamhet på konstnärlig 
kreativitet. Man talar om den kreativa sektorn, upplevelse-
industrier med mera. Kopplingen till de brittiska initiativen 
inom creative and cultural industries är stark. 

Detta intresse legitimeras med att dessa områden är vik-
tiga för tillväxt och regional utveckling. Denna utveckling 
blir ett tillägg till kulturpolitiken modell classic, men det 
har inte gjorts några mer genomarbetade försök att inte-
grera den traditionella kulturpolitiken med den som främst 
inriktar sig på regional utveckling eller företagsamhet. Inte 
heller försöker man beskriva eller analysera samspelet inom 
helheten av konst – kultur – kulturindustrier – upplevel-
seindustrier och regional utveckling. I regel nöjer man sig 
med att peka på slutresultatet, att det inom kulturområdet, 
de kreativa näringarna och upplevelseindustrierna skapas 
både sysselsättning och betydande ekonomisk tillväxt, men 
exakt hur detta sker och genom vilka transformationer en 
exklusiv konstnärlig uttrycksform skapar ekonomiskt värde 
utreds inte. I bakgrunden tickar frågan: hur förhåller sig 
konsten som fri och obunden samhällsprocess till de mer 
målinriktade ekonomiska aktiviteter som ryms i begreppen 
creative and cultural industries? 

Vidare: hur hanterar de kulturpolitiska organen konflikten 
mellan att slå vakt om och bevara institutionerna samtidigt 
som kulturbegreppet vidgas och allt mer av innovationsarbe-
tet sker inom uttrycksformer som ligger utanför den klassiska 
kulturpolitiska domänen och drivs i former och av grupper 
som står utanför det kulturpolitiska systemet? Svaret är att 
det inte finns några mer genomreflekterade förhållningssätt. 
Kulturpolitiken är i stor utsträckning självreproducerande 
(samma bidragsmottagare får dela på pengarna år efter år), 
fördelningen sker utan transparens och ofta utifrån kriterier 
som varit oförändrade i trettio år (t.ex. litteraturstödet) och 
med tydliga uteslutningsmekanismer riktade mot ungdomar, 
invandrare, nya uttrycksformer och nya platser. Både det sek-
toriserade kulturbegreppet och den cementerade kulturpoli-
tiska apparaten motverkar alternativa strategier.

1970-talets kulturpolitik ville kontrollera och strukturera 
samhällspraktiken. Idag måste, tror jag, ambitionen snarare 

vara att beskriva, förstå och förhålla sig till praktiken. Det 
finns hur som helst, föreställer jag mig, ingen acceptans för 
en missionerande och normativ kulturpolitisk praktik. 

Ett annat perspektiv: kultur som ekologi
Kulturpolitik kan motiveras på olika sätt: som ett mål i sig 
och som bildningsprocess, som ett verktyg för social ut-
veckling och förändring, genom att kulturen gör en plats 
eller en region synlig och attraktiv att besöka eller bo i eller 
genom att de kulturbaserade näringarna är en expansiv del 
av samhällsekonomin. I praktiken vävs dessa skilda per-
spektiv samman, och kulturpolitiker använder sig obesvärat 
av olika argumentationslinjer.

Så måste det kanske vara. Men går det då att skapa en 
rimligt tydlig enhetlig beskrivnings- och tolkningsram för 
denna helhet?

Mitt bud på en sådan beskrivning och förståelse är att 
pröva ekologiska synsätt på kultur (jag har i det följande 
bland annat använt Donald Worsters bok De ekologiska 
idéernas historia, 1997). Detta är inte oproblematiskt. När 
Ernst Haeckel 1869 skapade begreppet ekologi var det, kan 
man säga, en överföring av ett kulturellt förhållningssätt 
till biologin. Att nu försöka översätta begreppet tillbaka 
till kultursfären kan öka både bruset och distorsionen i be-
greppsapparaten. Ett annat problem är att ekologin alltid 
varit en kämpande vetenskap. Analysen har varit kopplad 
till konkreta samhällssituationer, i regel som en kritisk och 
ifrågasättande diskurs som krävt nya sätt att förhålla sig 
till olika miljöhot. Det finns en ständigt närvarande politisk 
laddning i den ekologiska analysen. 

Men ändå – det ekologiska synsättet erbjuder en väg runt 
de kategoriseringar, distinktioner och strukturer som be-
gränsat och försvårat kulturpolitikens förståelse och bear-
betning av de kulturella förhållandena. Dessa förhållanden 
har blockerat utvecklingen av en kulturpolitik som kan 
hantera kombinationen av förändringar på kulturområdet, 
framväxten av en identitetsideologisk samhällsagenda och 
kulturområdets allt starkare integration i den ekonomiska 
sfären. Med ett ekologiskt perspektiv blir kulturpolitikens 
uppgift inte att tukta och forma kulturen eller avlägsna icke 
önskvärda inslag. Uppgiften blir i stället att förstå helheten, 
de energier som är utvecklingens drivkrafter och samspelet 
mellan omgivningen och ’arterna’ i ekosystemet. Resone-
manget utvecklas vidare i min bok Var finns kreativiteten? 
Exemplet Skåne, (2008).

Ekologins nyckelbegrepp är biosfär, ekosystem och bio-
top. Biosfären omfattar allt liv (på jorden). Ekosystemet är 
samspelet mellan organismer (strukturerade enligt taxo-
nomiska principer) och mellan organismerna och omgiv-
ningen på en plats med specifika livsvillkor (utifrån fysiska 
förutsättningar, vatten, luft och klimat). En biotop är det 
sammanhang som skapas av att en uppsättning växter och 
djur erbjuds enhetliga livsvillkor på en viss plats. Ekologi är 
det samlade studiet av denna helhet och dessa sammanhang. 
När man överför ekologin från biologin, blir det fråga om 
ett metaforiskt synsätt. Ett sådant studium kännetecknas av 
och inriktas på:
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• Helhetsperspektiv, organiskt – allt hänger ihop
• Sammanhang, inte åtskillnad
• Näringskedjor, utbyte
• Interaktion mellan organismer/aktörer
• Placering i ekosystemet
• Omvärldsfaktorer – gynnsamma/ ogynnsamma. 

I boken ”Mänskliga nätverk” skriver John och William 
McNeill (2006) om de differentierande och sammanhållan-
de krafterna i historien. I slutkapitlet konstaterar William 
McNeill att ”(…) det mänskliga nätet alltid varit ett enda 
nät, på precis samma sätt som biosfären alltid varit en enda 
biosfär (…)” (s. 353), och John McNeill konstaterar:

”För närvarande är det mänskliga samhället ett enda gi-
gantiskt nätverk av samarbete och konkurrens, som upp-
rätthålls genom massiva flöden av information och energi. 
(---) Vår förmåga till kommunikation och samarbete har 
på senare tid gjort det möjligt för oss att sitta med i den 
redaktionella ledningen för livet på jorden, där vi är med 
och avgör vilka arter som kommer att överleva och vilka 
som inte kommer att göra det. Under en tid har vi påverkat 
vår jordiska miljö mer än den påverkade oss, och inom kort 
kan vi forma gener mer än de formar oss” (s. 350).

En biosfär och en mänsklighet, alltså. Vilka taxonomier 
använder man för att beskriva strukturen av organismer 
och arter i den kulturekologiska biosfären? Vi kan fortfa-
rande använda begrepp som ord-, bild-, ton- och scenkonst 
och liknande men eftersom det handlar om samspel mellan 
organismerna bör man kanske inte göra en distinktion till 
exempel mellan olika finansieringsformer; helheten måste 
beaktas. De stora samhällsfinansierade institutionerna får 
ingen privilegierad ställning utan blir delar av ett system 
med stor mångfald av ’arter’ som existerar i sin egen rätt. 
Hur är det med begreppet ekosystem? Ett ekologiskt system 
innefattar

”(…) allt levande och dess livsmiljö inom ett område. (---) I 
naturen finns inga helt slutna system. De ekologiska syste-
men är alltså öppna mot omvärlden och både tar emot och 
avger såväl energi som materia.” (Nationalencyklopedin)

I naturen är det solen som är den primära energikällan. Det-
samma gäller ytterst också för kulturen (liksom för allt liv), 
men man kan också särskilja och studera den energi som ka-
naliseras via den sociala ekonomin (människors samarbete 
i föreningar och så vidare), marknaden (genom samspelet 
mellan säljare och köpare) och den politiska ekonomin (via 
skatter och politiska beslut). Men man har också den kreati-
vitet som utvecklas i privata projekt bortom såväl markna-
den som det civila samhället och den offentliga servicen. 

De kulturella ekosystemen kan avgränsas geografiskt 
hur vitt och hur snävt som helst, men idag är alla kultu-
rella ekosystem med nödvändighet öppna. Den så kallade 
’fjärilseffekten’ (efter Edward Lorenz uttryck ”the flap of a 
butterfly’s wings in Brazil may set off a tornado in Texas”) 

har direkt tillämpning på kulturens ekosystem genom att 
medierna arbetar i realtid med global räckvidd. Effekterna 
av en fjärils vingslag i Amazonas når med lätthet både Ar-
brå och Årjäng. Detta fenomen har ökat i räckvidd med eta-
bleringen av kanaler som YouTube och MySpace. 

Även om begreppet system förutsätter att man beaktar 
helheten på systemnivå, kan en beskrivning och analys in-
riktas på delar av systemet. Man kan till exempel avgränsa 
Österlen som ett kulturellt ekosystem och inom detta sys-
tem analysera bildkonstens villkor eller de specifika för-
utsättningar som utgör grunden för projektet Kivik Art 
Centre. Man kommer att upptäcka att Österlen som eko-
system visserligen kan förklara vissa förutsättningar för 
bildkonsten eller Kivik Art Centre, men det finns också 
förutsättningar som kräver att analysen vidgas till andra, 
mer övergripande ekosystem; för konstrundan på Österlen 
räcker kanske Skåne som ekosystem, medan Kivik Art Cen-
tre sannolikt behöver ett internationellt ekosystembegrepp 
för bildkonst för att bli begripligt. Å andra sidan kan per-
spektivet Österlen-som-ekosystem rikta uppmärksamheten 
på en rad lokala och ofta informella strukturer som påverkar 
bildkonsten utan att vara en del av konstområdet. Det är 
sådana förhållanden som aktualiseras när man ställer frågor 
som: finns det ett kreativt klimat på Österlen? Vilka person-
liga nätverk har varit förutsättningen för Kivik Art Centre? 
Hur kan det komma sig att några kommuner med knappt 
100 000 invånare har 150 bildkonstnärer och 220 gallerier 
och ateljéer att besöka?

Gränsen mellan ekosystem och biotop är flytande. Ös-
terlen utgör en biotop för bildkonsten, men gemensamma 
drag mellan denna biotop och andra lokala biotoper kan 
visa att det finns ett bildkonstens ekosystem med allmän-
giltiga drag. Helt lokala biotoper finns egentligen inte för 
professionella konstutövare. De vänder sig oftast till en 
större publik och produktionen och spridningen av deras 
verk kräver en större marknad. De ekologiska sammanhang 
som krävs för att man ska kunna leva på en exklusiv talang 
är ofta sköra och består av utsträckta, glesa och tunna nät-
verk med specifika och ömtåliga näringskedjor. Det finns 
exempel på kreatörer som lever på ett ställe, samtidigt som 
de i sin skapande verksamhet ingår i en helt annan kulturell 
ekologi. Bildkonstnären Alexander Gutke är nästan okänd 
i hemstaden Malmö men ett etablerat namn på den interna-
tionella konstscenen. Håkan Hardenberger är en uppskattad 
lärare på Musikhögskolan i Malmö samtidigt som han har 
en framgångsrik internationell karriär som trumpetare. 

Robusta lokala kulturbiotoper finns däremot på amatör-
området. Där finns ofta starka och hållbara strukturer för 
amatörteater, hembygdsvård, körsång och musicerande. 
Även om det sker ett successivt utbyte av medlemmar och 
ledare, finns det teatergrupper, sångkörer och så vidare som 
hållit på under många decennier. Dessa väl sammanhållna 
biotoper är ofta också grundvalen för olika slags kulturella 
evenemang och turnébesök inom musik, teater, utställ-
ningsverksamhet och så vidare. 

Oavsett om man talar om ekosystem eller biotoper, förut-
sätter det ekologiska perspektivet att man beaktar i princip 
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allt som påverkar ’arterna’ i systemet och som gynnar res-
pektive motverkar deras utveckling. Det kan handla om det 
geografiska rummet: var finns konstnärerna och de konst-
närliga verksamheterna, i centrum eller periferin? Vad lever 
de av? Var finns publiken, beställarna och köparna? Finns 
det mötesplatser eller kluster? Det kan också handla om 
ekonomiska resurser: vilka ekonomiska resurser finns det, 
hur är de fördelade mellan olika finansiärer? Hur fördelas 
resurserna mellan olika konstarter? Finns det köpstarka och 
krävande lokala kunder och beställare? Finns det en välor-
ganiserad marknad? På vilka sätt lokaliseras offentliga re-
surser till området? Går det att leva på sin talang? Ett annat 
perspektiv utgår från uppmärksamhet: Hur ser befolkning-
ens tidsanvändning ut (differentierad efter olika grupper, 
intressen och nischer)? Vilka konkurrerar om uppmärksam-
heten? Är konstnärerna i biotopen synliga eller osynliga? 
Vilka kanaler har man för att synas och höras i konkurrens 
med allt annat som konkurrerar om uppmärksamheten? Ut-
vecklingsmöjligheterna kan också handla om inspiration: 
finns det ett rikt lokalt kulturliv med en mångfald av konst-
närliga uttryck att ta till sig? Kommer det många intryck och 
besök utifrån? Gynnar kommunikationerna att man själv 
förflyttar sig och söker inspiration? Finns det intressanta 
sammanhang där konstnärer kan mötas? Ytterligare ett per-
spektiv kan utgå från kompetensutveckling: finns det utbild-
nings- och fördjupningsmöjligheter eller intressanta forsk-
ningsmiljöer? Vilka möjligheter (ekonomiska och andra) 
har man till utbyte eller till att skapa projekt med andra? 

Här har det valda perspektivet utgått från konstnärerna 
och andra slags kreatörer. Ur ett annat perspektiv kan det 
lokala ekosystemet utforskas och struktureras till exempel 
utifrån den aktiva publiken eller dem som bor på en viss 
plats. Det är den väg man väljer i cultural planning-mo-
dellen. Där utgår man från en tydlig geografisk enhet (se 
Bianchini, 1999), i regel en undertryckt och missgynnad be-
folkningsgrupp i ett bostadsområde, och frågar vilka lokala 
tillgångar och resurser som finns där. Sedan analyseras och 
utvärderas dessa: vilka lokala resurser förfogar man över? 
Vad kan de användas till? Hur fördelar sig ekonomiska 
tillgångar? På vilka sätt kan man röra sig och resa inom 
området? Var fattas besluten som påverkar människors liv? 
Det handlar om egenmakt (empowerment) och om en iden-
titetspolitisk kamp för att erövra det symboliska rummet 
och skapa nya tolkningar och innebörder i den miljö och det 
samhälle där man lever. 

Ett tredje perspektiv på de kulturekologiska sammanhang-
en kan utgå från ’vardagens kulturella ekologi’. Då kommer 
man att se att vi alla lever inom ramen för en medie- och nät-
baserad kulturell matris. De stora mönstren i denna matris 
förenar oss, medan vi skiljer oss från varandra genom alla 
våra olika specialintressen. Specialintressena är starkt dif-
ferentierade och syns inte i beskrivningen av vad alla gör. 
Samtidigt är det ofta dessa specialintressen vi identifierar 
oss med. Vi kan ägna oss åt politik och föreningsarbete, 
spela bridge, ägna all ledig tid åt båten eller trädgården, gå 
in för någon idrott, sjunga i kör, måla akvarell, jobba som 
frivilliga i Röda Korset, planera och genomföra långresor 

till exotiska mål, vandra i skogen, spela teater, designa och 
sy kläder, ägna oss åt gourmetmatlagning, spela i någon or-
kester, dansa tango, skriva poesi, jobba i hembygdsfören-
ingen och så vidare. 

Genom att vara aktiva på skiftande arenor tar vi olika 
resurser i anspråk. Samtidigt är vi med och nyskapar dessa 
resurser genom den tid och energi vi investerar i olika kul-
turella projekt, oavsett om dessa är personliga, sociala, nät-
baserade eller äger rum på någon av de etablerade arenorna 
och oavsett om de är föreningsdrivna, kommersiella eller of-
fentligt finansierade. Genom kulturlivet ljuder klagosången 
över människors bristande intresse och engagemang. Men 
detta kan också ses som ett uttryck för en knivskarp kon-
kurrens om tid, engagemang och uppmärksamhet.

I samtliga fall är utgångspunkten ett slags ekologiskt hel-
hetsperspektiv, där det är helheten och samspelet mellan de 
valda ’arterna’ (konstnärerna, de boende eller vardagen) 
och omvärlden som står i fokus. Det ekologiska helhetsper-
spektivet, analysen av näringskedjor, samspelet inom sys-
temet och förståelsen av omvärldsfaktorernas betydelse ger 
förutsättningar för att förstå dynamiken i systemet. 

Lokala kulturvärldar
Howard Beckers (1982) resonemang om lokala kulturvärldar 
(local art worlds) ligger nära det kulturekologiska synsättet. 
Becker utgår från de relationer som skapas och binder sam-
man människor som ska åstadkomma något tillsammans. 
De strukturer som uppstår uttrycker delvis vilken arbets-
fördelning och vilka olika roller man har i genomförandet, 
men också vilken förståelse av helheten som är grunden 
för samarbetet. Beckers främsta exempel kommer från mu-
sikens värld. Musik är en social och ofta kollektiv aktivi-
tet som kräver många medverkande. De som deltar binds 
samman av de konventioner och regler och den praktik som 
gäller inom den delen av musiklivet. Men symfoniorkes-
tern, rockgruppen, stråkkvartetten och jazzensemblen har 
olika arbetsfördelning, regler och konventioner. De utgör 
olika lokala art worlds. Inom respektive sådan art world 
delar man regler, konventioner och kunskap om hur arbe-
tet ska fördelas. Allt detta är inbäddat och materialiserat i 
instrument, musikaliskt material, utbildning och erfarenhet 
av framförandepraktik, produktionsutrustning och lokaler, 
publikkontakt med mera. 

I Beckers perspektiv vidgas uppmärksamhetsfältet från 
de skapande och utövande konstnärerna till alla dem som 
behövs för att förverkliga till exempel ett musikverk i en 
konsert, också dem som står helt utanför det musikaliska 
som sådant, till exempel dem som sätter upp affischer, säl-
jer biljetter eller serverar kaffe. Även om Becker inte gör 
det kan man använda begreppet näringskedjor för dem som 
verkar i en art world, ett begrepp som ligger nära begreppet 
biotop. I till exempel en konstnärlig biotop ingår således en 
målare med utbildning samt duk, spännram, färg och pens-
lar och tillgång till någon form av ateljé; gallerister, samlare, 
utställningskuratorer och utställningslokaler; staten kan ge 
ekonomiska bidrag eller ha skattelättnader för samlare och 
donatorer; publiken som upplever utställningen och köper 
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konst; kritiker som bedömer den; andra konstnärer, både 
samtida och äldre utgör den bakgrund som gör konstverket 
begripligt (a.a., s. 13). Det är uppenbart att sådana art worlds 
eller biotoper inte har några särskilt tydliga gränser. Däre-
mot belyser perspektivet local art world eller konst-som-
biotop sammanhang som saknas i traditionella analyser av 
kulturlivet. Konsten ingår i en social och kulturell praktik 
med specifika kännetecken, olika för olika konstformer och 
genrer.

Också Ruth Finnegan (1997) betonar kulturlivet som 
social praktik och framhäver starkare än Becker konsten 
som kommunikativ händelse och publikens roll som aktiv 
medspelare. Finnegans studier av musiklivet i Milton Key-
nes visar en stor rikedom på grupper, körer och ensembler 
och ett musikliv som är sammanflätat i intrikata mönster. 
Olika regelsystem styr hur de skilda musikformerna möter 
publiken, och det är stor skillnad mellan de sociala konven-
tioner som kännetecknar ett operasällskap och en operapu-
blik i jämförelse med en rockgrupp och dess publik. Det är 
hur som helst tydligt att musik- och kulturlivet som social 
praktik har förgreningar tvärsigenom det sociala livets alla 
strukturer och inte kan förstås utifrån någon enkel produk-
tion-distribution-konsumtionsmodell. 

Både Becker och Finnegan belyser rikedomen och inter-
aktionen i de lokala kulturvärldarna. Däremot undviker de 
att ställa olika musikgenrer eller art worlds mot varandra, 
kvalitetsmässigt eller på andra sätt. Reglerna, arbetsfördel-
ningen, konventionerna och den kommunikativa relationen 
mellan artister och publik är olika i olika genrer, det är allt. 
Beckers och Finnegans studier går direkt att överföra till 
en ekologisk begreppsapparat som tydliggör samspel och 
sammanhang, närings-och värdekedjor samt utbyte, bero-
ende av lokala faktorer och förhållanden i omvärlden och 
så vidare.

Kluster som biotop
Det är ett välkänt fenomen från många olika samhällsområ-
den att det finns geografiskt begränsade miljöer som uppvi-
sar en förtätning av företag inom en bransch, framgångsrika 
fotbollslag eller rikt kulturliv. Den svenske ekonomen Erik 
Dahmén kallade dem kompetensblock, men sedan 1980-ta-
let har man i Michael Porters (1990) efterföljd kallat dem 
utvecklingskluster. Ett sådant kluster har följande känne-
tecken: geografisk koncentration, verksamheten drivs inom 
en värdekedja eller företagssektor, det finns täta kopplingar 
mellan aktörerna och det finns hög kvalitet och synergi-
skapande interaktion mellan deltagarna, både på institutio-
nellt och personligt plan. Porters kluster drivs främst av en 
branschlogik.

Richard Florida (2002) har å andra sidan hävdat att de 
framgångsrika städernas och regionernas utveckling främst 
drivs av samspelet mellan teknologi, talang och tolerans. 
Idag är det, säger Florida, inte så att människorna söker sig 
till ett företag utan företagen söker sig till de kreativa män-
niskorna. Det är alltså enligt Florida inte företagslogiken 
utan det sociala samspelet mellan människor som skapar 
utvecklingsenergin.

Både Porters och Floridas resonemang går att förstå och 
analysera utifrån ett ekologiskt begreppssystem, som eko-
system och biotoper med specifik interaktion och specifika 
näringskedjor. Då mildras det reduktionistiska drag som 
finns hos både Porter och Florida, i och med att man måste 
ta med hela rikedomen på och samspelet mellan alla arter 
i systemet. 

I exemplet nedan har musiklivet (eller delar av det) be-
skrivits som en biotop: 

Här utgör själva trädet musikbranschen, alltså det som 
Michael Porter avser med utvecklingskluster. Men bran-
schen utvecklas i en miljö med en lång rad samverkande 
resurser. Dessa utgör så att säga ’jordmånen’ och ’växt-
förutsättningarna’. I till exempel en kommunal budget ses 
det mesta som finns i ’jordmånen’ som tärande, men i mitt 
kulturekologiska perspektiv är dessa aktörer närande. 
Det är variationen och rikedomen i ’jordmånen’ som är 
grunden för trädets rotsystem och trädets växtkraft. En 
kulturekologisk analys bygger inte bara på vilka ’arter’ 
eller resurser som finns i biotopen utan också på en vidare 
förståelse av platsens och ’klimatets’ karaktär. När det 
gäller platsen kan man exempelvis se till storlek, placering 
i ortsstrukturen, närheten till metropoler, kommunikatio-
ner, utbildningsstruktur, kommersiell service med mera. 
När det gäller klimatet kan det handla om tillgången till 
mötesplatser, kommunens kulturpolitik och näringspoli-
tik, tillgången till en fungerande marknad, utbildningar på 
kulturområdet med mera. 

Mina egna studier kring kulturlivet i Skåne visar att de 
lokala kulturella ekosystemen skiljer sig mycket från var-
andra. Storstäderna framstår som de kreativa miljöerna par 
préférence, men det finns också ett antal mindre kommuner 
som kunnat skapa en rik lokal kultur i ett samspel mellan 
konstnärligt verksamma, amatörkulturella initiativ, kultur-
baserat företagande, en livaktig turistnäring med mera. Den 
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Civilsamhälles- 
sfären

Privatsfären Närings-
livssfären

Den offentliga 
sfären

Medie- och 
internetsfären

Ord Läsecirklar
Poetry Slam

Bokläsning
Eget skapande

Författare
Förlag
Bokhandel

Bibliotek Kritik
E-bokhandel
Bloggar

Bild Konstföreningar Samla konst
Eget skapande

Bildkonstnärer
Gallerier 
och privata 
konsthallar

Konstmuseer
Konsthallar
Kulturskolor

Konstkritik
Konstwebb

Scen (teater, 
dans, cirkus 
m.m.)

Amatörteater
Amatördans, 
Cirkus och 
akrobatik
Teaterföreningar, 
stå-upp

Sällskapsdans
Dramalekar

Frilansande
scenartister
Fria grupper
Privatteatrar
Cirkus och 
nycirkus, Kabaret, 
stå-upp

Teater-
institutioner
Kulturskolor

Teater- och 
danskritik
Dataspel (on-/
offline)

Ton Garageband
Amatörorkestrar
Körer
Jazz- och 
rockklubbar
Arrangerande
musikföreningar
Festivaler

Lyssna
Eget 
musicerande och 
musikskapande

Konsertbolag
Frilansande 
musikartister och 
ensembler
Skivbolag
Skivhandel

Symfoni-
orkestrar
Konserthus
Musik- och
kulturskolor

Musikkritik
Nerladdning
och e-handel
MySpace

Film Filmstudios
Filmklubbar
Festivaler och 
filmdagar

Se film på TV och 
hembio
Eget skapande

Filmbolag
Biografer
Frilansande 
filmare

SFI
Regionala 
resurscentrum

Nerladdning
Streaming
YouTube

Kulturarv Hembygds-
föreningar
Medeltidssällskap
m.fl.

Släktforskning Kulturturism
Place marketing

Museer
Arkiv
Kulturmiljövård
stadsbyggnad

www.raa.se
Ex. Terra 
Scaniae

Utbildning Studiecirklar
Folkhögskolor

Självstudier Friskolor
Konferenser och 
seminarier
Kurser och längre 
utbildningar

Grundskola,
Gymnasium
Högskola
Kulturskolor

E-learning
Learning 
Management 
systems (LMS)

Mötesplatser Föreningar
Studiecirklar
Folkets hus
Debatter
Tredje platsen

Arbetet
Hemmet

Shoppingcentra
Caféer och 
restauranger
Nöjesställen

Kultur-
institutioner

Communities
Bloggar
MySpace
Facebook
YouTube
Lunarstorm

här utvecklingen har uppstått i ett samspel mellan enskilda 
personers initiativ, företagande och ideellt arbete i förening-
ar och informella grupper. Å andra sidan finns det ett antal 
kommuner, i Skåne ungefär var femte kommun, som har en 
svag kulturell infrastruktur, få verksamma kulturskapare 
och få kulturbaserade företag. Denna grupp består mesta-
dels av små kommuner, dels renodlade landsbygdskommu-
ner, dels traditionella industriorter. Det är kommuner som 
hamnat utanför storstädernas dynamiska ortsstruktur och 
det täta utbytet av människor och möjligheter. De har inte 

heller förmått dra till sig konstnärer och andra som sett nya 
möjligheter och skapat mötesplatser, intressanta boendemil-
jöer och nya typer av företag i olika kulturbranscher och 
besöksnäringar. 

Sfärernas musik
Filip Wijkström och Tommy Lundström (2006) beskriver 
i boken ”Den ideella sektorn” samhället som ett system av 
sfärer, var och en med sin ideologi, värdegrund och filosofi 
och var och en med idealtypiska roller för medborgaren i 
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relation till respektive sfär. Det är ett fruktbart betraktel-
sesätt. Jag har nedan lagt till en femte sfär, medierna och 
nätet, snarare intuitivt än efter vetenskaplig prövning:

Det är inom dessa sfärer vårt liv utspelas. Där är vi växelvis 
arbetskraft, konsumenter, medborgare, klienter, privatper-
soner och netizens. Som jag ser det är det hemmet och rollen 
som privatpersoner som är basen. Därifrån gör vi expeditio-
ner i olika riktningar. Inom ramen för denna matris bygger 
vi upp vår kulturella vardag med medierna, nätet och alla de 
olika specialintressen vi utvecklar. 

Sfärerna ovan kan kombineras med olika konstnärliga och 
kulturella uttrycksformer. Därmed skapas ett slags kulturens 
ekosystem med egna strukturer och varierande värdegrund 
och principer, roller och uttrycksformer för de olika boxarna, 
som här var och en utgör ett slags biotop för kulturella ut-
tryck (se matrisen på föregående sida). Helheten kan i sin tur 
ses som ett kulturellt ekosystem. Konstarterna och uttrycks-
formerna i matrisen är bara exempel. Y-axeln skulle alltså 
kunna byggas på med en rad andra områden för kreativitet. 
Idag ser vi kreativa möjligheter inom många fler områden än 
den klassiska kulturpolitiken gjorde, till exempel inom mode, 
tecknade serier, dataspel och gourmetmatlagning. När man 
diskuterar den kreativa sektorn och upplevelseindustrin har 
man ett bredare branschperspektiv och inkluderar hela det 
produktionssystem, som behövs för att få fram och paketera 
en vara eller en tjänst. Det finns således en större matris, och 
kulturen blir ett ännu mer vittförgrenat nätverk.

Matrisen med dess boxar är i verkligheten öppen och fly-
tande, både horisontellt och vertikalt. Den synliggör både 
mångfalden och förhållandet att kulturell kreativitet finns i 
de mest skiftande former. Den är ickehierarkisk och öppen 
och kan utgöra en ram för analyser och tolkningar av den kul-
turella praktiken utifrån intressefokus, tidsanvändning, for-
mella/informella strukturer och arbetsformer och så vidare. 

Den säger också med ett slags självklarhet att 1970-talets 
kulturpolitik är död. Dagens och morgondagens mångskif-
tande kulturella praktiker kan inte tillvaratas och utvecklas 
inom de snäva ramar som då skapades. Ingen vet var nyska-
pandet sker, det kan vara i en konstnärsateljé, i en kultur-
institution, i ett pojkrum där två killar experimenterar med 
en gitarr eller på ett café, där en ung kvinna är uppkopplad 

och utvecklar ett MMORPG (Massively Multiplayer Online 
Role Playing Game). 

Avslutning
Missförstå mig inte – 1970-talets kulturpolitik var fram-
gångsrik, men efter hand har den stelnat i strukturer som 
verkar omöjliga att bryta utan att kasta spelet över ända och 
börja om. Ett kulturekologiskt synsätt kan vara en väg att 
pröva.

Det är emellertid mycket svårt att med hjälp av existe-
rande statistik beskriva kulturens ekosystem och biotoper. 
Det behövs överblickbara basfakta och mjukdata om publik, 
tidsanvändning, amatörorganisationer, arrangerande fören-
ingar, konstnärer, företagande och mycket annat. Framför 
allt gäller detta när man går in i de lokala kulturvärldarna 
och försöker förstå deras sammanhang och växtlogik. Var 
ska vi annars börja? ■

Privat-
sfären

Medie- och
internetsfären

Näringslivs-
sfären

Civilsamhälles-
sfären

Den offentliga
sfären
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Blant kunstnarar, kulturarbeidarar av ulike slag og 
også blant kulturpolitikkforskarar møter ein ofte det 
synspunktet at politikarane har ”instrumentalisert” 
kulturen og gjort han til eit middel eller ein reiskap 
for å oppnå andre samfunnsmål, f. eks. å styrke eit lo-
kalmiljø, å skapa økonomisk eller regional utvikling, 
å skapa arbeidsplassar, å mobilisere folk politisk eller 
– i dei seinare åra – å fremja folks helse gjennom kul-
turopplevingar. Mange er skeptiske til denne forma for 
økonomisk eller sosialt instrumentell kulturpolitikk og 
etterlyser ein kulturpolitikk for kulturen og kunstens 
eiga skuld, som dei oppfattar som ein ikkje-instrumen-
tell kulturpolitikk. I denne artikkelen kjem eg til å 
argumentere for at tanken om ein ikkje-instrumentell 
kulturpolitikk – politisk sett – er ulogisk. Det finst ber-
re kulturpolitikkar med ulike instrumentelle motiv.

Ulike politiske leirar gir ulike svar på om staten eller of-
fentlige styresmakter aktivt skal støtte produksjon og dist-
ribusjon av kunst og kultur. Men sjølv blant dei som meiner 
at styresmaktene skal støtte kulturen, finst det ulike oppfat-
ningar om kvifor kunst og kultur fortener statsstøtte. Desse 
meiningsforskjellane skal eg gå nærmare etter sømmane i 
det følgjande.

La oss ha som utgangspunkt at når eit samfunnsmessig 
aktivitetsområde blir føremål for offentlig politikk, så blir 
aktivitetane og resultatet av dei (som produkt eller materiel-
le artefaktar, som opplevingar eller som erfaringar) instru-
mentaliserte, dvs. at dei tener som reiskap eller instrument 
for å oppnå effektar som er ”bortanfor” sjølve aktiviteten 
og som vender seg til bestemte målgrupper i samfunnet. 
Kulturpolitikken sitt mål er å påverke samfunnsborgarane 
gjennom å bidra til å skapa arenaer der borgarane blir kon-
frontere med kulturaktivitetar og kulturprodukt av ulike 
slag. Kulturpolitiske myndigheter både i demokratiske og 
ikkje-demokratiske statar ønsker å påverke borgarane, og 
det er i seg sjølv ikkje noe betenkelig. Men skilnaden er 
at i demokratiske statar førutset ein at denne påverknaden 
skjer under vilkår der ytringsfridom, demokratiske val og 
opne fora for offentlig debatt er sikra, mens påverknaden i 
autoritære samfunnssystem skjer under sensur og begren-
sing av borgarane sine rettar. I demokratiske samfunn har 
styresmakene ein legitim rett til å påverke, politikarane har 
fått eit mandat til dette gjennom frie val, noe som ikkje er 
tilfelle i autoritære system. 

Spissformulert kan ein seia at innanfor kulturpolitikkens 
forståingsrammer blir ideen om ”kulturens eigenverdi”1 
ulogisk Politisk sett har kulturen ingen isolert eigenverdi, 
han har berre verdi i forhold til enkeltmenneska som indi-
vid, som publikum eller som samfunnsborgarar. Om den-

ne verdien er av økonomisk, sosial, estetisk, psykologisk, 
ideologisk eller av annan art, har lite å seia. Poenget er at 
dei verdiane som politikarane prioriterer og fremjar gjen-
nom kulturpolitikken, aldri er verdiar som rettar seg mot 
dei kulturelle eller kunstnariske produkta eller prosessane, 
det er verdiar som skal ha betydning for mottakaren som 
lesar, lyttar, sjåar eller aktiv deltakar. Å tala om verdiar og 
motiv i ein demokratisk kulturpolitikk førutset at politika-
rane har publikum eller samfunnsborgarane i tankane. I eit 
slikt perspektiv vil det for eksempel vera vanskelig å argu-
mentere for ein kulturpolitikk som berre har som mål å gi 
kunstnarar betre vilkår. Kvifor skulle staten velja ut bestem-
te yrkesgrupper og sikre dei økonomisk? I eit demokratisk 
politisk system må motivasjonen gå eit steg lenger: Om ein 
gir kunstnarane betre vilkår kan ein hevde at dei kan skapa 
verdiar som er til gode for samfunnsborgarane. Sett frå det 
politiske systemet si side er det derfor ingen stor skilnad 
mellom for eksempel kulturpolitikk og jordbrukspolitikk. 
Argumentet for støtte til dei enkelte jordbrukarane må også 
gå eit steg lenger: Det må ha ein positiv effekt eller verdi for 
samfunnsborgarane eller konsumentane.

Dei verdiane og den ideologien offentlige styresmakter 
prøver å fremja gjennom kulturpolitikken, er som regel 
ikkje mye avvikande frå dei verdiane ein prøver å fremja 
på andre politikkområde. Kulturpolitikken er derfor heller 
ikkje så ”spesiell” som mange – ikkje minst representantar 
for kunstfeltet – vil ha det til. Såleis er det vanskelig å tenke 
seg kulturpolitiske mål som ikkje samtidig finst att i skole-, 
utdannings- og forskingspolitikk, i helse- og sosialpolitikk, 
bustadspolitikk, familiepolitikk, regionalpolitikk, osv. I de-
mokratisk styrte statar med eit stabilt politisk system kan 
kulturpolitikk berre i begrensa grad vera autonom og av-
vikande i forhold til andre politikkområde. Kulturpolitkken 
gir gjerne uttrykk for verdiar som er generelt aksepterte i 
vedkommande samfunn.

Når det er sagt, kan ein likvel hevde at kultur- og utdan-
ningspolitikk meir enn andre politikkområde direkte bidrar 
til idé-, verdi- og kunnskapsproduksjon. Desse områda synest 
å ha dette som eit særskilt ansvar. Og det er neppe tilfeldig at i 
mange land har desse politikkområda sortert under det same 
departemet. Skole, høgare utdanning og forsking har ofte 
dominert desse departementa, kulturpolitikken har gjerne 
fått ein meir beskjeden plass. Og det finst gode grunnar for å 
hevde – som mange gjer – at den grunnleggande kulturpoli-
tikken den har vi i skole- og utdanningspolitikken. 

Eit viktig demokratisk mål for desse politikkområda er 
at dei skal framelske og forsvara personlige fridomsrettar, 
og fremst blant dei er ytringsfridommen. Dessutan blir det 
gjerne framheva at dei skal bidra til å skapa sjølvstendige 
og aktive samfunnsborgarar. Desse verdiane skal ein også 

All kulturpolitikk er instrumentell
av Geir Vestheim

1. Svarande til det engelske ’intrinsic value’.
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ideelt sett finne att på kollektivt nivå, i organisasjonar og i 
grupper av borgarar. 

Mot denne bakgrunnen kan ein formulere ein påstand: 
Det viktigaste styresmaktene kan gjera for å styrke demo-
kratiet, er å sørgje for eit godt utdanningssystem og ein livs-
kraftig kultursektor. 

Denne påstanden har visse underforståtte premissar: Ein 
går ut frå at enkeltmenneske sitt møte med utdanningssys-
temet og kunst og kultur utviklar eigenskapar og kunnska-
par hos individa som er ein føresetnad for å ha eit sterkt og 
levande demokrati. Utdanning og kultur er ikkje dei einaste 
samfunnsaktivitetane som fremjar slike eigenskapar, men 
dei er framfor andre basisen for å utvikle eit demokratisk 
sinnelag.2 Sosialisering gjennom utdanning og møte med 
kulturen kvalifiserer borgarane til å vera aktive deltakarar 
i det politiske livet, i yrkeslivet, i formelle organisasjonar 
og i det sivile samfunnet. Utdanningsinstitusjonar på alle 
nivå gir grunnleggande allmennkunnskapar som er ein fø-
resetnad for å kunne ta del i demokratiske prosessar, og dei 
er også føresetnaden for å kunne tileigne seg spesialkunn-
skapar. 

Vidare går ein ut frå at engasjement i kulturlivet gir opp-
lysning og personlig danning ”utanfor skolestua”. Mens 
skole og utdanning dominerer livet til dei fleste fram til dei 
er 20–30 år, skal opplysning og danning gjennom kunst og 
andre former for kultur ideelt sett gå føre seg heile livet. Det 
inneber at kulturpolitikk må vera ein ”livspolitikk” som tar 
omsyn til alle fasar av livet til den enkelte samfunnsborga-
ren. 

Dei som aksepterer dette resonnmentet og dei premissane 
som ligg i det, går gjerne inn for at staten og andre offentlige 
styresmakter skal og bør støtte kulturen. Samtidig kan det 
innanfor ei slik semje likevel vera temmelig store skilnader 
når det gjeld motiveringane for kva staten skal prioritere. 
Meiningane går såleis i ulike retningar når det gjeld kva for 
type av argument som veg tyngst. 

Analysen min bygger altså på desse påstandane: 1) All 
kulturpolitikk er på eitt eller anna vis instrumentell i den 
forstand at kulturen blir brukt som middel for å oppnå visse 
verknader på samfunnsborgarane, jfr. resonnementet over. 
2) I eit kulturpolitisk resonnement er det ulogisk å hevde 
at kulturen har ein absolutt eigenverdi. 3) Kulturen kan, 
sosiologisk sett, berre ha ein relativ autonomi i forhold til 
andre samfunnsmessige aktivitetsområde ettersom kunst 
og kultur blir skapte og formidla i ein konkret historisk, 
økonomisk, materiell og sosial kontekst. Denne konteksten 
begrensar og regulerer muligheitene for autonom handling. 
I demokratiske statar prøver ein innanfor desse rammene å 
hindre overgrep frå staten gjennom det såkalla armlengds-
princippet: Staten skal ikkje styre innhaldet i kunst og kul-
tur, og vedtak om støtte til bestemte kunstformer, enkelte 
kunstnarar eller kulturaktivitetar blir gjorde av organ og 
institusjonar som er samansette av ekspertar med forvalt-
ningsmessig avstand til politikarane. Kunst- og kulturska-
parane har sjølvsagt dei same liberale rettane som andre 

samfunnsborgarar når det gjeld ytringsfridom, religøs fri-
dom, osv. 4) Kulturpolitikken har berre ein relativ autonomi 
i forhold til andre politikkområde. Eit demokratisk politisk 
system blir gjerne bori oppe av bestemte hegemoniske ver-
diar og idear, og desse verdiane og ideane vil nødvendigvis 
også prege kulturpolitikken.3 Det er såleis ein tendens til 
at kulturpolitikken blir integrert i overordna politiske ten-
densar til kvar tid og at han er midre ”spesiell” enn mange 
later til å tru.

I dei følgjande avsnitta vil eg presentere og diskutere 
noen av dei motiveringane og dei argumenta som ein ofte 
møter i debatten om offentlig (og særlig statlig) støtte til 
kulturen. Det vil eg gjera med utgangspunkt i ein tabell eller 
figur som illustrerer fire dimensjonar eller aspekt ved denne 
argumentasjonen (sjå figur 1 under). 

Desse dimensjonane kan formulertast som tre spørsmål: 
Kva slags type av argument handlar det om? Kven vender 
argumentet seg primært til? Kva slags instrumentalitet ut-
trykker argumentet?4

Figur 1. Type av argument, målgruppe og instrumentalitet 
for offentlig støtte til kunst og kultur
Type Argumentets Type av 
av argument målgruppe instrumentalitet

Støtte den ”gode” Enkeltmennesket Estetisk og dannande 
kunsten p.g.a. kunstens som privatperson instrumentalitet 
”indre verdi”  

Støtte kunst og kultur  Enkeltmennesket som Økonomisk 
for å skapa økonomisk  økonomisk vesen instrumentalitet 
utvikling 

Støtte kunst og kultur Enkeltmennesket som Sosial 
for å skapa sosial sosialt vesen instrumentalitet 
utvikling og integrasjon

Støtte kunst og kultur  Enkeltmennesket som Politisk mobiliserande 
for å bidra til opplysning  samfunnsborgar (citizen) instrumentalitet 
og samfunnsengasjement 

Kvalitetsargumentet
Den første typen av argument eg vil diskutere (sjå figur 1), 
går ut på at statens kulturpolitikk først og fremst skal støtte 
den ”gode” kunsten fordi den gode kunsten har ein objektiv 
”indre” verdi, og den indre verdien er, ifølgje dette synet, ein 
ontologisk eigenskap som berre kunst av høg kvalitet har. 
Denne indre verdien ligg i sjølve kunstverket – og er derfor 
objektiv – og appellerer direkte til individet. Om individet 
tar til seg denne kunsten, gir kunsten pr. definisjon vedkom-
mande muligheiter for eit rikare og meir utvikla liv. 

David T. Schwartz peiker på at dette argumentet, som han 
omtalar som ’the perfectionist argument’, har ein underlig-
gande eller implisitt verditeori:

”Perfectionists claim the superiority of certain ways of 
living expresses objective facts about human flourishing, 
not merely subjective preferences. This objectivity is im-
portant because it is what justifies invoking the state’s co-
ercive powers to foster these lifestyles. And this objectivity 
is espeecially important when citizens themselves disagree 
about the relative value of competing lifestyles. The argu-

2. Dette blir analysert og diskutert av David T. Schwartz (2000).
3. Det er også tilfelle i ikkje-demokratiske politiske system, men skilnaden vil vera at i autoritære system 
kan politikarane og byråkratane bruke tvangsmildar for å gjennomføre den aktuelle politikken. 
4. Eg tar det for gitt at alle former for politikk pr. Definisjon – også kulturpolitikk – uttrykker ein instrumen-
talitet, sett frå styresmakktene si side. Men det varierer kva for slags instrumentalitet det er tale om.
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ment implies that a citizen with perfect knowledge will in 
fact choose the superior way of living over the inferior. 
If a citizen claims to prefer the inferior, it is because she 
either lacks sufficient knowledge about her options or is ir-
rational. Thus, perfectionists conclude that the state rightly 
aims to “bring citizens around” to what is in fact a good 
and flourishing life.” (Schwartz (2000), s. 15–16)

Argumentet har såleis, ifølgje Schwartz, innebygd ei diskri-
minering av bestemete livsformer, nemlig dei livsformene 
som ikkje korresponderer med eller blir spegla av i den kva-
litativt beste kunsten. Sidan livsformer er sosio-økonomisk 
betinga, betyr det i så fall at individ og grupper som har ”feil” 
sosial bakgrunn og derfor ikkje har føresetnader for å ta til 
seg den gode kunsten, i realiteten ikkje blir omfatta av den 
statlige kulturpolitikken. Men for dei som hardnakka hevdar 
det perfeksjonistiske argumentet, er ikkje dette noe problem, 
for dei vender seg til enkeltindivida som privatpersonar, ikkje 
som medlemmer i ein sosial klasse eller ei sosial gruppe. Dei 
ser det slik at det er individuelle skilnader mellom menneska 
som avgjer, ikkje sosio-økonomiske strukturar.

Det er også implisitt i dette argumentet at staten si oppgå-
ve er å støtte ”den gode smaken”, den profesjonelle kunsten 
og dei sosiale gruppene som i bourdieusk meining kan gjera 
dei ”rette” distinksjonane. Ettersom dette reint empirisk (og 
det kan dokumenterast statistisk) dreiar seg om ein mino-
ritet blant samfunnsborgarane, kan dette argumentet i re-
indyrka form karakteriserast som elitistisk. Det elitistiske 
består derfor både i at ein berre vil gi støtte til ei bestemt 
form for kultur, eit lite utval kunst av det som blir rekna som 
topp kvalitet, og i at ein ikkje tar omsyn til breiare publi-
kumsgrupper og dermed ein ”breiare” smak. 

Historisk har denne argumenttypen primært sitt opphav i 
aristokratiske samfunnsformer, der den høgverdige kunsten 
var ein del av livsforma til ei lita, men privilegert gruppe av 
adelige. Sentrumet for det sosiale livet til dette aristokratiet 
var kongefamiliane og hoffet. 

I Vest-Europa kan ein seia at maktposisjonen til dette 
aristokratiet fall eller vart alvorlig svekka med den franske 
revolusjonen i 1789. Men paradoksalt nok vart den aristo-
kratiske elitismen overtatt og omdanna til ein borgarlig eli-
tisme på 1800-talet. Det viser seg blant anna i at denne ty-
pen argument for kunsten og kulturen først og fremst vende 
seg til enkeltmennesket som privatperson, og som vi veit 
var omsorga for privatmennesket sine interesser det berande 
elementet i den klassiske liberalismen. Eit anna ideologisk 
uttrykk for dette var den romantiske førestillinga om kunst-
naren som det geniale enkeltindividet, eit slags overmen-
neske med ein gneist av Gud, høgt heva over kvardagen til 
folk flest. 

I det førborgarlige samfunnet vende kunsten seg til aris-
tokratiet som samfunnsklasse og kollektiv, han var eit ut-
trykk for og støtta opp om fellesinteressene til aristokratiet 

som integrert overklasse. Men under borgarlige samfunns-
former vart det lausrivne individet berebjelken i samfunns-
bygninga, og kunsten kom såleis også til å vende seg til 
individet, ikkje så mye til den sosiale gruppa. Kunstnaren 
vart også individualisert: Han skulle nå skapa individuelle, 
originale kunstverk som skulle seljast til interesserte kjøpa-
rar på ein fri marknad.

Den moderne borgarklassen braut altså ikkje fullstendig 
med den aristokratiske tradisjonen, men overtok og tilpassa 
han til sine interesser og til sitt bilde av samfunnet. 

Den borgarlige elitismen låg derfor til grunn for tidlig 
statlig kulturpolitikk på 1800-talet. I dei nordiske landa viste 
det seg i at staten bygde kulturinstitusjonar for å framelske 
den beste kunsten, og staten gav også stipend og kunstnar-
lønn til utvalde kunstnarar. 

Den eliteorienterte kulturpolitikken hadde ikkje berre 
som mål å forfine den estetiske smaken, utvikle enkeltin-
dividet og gi det eit meir høgverdig liv. Eit viktig politisk 
motiv for den borgarlig-liberale staten var at kunsten skulle 
bidra til å skapa bildet av nasjonen. Staten var den mekti-
gaste institusjonen i den politiske nasjonen, og gjennom å 
støtte kunsten ville staten bidra til å skapa eit grunnlag for 
nasjonal identitet og identifisering. Ein kan derfor hevde at 
denne kulturpolitikken ikkje berre skulle danne publikum 
og dyrke den fine estetiske smaken, men at han også var 
politisk instrumentell.5

Staten var på 1800-talet i borgarskapet og embetsstanden 
sine hender, men i Norden ønskte den styrande eliten å skapa 
nasjonal integrasjon på tvers av klassegrenser, målet var ikkje 
berre å stadfeste det eigne makthegemoniet. Til ein viss grad 
skjedde det på folket (bøndene) sine premissar i og med at 
delar av den folkelige kulturen også fekk statlig støtte (f.eks. 
til innsamling og nedskriving av folkeviser og eventyr). 

Trass i dette hadde den høgverdige kunsten ein hegemo-
nisk posisjon. Innslaga av støtte til folkekulturen legitimerte 
denne posisjonen fordi det gav den statlige kulturpolitikken 
eit visst preg av demokratisk ånd. Strukturelt forandra ikkje 
dette seg i løpet av 1900-talet: Ei rekke folkelige kulturfor-
mer voks fram i takt med aukande politisk innverknad frå 
breie folkerørsler, der arbeidarrørsla var den mest omfattan-
de og mektigaste. Men dei kulturformene som folkerørslene 
bringa med seg, og som etter kvart fekk statlig støtte, stod 
alltid i ein underordna posisjon. Dei vart eit supplement, 
men aldri basis for den statlige kulturpolitikken. 

Høgkulturen eller kvalitetskulturen har hittil vori tonean-
givande og hegemonisk. Det gjeld også i dei nordiske landa, 
også etter at den ”den nye kulturpolitikken” vart introdusert 
i 1970-åra. Dei kulturinstitusjonane og dei kunstnarane som 
skapar og formidlar det som blir definert som kvalitetskul-
tur, reiser med mesteparten av dei statlige kulturpengane: I 
2005 gjekk for eksempel 63 prosent av dei statlige kultur-
pengane i Sverige til den såkalla kvalitetskulturen.6 Folk-
bildningen fekk 30 prosent av pengane. 

5. Figur 1 er å betrakte som ein idealtype, dvs. ein modell der dei karakteristiske og mest grunnleggande fenomena 
og eigenskapane er reindyrka. Det hindrar ikkje at det samtidig finst andre eigenskapar og aspekt som verkar ved 
sida av og saman med det mest framtredande fenomenet. Det må ein alltid ta omsyn til når ein skal gjera analysar av 
empiriske enkelttilfelle
6. Kvalitetskultur blir her definert som det som i Statens kulturråds statitsikk heiter «Allmän kulturverksamhet, teater 
och dans, musik, bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter, bild och form samt konsthandverk, ersättning och bidrag till 
konstnärer, arkiv, museer, utställningar och kulturmiljö, firlm och medier», jfr. Kulturrådets omvärldsanalys 2006, s. 11.
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Den plassen som den kommersielle, internasjonale po-
pulærkulturen (kulturindustrien)7 etter kvart har fått i folks 
daglige kulturkonsum, har heller ikkje endra på dette. Berre 
visse delar av denne kulturen (f.eks. nasjonal filmproduks-
jon) får statlig støtte, men mesteparten av desse kulturfor-
mene baserer eksistensen sin på ein global marknad. Så 
lenge populærkulturen står utanfor kulturpolitikken, er han 
ingen konkurrent for høgkulturen sitt hegemoni innanfor 
det kulturpolitiske systemet. Men han er ein konkurrent for 
høgkulturen i kampen om publikum.

Det økonomiske argumentet
Det neste argumentet for at staten og offentlige styresmak-
ter skal støtte kunst og kultur, er at støtte til kunst og kultur 
kan gi grobotn for sosial og økonomisk utvikling i eit sam-
funn. Argumentet kviler på ei oppfatning av at produksjon 
og formidling av kunst og kultur i seg sjølv kan komma til 
å utgjera ein større del av samfunnsøkonomien og nærings-
livet og såleis skapa attraktive arbeidsplassar i ein periode 
der industrien og landbruket tapar terreng. Dessutan skal 
kulturen etter dette resonnementet ha ein positiv effekt på 
kreativiteten til folk. Kulturen skal såleis ha ein indirekte 
verknad på nyskapingsevna generelt, ikkje berre innanfor 
det som etter kvart blir omtala som ”creative industries”, 
men han skal gi næring til kreativitet og nytenking på alle 
område av samfunnslivet. 

Dette argumentet har dei siste par tiåra vori populært 
blant politikarar, byråkratar og næringslivsfolk i mange 
land i og utanfor Europa.8 Ofte er det økonomiske reson-
nementet kopla saman med ein nyliberalistisk filosofi som 
hevdar at i den globaliserte økonomien har produksjon og 
distribusjon av symbolske og immaterielle varer og tenester 
ei avgjerande betydning for sosial og økonomisk utvikling. 
Dei statane som vil vera konkurransedyktige i framtida, må 
ta dette inn over seg og legge forholda til rette slik at kul-
turen også kan bli del av den globaliserte marknadsøkono-
mien, heiter det gjerne. 

I land med svak tradisjon for statlig innblanding i 
næringslivet, er synet ofte at ein fri marknadsøkonomi vil 
ordne opp i dette. Kulturproduksjonen og kulturdistribus-
jonen blir på denne måten kommersialisert, og næringslivet 
blir ”kulturalisert”. Skiljet mellom høg og låg kultur blir 
irrelevant, for den frie marknaden fungerer ikkje etter slike 
kriterium. På marknaden er det den økonomisk effektive 
som overlever – det gjeld også i ei tid som er prega av ”den 
kulturelle vendinga”.

Det økonomisk-sosiale argumentet har også vunni inn-
pass blant nordiske politikarar, men i ei meir moderat form. 
I dei nordiske landa finst det tradisjonelt ein sterk aksept for 
at offentlige styresmakter på nasjonalt, regionalt og lokalt 
plan aktivt grip inn i og støttar ulike former for nærings-
verksemd. At offentlige styresmakter også kan gjera det 
når det gjeld kulturbasert verksemd, er ikkje overraskande. 

Men i dag vil det neppe vera populært at offentlige myndig-
heiter sjølv skulle etablere og drive slike verksemder. Sjølv 
ikkje dei mest tradisjonsbundne sosialdemokratane går inn 
for det. Ein ser heller for seg at styresmaktene legg forhol-
da til rette slik at private initiativ kan få gode vekstvilkår. 
Dessutan hevdar ein at dei tradisjonelle offentlige kultur-
institusjonane skal samarbeide meir med næringslivet slik 
at dei til saman skal skapa ei fornyande kraft. Dette synet 
møter ein ikkje berre i statlig kulturpolitikk i Norden, men 
det dukkar også opp innanfor andre politikkområde, f.eks. 
i regionalpolitikken. 

Det økonomisk-instrumentelle synet på kulturen si rolle 
i samfunnsutviklinga vart i 80- og 90-åra også målbori av 
enkelte forskarar. I Sverige var Åke E. Andersson (1985) og 
Lisbeth Lindeborg (1991) representantar for denne oppfat-
ninga. Men internasjonalt er kanskje den engelske økono-
men John Meyerscough den som er mest kjend for studiar 
av ’the economic impact ot the arts’. Mot slutten av 80-talet 
var han ledar for eit stort forskingsprosjekt, ’The Economic 
Importance of the Arts in Britain’, og innanfor dette pro-
grammet vart det gjennomført ei rekke regionale studiar, 
blant dei ein studie med tittelen Economic Importance of 
the Arts in Glasgow (Myerscough 1988). Temaene i denne 
forskingsrapporten fortel ein del om kulturøkonomar og 
mange politikarar si tilnærming til kulturområdet i 80-åra, 
f.eks. ’Profile of the Arts in Glasgow’, ’Market for the Arts’, 
’Customer Effct’, ’The Economic Impact of the Arts’, ’Arts 
and Tourism’, ’Paying for the Arts’, ’Arts Provision and the 
Business Community’. 

Men fleire forskarar i Norden har stilt seg kritiske til dei 
forventingane mange har til den økonomiske og regionale 
effekten av satsingar på kultursektoren. Økonomen Georg 
Arnestad hevdar at slike effektar vanskelig lar seg påvise 
reint empirisk (Arnestad 1995), og samfunnsgeografen Ma-
ria Wikhall understrekar kor komplisert det er å bevise at 
kulturen som isolert faktor påverkar attraksjonskrafta til 
ein region. Kultur har ei viss betydning, meiner ho, men 
da i samspel med ei rekke andre faktorar (Wikhall 2003). 
Så langt har vi for tynt kunnskapsgrunnlag til å bedømme 
dette og til å kunne trekke generelle slutningar. 

Men kva forskarar hevdar er ein ting, kva for slags argu-
ment som slår igjennom i den politiske retorikken er noe 
anna. Den ”empiriske sanningsgehalten” i eit argument er 
neppe avgjerande for kva for argument som er gyldige i ein 
politisk debatt. Argumenta blir heller styrte av ideologiar og 
verdistandpunkt, ikkje av vitskaplig dokumentasjon – eller 
mangel på slik dokumentasjon. Ein må her skilja analytisk 
og empirisk mellom politikkutforming, som er politikarane 
si oppgåve, og vitskaplige studiar av den same politikken. 

Ein bakgrund for den store interessa for økonomiske as-
pekt ved kunst og kultur som oppstod blant politikarane 
i 80- og 90-åra var dei nyliberalistiske vindane som bles 
gjennom dei vestlige industrilanda. Nyliberalismen og den 

7. Eg er naturligvis klar over at det er ei sterk forenkling å dele inn kulturen i slike kategoriar og at 
grensene mellom dei verken er tydelige eller sjølvsagde, i mange til felle heller ikkje relevante. Men 
målet i denne analysen er ikkje å få fram detaljerte nyansar, tvert imot, det er å peike på hovudlinjer og 
tendensar, grunntrekk og strukturelle skilnader. For å oppnå det er det nødvendig å forenkle, å bruke 
begrep som er idealtypiske, ikkje empiriske måleinstrument. 
8. Ei rekke forfattarar har tatt opp dette temaet i The International Journal of Cultural Policy i perioden 
frå 1994 og fram til i dag.
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økonomiske instrumentalismen var ikkje berre eit That-
cher-fenomen i England, dei sette også sitt preg på sosialde-
mokratiet i Vest-Europa. Og dei ideologiske svingningane 
nådde sjølvsagt også fram til kulturpolitikken. Nye typar 
av legitimering tvinga seg fram på tvers av politikkområde. 
Økonomisk effektivitet var eit overordna mål.

Den svenske sosialdemokratiske regjeringa sitt forslag om 
såkalla tillväxtavtal, som vart lagd fram i slutten av 90-åra 
illustrerer dette (Regional tillväxt – för arbete och välfärd, 
prop. 1997/98:62). Ideen med desse avtalane var at kvart län 
med länsstyrelsen som ansvarlig statlig organ skulle utvikle 
samverknadsavtalar mellom ulike partar, både offentlige og 
private, for å samordne sysselsettingsfremmande tiltak i re-
gionane og med det oppnå større effektivitet. I den avtale-
modellen som regjeringa la fram, vart regionane oppfordra 
til også å trekke kulturen inn ettersom ein gjekk ut frå at 
innsatsar på kulturområdet ville verke motiverande og var 
ein betydelig ”trivselsfaktor” for innbyggarane. At kultu-
ren har fått ein svært varierande plass i tilvekstavtalane for 
forskjellige regionar, er ei anna sak.9 I vår samanheng er 
det sjølve argumentasjonen for avtalane som er interessant. 
Aktivitetar innanfor kunst- og kulturområdet skulle bli ein 
viktig motor i den regionale utviklinga, først og fremst i 
form av arbeidsplassar, men også psykologisk hos innbygg-
arane: Gjennom å legge større vekt på kunst- og kulturrela-
tert næringsverksemd forventa ein at innbyggarane skulle 
få styrka sjølvkjensle og i sterkare grad identifisere seg med 
den regionen dei budde i. 

Den britiske statsvitaren Clive Gray hevdar at den øko-
nomiske instrumentaliteten i dei seinare års kulturpolitikk 
berre er eit utslag av ei allmenn kommodifisering (’com-
modification’) av offentlig politikk: ”In this model the major 
motor for change within policy systems is associated with a 
shift in conceptions of value from use-value to exhange-va-
lue.” (Gray 2007, s. 207) Det inneber at interne feltspesifik-
ke bruksverdiar blir skifta ut med kommersielle og eksterne 
bytteverdiar. Gray peiker på at denne forandringa ikkje har 
skjedd i eit politisk vakum, men innanfor ein politiskt kon-
tekst av strukturelle og ideologiske endringar som har hatt 
verknad på alle offentlige politikkfelt. Bildet varierer i ulike 
land etter politisk tradisjon og sosial struktur, men grunn-
trekka er mye dei same. Og ettersom det kulturpolitiske fel-
tet i mange land er relativt svakt og ikkje toneangivande i 
offentlig politikkutvikling, har denne politikksektoren vorti 
eit lett ”bytte” for den økonomiske instrumentalismen.

Argumentet om sosial utvikling og integrasjon
Eit tredje hovudargumentet handlar om forventa sosiale ef-
fektar av satsing på kultur.10 Sosial effekt betyr her betre 
trivsel blant borgarane, eit meir variert og meiningsfylt liv, 
at folk skal kjenne seg tryggare på seg sjølve, identifiserer 
seg med staden og regionen dei bur i, at etniske og kulturelle 
motsetningar skal reduserast, kriminaliteten og den sosiale 
isolasjonen minske, at integrasjon mellom samfunnsgrup-
per skal styrkast, osv. 

Integrasjon er her eit viktig nøkkelord: I eit samfunn 

som er prega av etnisk mangfald får spørsmålet om forhol-
det mellom majoritetskulturar og minoritetskulturar stor 
betydning. Det handlar om demokratiske rettar for mino-
ritetskulturar, dvs. retten til å krevja vilkår som gjer det 
mulig å dyrke den eigne kulturen, men det dreiar seg også 
om korleis berarar av minoritetskulturar skal integrerast 
med hegemoniske majoritetskulturar. På dette punktet blir 
det overlapping mellom nasjonal kulturpolitikk og nasjonal 
politikk på andre område, for eksempel skole- og utdan-
ningspolitikk og sosialpolitikk. Å betrakte kultur som eit 
middel til å skapa sosial integrasjon er ikkje på noen måte 
ein ny tanke – oppbygginga av nasjonale kulturinstitusjonar 
og støtte til uvalde kunstnarar på 1800-talet kvilte på ein idé 
om nasjonal integrasjon. Sosialdemokratane sine kulturpo-
litiske idear i mellomkrigstida og etter krigen har heile tida 
bygd på tanken om at arbeidarklassen skulle integrerast i 
det etablerte samfunnet, og i etterkrigstida vart denne ideen 
ein del av den politiske filosofien om velferdssamfunnet. 
Desse integrasjonsstrategiane handla om å integrere sosiale 
grupper innanfor ein forholdsvis homogen kulturtradisjon 
avgrensa av nasjonalstaten. Det nye i våre dagar er at inte-
grasjonsspørsmålet – sjølv om det blir diskutert på nasjonalt 
nivå – går ut over grensene til ein nasjonalstat. Om kultu-
ren kan bidra til å integrere eller segregere er eit komplisert 
spørsmål som ikkje kan besvarast ein gong for alle.11

Her finst også ideen om at deltaking i kulturlivet frem-
mar folks helse. Etter denne oppfatninga skulle folk halde 
seg friskare dersom dei engasjerer seg i eller nyt godt av 
kulturtilboda. 

Som eksempel skal eg kort seia litt om eit prosjekt som 
vart gjennomført i Norge i åra 1997–99. Norsk kulturråd og 
Sosial- og helsedepartementet gjennomførte i desse åra ei 
rekke lokale forsøksprosjekt som involverte befolkninga i 
kulturtiltak som skulle verke preventivt og auke folks triv-
sel og helse. Prosjekta var prosessorienterte og dreia seg om 
alt frå publikums møte med tradisjonell kultur til matla-
gingskurs. Begrepet kultur var såleis både vidt og breitt og 
dermed også upresist. Bergljot Baklien, som var ein av dei 
forskarane som evaluerte prosjektaet, konkluderte med at 
kultur kunne ha positive verknader på folks trivsel og helse 
på to måtar: Direkte ved at kulturen gav positive erfaringar 
og ei meining til livet for enkelte, og indirekte ved at møtet 
med kultur gjennom sosialt samvær gav ei kjensle av del-
taking og integrasjon i lokalsamfunnet (Baklien 2000). Det 
spørsmålet ein kan stille seg, er om det var dei sosiale as-
pekta ved desse kulturtiltaka som verka trivselsfremmande 
snarare enn kulturtiltaka og kulturen i seg sjølv. Ville ikkje 
andre trivselsfremmande tiltak ha den same verknaden? I 
slike forsøksprosjekt vil det gjerne vera ei rekke variablar 
som ikkje lett lar seg kontrollere og det er derfor vanskelig å 
”måle” effekten av kulturinnsatsen som enkeltvariabel. 

Under New Labour og i kjølvatnet av tatcherismen i 
Storbritannia lanserte det britiske kulturdepartementet i 
1990-åra ideen om at kulturen skulle bidra til å fremja sosial 
inkludering i byar som var prega av sosial ekskludering og 
isolasjon. Kulturpolitikkforskaren Eleonora Belfiore stiller 

9. Det er bl.a. kommentert i Kulturrådets analyse Om 2000 världen, Statens kulturråd 2000, s. 102–103.
10. I Storbritannia talar ein om ‘the social impacts of culture and the arts’.
11. Denne tematikken blir for eksempel behandla i Egeland (2007) og i Belfiore (2002). 
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seg kritisk til om kultursatsingar med dette for auge verkelig 
har den tilsikta effekten, og dersom det viser seg at så ikkje 
er tilfelle, gjer denne politikken meir skade enn gavn: ”If the 
arts cannot prove to be a cost-effective means of delivering 
social benefits, they are destined to lose the struggle for fun-
ding against other areas of public spending of established ef-
fectivenesss in tackling social issues.” (Belfiore 2002, s. 104). 
Belfiore tar ikkje prinsipielt avstand frå at kultur kan brukast 
som middel til å styrke sosial inkludering, men om dette blir 
eit dominerande argument og kulturen samtidig ikkje opp-
fyller dei sosialpolitiske forventningane, slår det tilbake og 
svekkar ytterligare eit politikkområde som allereie er svakt. 
Problemet er at om kulturstøtta blir avhengig eitt bestemt in-
strumentelt motiv og denne politikken mislykkast, står of-
fentlig støtte til kultur i fare for å bli utrydda. 

Det demokratiske argumentet
Det fjerde argumentet, som eg vil kalle det demokratiske 
argumentet, går kort og godt ut på at staten bør støtte kunst 
og kultur fordi kunst og kultur opplyser, oppdrar og kvali-
fiserer borgarane slik at dei blir betre skikka til å ta del i og 
forstå demokratiske prosessar. Kulturpolitikken si oppgåve 
er ifølgje dette synet å bidra til å skapa borgarar som er 
lojale overfor demokratiet. Innanfor dette perspektivet ligg 
ikkje hovudvekta på kunsten og kulturen sin estetiske verdi 
per se, men – som Schwartz hevdar, ”the arts are instru-
mentally valuable to what is perharps our most widely-held 
public value – democratic self-rule.” (Schwartz 2000, s. 45). 
Kulturpolitkken kan derfor begrunnast i at kunsten kan bi-
dra til å skapa politisk og moralsk ansvarlige borgarar som 
kjenner ansvar for demokratiet som samfunnsideal. 

Innanfor denne argumentasjonen må ei såleis godta at 
kunst og kultur først og fremst har sin verdi som instrument 
for å oppnå eit politisk mål av høgare orden: demokratisk 
sjølvstyre. Det er heller engasjement for demokratiet som 
styringsform og livsform som ligg under dette argumentet 
enn interesse for kunsten og kulturen som isolert samfunns-
fenomen. 

Argumentet er derfor heller ikkje universelt i den betyd-
ninga at ein hevdar at staten under alle omstende bør støtte 
kunsten, det vil avhenge av kva slags stat det handlar om 
og kva som er legitimitetsgrunnlaget for staten. I ikkje-
demokratiske samfunn er staten utanfor folkevald kontroll, 
og da er det ikkje gitt at statlig støtte til kunst og kultur er 
eit positivt gode – snarare tvert om, det kan bli eit middel til 
undertrykking. I røynda dreiar dette argumentet seg altså 
om vestlige, liberale former for demokrati. 

Demokratiargumentet har tradisjonelt stått sterkt i kul-

turpolitikken i dei nordiske landa.12 Det har rot i nasjonal-
liberale politiske strømningar på 1800-talet, som blant anna 
kjempa for at bondekulturen skulle integrerast i den nasjo-
nale kulturkapitalen, og her spela folkbildningsarbeidet ei 
viktig rolle. Seinare overtok og utvikla arbeidarrørsla det 
same resonnementet og hevda at sosiale og kulturelle erfa-
ringar frå den moderne arbeidarklassen også måtte få plass 
innanfor den nasjonale kulturkapitalen. Men arbeidarrørsla 
i Sverige og Norge gjekk aldri for fullt inn for å erstatte den 
borgarlige kulturarven med ein proletær klassekultur. Dei 
radikale fekk aldri hegemonisk makt i den pragmatiske og 
reforminnstilte sosialdemokratiske rørsla. Dei kulturelle og 
kunstnariske uttrykka som hadde stempel av arbeidarklas-
sen var derfor berre eit delelement i den nasjonale kultur-
kapitalen, som i det vesentlige må kunne karakteriserast 
som borgarlig (Sundgren 2007, Beckman 2008, Gustavsson 
1991, Vestheim 1995a). 

I ein nordisk kulturpolitisk tradisjon blir det estetiske kul-
turbegrepet for snevert. Rett nok er det den fine kunsten som 
får mesteparten av ressursane også i nordisk kulturpolitikk, 
men historisk sett har folkelige kunst- og kulturaktivitetar 
også sett eit visst preg på den kulturpolitiske argumentasjo-
nen og fordelinga av ressursar. Ei historisk forklaringa på 
det er at i Norden har folkerørslene hatt ein sterk politisk 
posisjon, dei har stått sentralt i oppbygginga av demokratiet. 
I den politiske mobiliseringa deira har dei alltid hatt kultur-
aktivitetar som eit viktig innslag. Og det opplysningsarbei-
det som folkerørslene har drivi, har omfatta ikkje berre den 
fine kunsten, men også folkelig skapte kunst- og kulturfor-
mer, der eigenaktiviteten og det personlige engasjementet i 
lokalsamfunnet har vori fundamentet. Sidan folkerørslene 
historisk også har vori viktige rekrutteringsorganisasjonar 
og ein veg til politisk karriere for folk frå bondesamfunnet 
og arbeidarklassen, har kulturarbeidet i desse organisasjo-
nane også fått aksept i det politiske systemet på nasjonalt 
nivå. Mange politiske ledarar på 18- og 1900-talet som ikkje 
hadde formell utdanning og ikkje kom frå embetsmanns-
miljø eller borgarlige miljø, fekk trening i å opptre offentlig 
gjennom engasjement i folkerørslene. Den norske sosiolo-
gen Gabriel Øidne hevdar at folkerørslene på denne måten 
vart ”ein skole for demokratiet” (Øidne 1957). Det er rime-
lig å trekke den konklusjonen at ledande politikarar som 
hadde slik bakgrunn, bar med seg ein annan kulturkapital 
og ein annan sosial og politisk kapital enn dei som kom frå 
embetsmannsklassen og den øvre delen av borgarskapet. 
Og sjølv om mange av dei gjorde ei klassereise og tileigna 
seg delar av den etablerte borgarlige kulturtradisjonen på 
vegen frå folkeopplysningsorganisasjonen i heimbygda til 

12. I eit upublisert bokmanuskript med arbeidstittelen Kulturpolitikk og demokrati i Sverige (2008), som er under 
avslutning, går eg nærmare inn på dette temaet og behandlar ulike sider av demokratibegrepet. 
13. Den frilynte ungdomsrørsla i Norge svarar omtrent til den svenske hembygdsrörelsen som voks fram på 
slutten av 1800-talet. Ungdomsrørsla i Norge var sterkt opptatt av å arbeide for ein norsk kultur, først og fremst 
gjennom eit norsk skriftspråk, landsmålet (seinare kalla nynorsk). 
14. Målrørsla var ei språkpolitisk rørsle som kjempa for eit sjølvstendig norsk skriftspråk bygd på tradisjonen frå 
det norske skriftspråket (gammalnorsk) i mellomalderen og fellestrekk ved moderne norske dialektar. Grunnlegga-
ren av dette skriftspråket – som først vart kalla landsmål, seinare nynorsk, var språkforskaren og autodidakten 
Ivar Aasen, som frå 1850-åra fekk lønn av Stortinget for å arbeide med landsmålet. I 1885 vart landsmålet sidestilt 
med det dansk-norske skriftspråket som offisielt skriftspråk i Norge. Det betydde blant anna at statsforvaltninga 
og kyrkja skulle bruke begge skriftspråk og at befolkninga i lokalsamfunnet kunne velja om elevane i folkeskolen 
skulle ha nynorsk eller dansk-norsk (seinare kalla bokmål) som hovudmål. Omkring 1900 vart det bestemt at 
elevane i gymnaset og i lærarutdanninga skulle lære begge målformer. 

swecult_final.indd   61 08-10-28   13.15.26



62  KULTURSVERIGE 2009

ministertaburetten, bidrog dei gjennom maktposisjonen sin 
til at kulturarbeidet i folkeopplysningsorganisasjonane fekk 
politisk legitimitet på høgste nivå. 

I Sverige er det tre folkerørsler som har hatt denne funks-
jonen – frikyrkjerørsla (også omtala som lekmannsrørsla), 
fråhaldsrørsla (nykterhetsrörelsen) og arbeidarrørsla. I 
Norge kom dessutan den nasjonalliberale ungdomsrørsa13 i 
samarbeid med målrørsla14 til å spela ei viktig kulturpolitisk 
rolle frå slutten av 1800-talet. Desse folkerørslene hadde 
sterke band til to utdannings- og opplysningsinstitusjonar 
– folkebiblioteka og folkehøgskolen. 

Tradisjonen frå kulturarbeidet i folkerørslene fekk be-
tydning for utforming av kulturpolitikken i dei nordiske 
landa i 1930-åra og særlig etter den andre verdskrigen. Da 
den nye kulturpolitikken vart lansert i mange land, blant 
anna gjennom påverknad frå Unesco, tidlig i 1970-åra, var 
prinsippa bak den allereie ein kjend tradisjon i dei nordiske 
landa. For eksempel la den nye kulturpolitikken i 70-åra 
vekt på eigenaktivitet, desentralisering, eit vidt kulturbe-
grep, amatørverksemd og vilje til å nå grupper som tidligare 
hadde stått svakt i kulturlivet. Alt dette hadde folkerørslene 
arbeidd med i mange år, og derfor var dei nordiske landa 
vel førebudde for den nye kulturpolitikken – som eigentlig 
ikkje var så ny likevel. 

Det er liten tvil om at eit demokratiargument låg under 
mye av kulturarbeidet i folkerørslene. Denne aktiviteten 
omfatta mye meir enn formidling av den fine kunsten, og 
det er lite trulig at det var interessa for den fine kunsten 
som mobiliserte folk i desse rørslene. Bevisstgjeringa kom 
nok like mye gjennom det politiske arbeidet, gjennom stu-
diesirklane, gjennom møteverksemd, gjennom lokalt kul-
turarbeid, gjennom foredrag, amatørteater, sosialt samvere 
og festlige tilstellingar. Potensialet for å utvikle eit demo-
kratisk sinnelag hos enkeltmedlemmene var sterkare i slike 
aktivitetar enn i møtet med den sublime kunsten. 

Kva for andre område kan vi så peike på som kan tenkast 
å ha ein liknande verknad på samfunnsborgarane? Eitt om-
råde melder seg naturlig: Utdanning og vitskap. 

Noe av poenget med høgare utdanning og forsking, er å 
øve opp folk til engasjement, til empati, til nyskaping, til 
kritisk tenking, til å sprenge gamle grenser og sjå nye mu-
ligheiter. Det gjeld i grunnleggande allmennutdanning så-
vel som i vitskaplig forsking på høgt nivå. Ut frå dette kan 
ein hevde at utdanning generelt betyr minst like mye som 
potensiale for å utvikle det demokratiske sinnelaget hos bor-
garane. Utdanning som sosial institusjon har dessutan ein 
langt sterkare politisk og økonomisk posisjon enn kunsten 
og kulturen har. Utdanningssystemet når alle – ikkje berre 
ein sjølvmotivert minoritet, slik som på kunstområdet. Det 
relle publikumet i utdanningsinstitusjonen er eit breitt sam-
ansett publikum, i alle fall innanfor den obligatoriske delen 
av eit lands allmennutdanning. Rett nok smalnar det av og 
den sosiale skeivfordelinga blir tydeligare jo lenger opp i 
systemet ein kjem, men sjølv på høgskole- og universitets-
nivå er det ein breiare sosial og demokratisk basis enn inn-
anfor feltet for den profesjonnelle kunsten. 

I kulturpolitikken kan ein tala om ulike demokratidi-

mensjonar (Vestheim 2007). Vi kan i alle fall rekne med 
fem dimensjonar: 1) Idear, normer og verdiar, dvs. kva for 
grunnleggande prinsipp og ideal som kjem til uttrykk i 
skrivne politikkdokument og i den kulturpolitiske debatten. 
I slike samanhengar kjem dei kulturpolitiske intensjonane 
til uttrykk og det er her ein eksplisitt kan lesa ut ideologiane 
i kulturpolitikken. For at ein kulturpolitikk skal kunne ka-
rakteriserast som demokratisk på dette nivået må tekstene gi 
uttrykk for grunleggande demokratiske verdiar som for ek-
sempel ytingsfridom, sosialt rettferdig fordeling og respekt 
for alternative livsoppfatningar. 2) Fordeling av økonomiske 
ressursar til kulturliv og kulturproduksjon: Kven betalar? 
Kven nyt godt av offentlige tilskott til kulturlivet? Kor stor 
del av kulturpengane kjem frå private hushald og frå privat 
næringsliv? Kva for interesser ligg bak offentlige kultur-
pengar kontra pengar som kjem frå private? 3) Deltaking i 
kulturlivet: Kven deltar i kva for kulturtilbod? Er dei offent-
lig subsidierte kulturtilboda for alle eller er det sosiale, psy-
kologiske og strukturelle mekanismar som favoriserer visse 
sosiale grupper framfor andre? 4) Institusjonelle strukturar 
og beslutningsprosedyrar: Kva for organ, politiske og for-
valtningsmnessige, tar dei avgjerande beslutningane? Kven 
legg premissane for dei beslutningane som blir tatt? Kven 
er det som befolkar dei besluttande organa og kva er grunn-
laget for at dei kjem inn i beslutningsprosedyrane? Det kan 
tenkast at det skjer ei skeivrekruttering (kanskje sjølvrekrut-
tering) og at visse interesser systematisk blir utestengde. 5) 
Aktørar og interesser i policy-prosessen: Policyprosessen 
involverer ulike aktørar, både institusjonar og enkeltindivid 
– folkevalde organ (politikarar) og forvaltningsorgan (byrå-
kratar og fagekspertar) på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, 
men også interessorganisasjonar på kulturområdet er med. 
Aktørane i politikkutformingsprosessen er aldri nøytrale, 
dei handlar ut frå interesser. Somme er sterkare enn andre. 
Eit viktig spørsmål er: Kven er det som ikkje er med i proses-
sen? Kva med ulike grupper av publikum? 

Demokratidimensjonane i kulturpolitikken lar seg ikkje 
alltid måle reint kvantiativt. Subjektive vurderingar og ana-
lysar av kvalitativ karakter kan meir gi svar på i kva for 
retning kulturpolitikken rører seg

Avslutning og konklusjon
Kunst- og kulturhistoria, men også kulturpolitikkhistoria, 
viser at forestillinga om kulturens – og spesielt kunstens – 
eigenverdi, sitt djupt hos oss som har vaksi opp i den vestlige 
kulturkretsen. Ideen om kunstens eigenverdi og autonomi 
oppstod i moderne tid, i industrialismens og romantikkens 
tidlige fase på 1800-talet. Dei liberale fridomsideala som 
følgde i kjølvatnet av opplysningsfilosofien og den ame-
rikanske (1776) og den franske revolusjonen (1789) gav 
næring til ideen om at kunsten var ”noe høgare”, noe som 
stod over kvardagen og dei trivielle problema som kvar-
dagemenneske strir med. Immanuel Kant (1790) hevda at 
kunsten skulle vera fri frå omsyn til politiske, regligøse og 
moralske prinsipp. Den einaste målestokken som skulle 
gjelde for kunsten, var den estetiske. Den mest ytterliggå-
ande varianten av denne forestillinga var ideen om den to-
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talt uavhengige kunsten, l’art pour l’art, personifisert av dei 
franske romantiske poetane Théophile Gautier og Charles 
Baudelaire.15 Ideen om kunsten som noe eineståande som 
følgjer sin eigen logikk og som er annleis enn all annan 
logikk har overlevd alle ismar i kunsten sidan 1800-talet og 
er framleis levande. Også i kulturpolitiske dokument finn 
ein denne forestillinga – paradoksalt nok. Men som kultur-
politikar – også om ein hardnakka hevdar prinsippet om 
kulturens eigenverdi og ikkje-instrumentelle karakter – blir 
den enkelte nøydd til å handle instrumentelt. Grunnen til 
det er at det politiske systmet har ein innebygd karakter som 
gjer alle politiske beslutningar instrumentelle. Kunsten og 
kulturen er ikkje noe unnatak.

Sett frå det politiske systemet sitt perspektiv kan offent-
lige løyvingar til kunst og kultur berre forsvarast ut frå ar-

gument om at kunst og annan kultur har ein positiv effekt på 
samfunnsborgarane. I dette perspektivet har kunst og kultur 
ingen verdi i seg sjølv, dei har berre verdi i forhold til eit pu-
blikum. Kunst for kunstens skyld er derfor eit nokså umulig 
begrep i kulturpolitikken. Å drive kulturpolitikk – som all 
annan politikk – førutset ein idé om at verknadan av poli-
tikken skal tene samfunnsborgarane. Det er dette som gjer 
kulturpolitikken instrumentell – kulturpolitikken kan derfor 
aldri stoppe ved det enkelte kunstverket eller den enkelte kul-
turytringa, heller ikkje ved den enkelte kunstnaren. I eit de-
mokratisk samfunn er det omsynet til ulike publikumsgrup-
per og deira behov som legitimerer kulturpolitikken. Og i den 
samanhengen blir kunsten og kulturen eit instrument eller eit 
middel – enten ein likar det eller ikkje. ■

15. Blir særlig knytta til førordet i Gautiers Mademoiselle de Mauphin(1835) men enda meir til 
Baudelaires diktsamling Les Fleurs du Mal (1857).
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Fyra scenbilder:
• Hört vid abonnemangskonsert på Konserthuset i Stock-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Källa: Arenor för alla 2005, s. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slutsatser
• En framtida statlig kulturpolitik måste utgå från män-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kulturpolitiska uppdrag, missioner och visioner kan vara 
hur progressivt och klokt formulerade som helst. Om de ge-
nomförs beror ändå till sist på hur medvetet och genomtänkt 
kulturpolitiker, kulturchefer och producenter egentligen för-
håller sig – i tjänsten och i sina privata värderingar – till kul-
turens och konstformernas hierarkier och hur det omsätts i 
det utbud man producerar med skattemedel. Gör man det med 
tanke på sin egen konstnärliga karriär och tillfredsställelse, 
på recensenter, kolleger och konkurrenter i branschen, på den 
publik som finns respektive behöver rekryteras, på dem som 
redan betalat via skatten men av olika skäl inte vågar eller vill 
komma? Finns det en lyckad mix av utbudet som tillfredsstäl-
ler alla dessa intressenter, eller måste man välja? ■
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Upphovsrätten är en av samtidens verkligt stora kultur-
politiskt relevanta (och kontroversiella) frågor. Piratby-
rån och anti-Piratbyrån slåss om tolkningsföreträdet i 
media och i rapporter som Creative Economy 2008 ägnar 
FN stort utrymme åt kopplingarna mellan kulturens eko-
nomiska och symboliska värde och intellektuell egendom 
(intellectual property rights) och betonar särskilt vikten 
av genomtänkta policyperspektiv. Genom att diskutera 
upphovsrättens strukturella betydelse i ett genomglo-
baliserat och digitaliserat samhälle, där kultur blivit på 
samma gång både mer lättillgänglig och allt mer kon-
trollerad, är ambitionen med detta bidrag att lyfta fram 
några av de aspekter som motiverar ett ökat kulturpoli-
tiskt engagemang kring upphovsrätten.1

En gång i världen ledde ordet ”industrier” tankarna till 
Chaplins löpande band i Moderna Tider eller till sotiga 
barnarbetare i någon BBC-produktion av Dickens romaner. 
Men sätt ordet ”kreativa” framför och någonting händer. I 
dag är kulturindustrin i bred mening en viktig ekonomisk 
tillväxtmotor, som är beroende av den nya tidens viktigaste 
tillgång: humankapital. De resurser, som cirkulerar och vär-
deras inom dess domäner, är innovation och kreativitet sna-
rare än skog, stål eller vatten. Det innebär också att begrep-
pet hållbar utveckling bör ges en vidare betydelse. Om vi 
till största delen vant oss vid att primärt referera till ett mer 
etiskt förhållningssätt vad gäller vårt nyttjande av jordens 
resurser, så är samma ståndpunkt giltig för en demokratisk 
spridning av den informationsteknologiska infrastruktur, 
som ger tillgång till globaliseringens kärnresurser: infor-
mation och kunskap. 

Men det finns en viktig skillnad mellan regnskogens träd 
och nollorna och ettorna i den digitala informationsdjung-
eln. Den första är en finit resurs; den kan (och kommer vid 
fortsatt överexploatering att) ta slut. Den andra är en infinit 
resurs och uppvisar helt andra egenskaper. Information och 
kunskap utmärks dels av sin inneboende produktivitet (flera 
kan använda immateriella resurser samtidigt, utan att de 
förstörs eller tar slut), men också av sin funktion som mark-
nadsvara (immateriella resurser kan vara dyra att producera 
initialt, men ny teknologi gör det i princip omöjligt att hindra 
användning av så kallade ”free-riders” eller ”snyltare”). En-
ligt det senare resonemanget gör avsaknaden av ekonomis-
ka incitament för att återfå sina investeringar och fortsätta 
producera kultur och information att slutresultatet ändå blir 

När rätt blir fel: om upphovsrätt,
kreativitet och kulturpolitik
av Eva Hemmungs Wirtén

“My personal view is that digital culture brings with it a new idea of intellectual property, 
and this new culture of sharing can and should inform government policies.”
(Gilberto Gil, citerad i Rother 2007)

utarmning. Detta är en sanning med modifikation. Avigsi-
dan med ett sådant argument är att det tenderar att reducera 
kreativitet till en fråga om pengar, punkt slut. Men det finns 
en mängd olika anledningar förutom de rent ekonomiska 
till att människor skriver, filmar och målar. Precis som inom 
vetenskapen, där symboliskt snarare än ekonomiskt kapital 
är det primära målet, kan kreativiteten inom kultursektorn 
bygga på viljan att skapa, dela med sig, utvecklas och se sina 
egna idéer få genomslag i andras verk. 

Med tanke på den ekonomiska betydelse som tillskrivs 
de nya industrierna är det knappast förvånande att immate-
rialrätten – det juridiska ramverk, som bland annat genom 
upphovsrätt, patent och varumärkesskydd är tänkt att både 
uppmuntra och belöna kreativitet och innovation – har fått 
ett sådant massmedialt genomslag. Som James Boyle en 
gång observerade har intellektuell egendom en liknande re-
lation till informationssamhället, som lönearbetet hade till 
det framväxande industrisamhället (Boyle 1996, s. 13). Det 
är självklart att den kulturella sfären inte utgör ett undantag 
från dessa strukturomvandlingar. Informationsteknologin 
och digitaliseringen har på ett grundläggande och oåterkal-
leligt sätt påverkat alla de led inom vilka kultur produceras, 
distribueras och konsumeras i dag. Fildelning, Open Ac-
cess, Flickr, YouTube, Facebook, Wikipedia, Creative Com-
mons, Piratbyrån och Anti-Piratbyrån; alla dessa fenomen 
är på olika sätt indikatorer på att digitaliseringen öppnat 
nya möjligheter (såväl som orsakat nya problem) inom konst 
som vetenskap. En viktig konsekvens av dessa tendenser 
är att sega och långlivade föreställningar om vem som är 
producent och konsument av kultur ställs på sin ända. Tur-
bulens, för att inte säga kaos, råder när det gäller synen på 
vem som är skapare eller användare av ett verk när både 
formerna och uttrycken för kreativiteten ser helt annorlunda 
ut än för bara några decennier sedan. 

Denna kombination av å ena sidan starka ekonomiska in-
tressen i informationella resurser och å andra sidan en mer 
svårfångad förändring i synen på kulturell produktion och 
konsumtion, möjliggjord av digitaliseringen, utgör en cen-
tral skärningspunkt i förhållandet mellan kultur och globa-
lisering. 

Det förefaller ibland råda delade meningar om huruvida 
digitaliseringen verkligen representerar något helt nytt. 
Kanske är den bara en vidareutveckling av gamla tekno-
logier, vilket skulle innebära att vi enkelt kan flytta över 
befintlig lagstiftning och befintliga distributionsmönster 

1. Artikeln är en nedkortad och bearbetad version av ett bidrag till en rapport om globalisering och 
kultur som har initierats av Globaliseringsrådet och Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS.
Rapporten kommer att ges ut av ITPS och finnas tillgänglig på Globaliseringsrådets webbsida.
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och kulturpolitiska stödformer från då till nu. Men kanske 
är digitaliseringen verkligen något helt nytt och vi behöver 
tvärtom börja om från ruta ett vad gäller såväl regelverk 
som kulturinstitutionernas former. Alldeles oavsett åt vilket 
håll vi lutar är det definitivt så att dagens utmaningar inte är 
det första eller sista exemplet på en omvälvande period för 
kulturellt skapande. 

Kopiera då och nu
Slutet av 1800-talet påminner till vissa delar om vår egen 
tid; en expansiv teknikutveckling resulterar i innovationer 
som telefonen och telegrafen; framväxten av nya kommuni-
kationsmedel gör det möjligt att distribuera texter (och pirat-
kopiera dem) på ett betydligt mer effektivt sätt än tidigare; 
och internationaliseringen får genomslag i en explosion av 
nya organisationer och kongresser vars syfte är just multi-
lateral samverkan. Huvudtalare vid en av dessa, den första 
internationella författarkonferensen i Paris 1878, var Victor 
Hugo. Få var bättre kallade att leverera ett tal om behovet av 
internationell koordination på det upphovsrättsliga området 
och konferensen kom också att innebära startskottet för det 
arbete som 1886 resulterade i Bernkonventionen. Hugo var 
inte bara en nationell ikon och aktad internationalist, han 
var omåttligt populär och flitigt piratkopierad. På många 
sätt representerar Hugo sinnebilden av en modern ”förfat-
tare”, ett relativt nytt fenomen i litteraturhistorien, men en 
påfallande livskraftig och inflytelserik figur vad gäller sy-
nen på kreativitet än idag. 

I boken The Author, Art, and the Market: Rereading the 
History of Aesthetics (1994) skriver Martha Woodmansee 
om framväxten av denna specifika kategori och hur den 
konstruerades under 1700-talet när tyska författare hade ett 
akut behov av att identifieras som rättmätiga ägare av sitt 
eget arbete för att detta ägande skulle kunna legitimeras ge-
nom upphovsrätt. Inspirerad av Michels Foucaults intresse 
(Foucault 1984) för när författaren individualiseras i den 
västerländska traditionen skisserar Woodmansee ett viktigt 
historiskt skede, där författaren går från att ha fått sin inspi-
ration från någon extern källa (gud eller kanske en musa) till 
att bli beroende av kvaliteten på sina egna inneboende tan-
kar och idéer; hon beskriver hur författarskapet utvecklas 
från att vara ett hantverk eller ett förvaltande av traditioner 
till att mer och mer jämföras mot en orginalitetsestetik; och 
sist men inte minst sammanför hon detta till en förändring 
av det litterära ägandet, från att ha varit reserverat för kol-
lektiva rättshavare, som förlag och tryckare, till att övergå 
till individen, som juridiskt och litterärt subjekt. Enligt detta 
synsätt finns en direkt koppling mellan en individualisering 
av författaren och den moderna upphovsrätten. Den moder-
na upphovsrätten blir medskapande i konstitueringen av den 
moderna författaren. Och vice versa. När Hugo håller sitt tal 
förkroppsligar han etablerandet av denna symbios. 

Som en konsekvens av den allt starkare kopplingen mel-
lan ”författaren” (som ska förstås i bred mening) och ägan-
det (som en individuellt förankrad upphovsrätt) förstärks en 
exkluderande syn på kreativitet. Denna bygger på en upp-
delning mellan författare och läsare, mellan producent och 

konsument, där respektive kategori laddas med sina speci-
fika funktioner. Forskare i juridik såväl som socialantropo-
logi (Coombe 1998, Brown 2003) har betonat hur kollektivt 
skapad kultur, som inte låter sig hänföras till en individ eller 
som inte uppfyller kriterierna för den västerländska orgi-
nalitetsestetiken, faller utanför ramen. Med tanke på hur 
denna problematik fortsatt in i digitaliseringens tidevarv är 
kanske det mest signifikativa med exemplet Hugo inte vad 
han sade i sitt officiella tal, utan de bidrag han kom med vid 
de efterföljande diskussioner, som församlingen av förfat-
tare ägnade sig åt under några junidagar i Paris 1878. För här 
gav han uttryck för en synnerligen modern uppfattning om 
hur texter i själva verket används. Trots alla de problem han 
upplevde med piratkopieringen av sina egna verk lät han 
förstå att när texten väl lämnat författaren så var den inte 
längre hans. Dessutom sa han uttryckligen att om han var 
tvungen att välja mellan författarens rätt och allmänhetens 
rätt att få tillgång till litteratur, så skulle han alltid välja det 
senare (Hemmungs Wirtén 2004, s. 127).

Hugo förde fram en syn på litteraturen som i grunden 
dialogisk, som ett samtal mellan författare och läsare. Det 
faktum att texter möter och interagerar med andra texter – 
hundra år efter Hugos framträdande mer känt som intertex-
tualitet – och att författare måste kunna läsa för att kunna 
skriva förefaller kanske så självklart att det inte ens förtjä-
nar att nämnas. Men i en situation där en överbeskyddande 
lagstiftning tenderar att försvåra snarare än att uppmuntra 
till kreativitet och ny teknologi i form av bland annat så kal-
lad Digital Rights Management (DRM) byggs in i mjukvara 
för att hindra användande, som kan vara helt legalt, har det 
aldrig varit viktigare att minnas Hugos egna prioriteringar. 

”Piratkopiera” var i Hugos analoga värld givetvis något 
helt annat än i den digitala samtiden. Det råder väl knappast 
någon tvekan om att den mest uppmärksammade aspekten 
av hur teknologi möter upphovsrätt rör fildelning, en fråga 
som tycks dyka upp i medierna var och varannan dag (se 
Hellsten 2007 för en översikt). Från det att studenten Shawn 
Fanning lanserade Napster har så kallade peer-to-peer (p2p) 
nätverk avlöst varandra. Kazaa, Grokster och vårt svenska 
Pirate Bay är alla exempel på hur olika nätverk möjliggör 
kopiering, delning och spridning av digitala filer (Rimmer 
2007, s. 93–130). Stäng ner ett nätverk och ett nytt uppstår 
omgående. 

För några är fildelningen ett sätt att skapa intresse för sina 
verk, andra ser den som direkt skadlig för deras förmåga 
att försörja sig på sitt arbete. Upphovsrättens betydelse som 
incitament och belöning är en omstridd fråga. Särskilt pro-
blematiska och ifrågasatta av bland andra Stanfordprofes-
sorn Lawrence Lessig är de upprepade förlängningarna av 
upphovsrätten (idag gäller 70 år efter författarens död mot 
tidigare 50 år), i USA sammanlagt 11 gånger under 40 år. 
Perfekt, säger Lessig ironiskt, för den en procent av alla 
kreativa verk som har kommersiellt värde 10 år efter utgiv-
ning, men mindre lyckat för de övriga 99 procenten (Suth-
erland 2006). Det är utomordentligt viktigt att påpeka att 
medieindustrins och upphovsmännens intressen inte alls 
nödvändigtvis sammanfaller utan i själva verket kan dra åt 
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helt olika håll. Frågan om hur man juridiskt (och moraliskt) 
ska lösa upphovsrättsfrågorna kring fildelning och hur mu-
sikindustrin ska förhålla sig till utvecklingen dominerar de-
batten till den grad att det är lätt att få intrycket av att inga 
andra grupper eller sektorer påverkas av dessa tendenser. 

För det fortsatta resonemanget är det värt att ha i åtanke 
att alla nya teknologier tenderar till att utmana befintlig lag-
stiftning. Detta var i allra högsta grad fallet med fotokopia-
torn. Under mycket lång tid i princip synonym med namnet 
Xerox – för övrigt ett företag och en maskin med svenskt 
påbrå via uppfinnaren Chester Carlson – spelade fotokopia-
torn under 60- och 70-talet en absolut omvälvande roll vad 
gäller synen på kopiering. Så mycket turbulens orsakade 
fotokopiatorn att den till och med ledde till att lagstiftning-
en ändrades och det är talande att förändringen leds från 
behov som uppstår hos kunskapsintensiva företag, biblio-
tek, forskning och utbildning. Till och med idag orsakar en 
gammal teknologi som fotokopiatorn juridiska svallvågor 
(Rimmer 2004, Hemmungs Wirtén 2008, s. 134–36).

Xerox, vars reklam under den här tiden ger en fascine-
rande inblick i mediehistorien, byggde en av sina fram-
gångsrika reklamkampanjer på att ifrågasätta värdet hos ett 
original och upphöja värdet av en kopia. I en tidningsannons 
placerade man helt sonika en originallitografi av Picasso 
bredvid en Xeroxkopia av samma litografi. Texten till bil-
derna löd “Which is the $2,800 Picasso? Which is the 5c 
Xerox 914 Copy?” Tanken på att en kopiator skulle kunna 
åstadkomma en kopia så nära originalet att läsarna omöj-
ligen skulle kunna skilja dem åt, innebar två saker. Dels 
hade Xerox omåttliga framgångar visat hur beroende det 
framväxande informationssamhället, fortfarande analogt, 
var av möjligheten att kopiera, men utöver detta innebar 
kopiatorn också ett ifrågasättande av det traditionella för-
hållandet mellan producenter och konsumenter. Alla kunde 
nu kopiera från olika böcker och sätta ihop sin egen bok, 
som Marshall McLuhan med skräckblandad förtjusning ut-
tryckte det (McLuhan 1966, s. 202).

Framväxten av internet och den digitala revolutionen 
innebär en betydligt större utmaning, inte bara eftersom 
själva idén om vad som utgör en “kopia” eller var, när och 
hur “kopiering” egentligen äger rum ställs på sin spets, men 
också därför att tekniken möjliggör nya former av produk-
tion. Om fotokopiatorn är en teknologi som förebådar digi-
taliseringen är möjligheterna till kopiering och distribution 
genom internet idag oändliga och ibland till och med oänd-
ligt oförutsägbara. Ta exemplet Molotovmannen (Garnett & 
Meiselas 2007). 

Molotovmannen
2004 satte konstnären Joy Garnett upp en utställning i New 
York titulerad ”the riot series.” Garnetts speciella råmaterial 
– underlaget för hennes konst – är bilder publicerade på in-
ternet och vid det här tillfället var hon på jakt efter personer, 
som fångats under stark emotionell stress eller som befann 
sig i olika krissituationer. Bilden av en man klädd i svart 
basker och i färd med att kasta en Molotovcocktail fångade 
direkt hennes uppmärksamhet. Hon insåg snabbt att det här 

inte bara skulle bli ett centralt verk i hennes utställning utan 
också en självklar illustration på inbjudningskortet till den 
kommande vernissagen. Efter att inbjudan nått vänner och 
bekanta ringde en av dem och frågade: hade hon verkligen 
fått tillstånd från fotografen, som tagit den bild Garnett an-
vänt? Svaret var nej. 

Garnett var ovetande om att mannen i svart basker i själva 
verket var en Sandinistasoldat, som den 16 juli 1979 kastade 
en Molotovcoctail mot en av Somozas kvarvarande garni-
soner. Fotograf vid tillfället var den välkända Magnum-
medlemmen Susan Meiselas och bilden hade ursprungligen 
publicerats i fotoessän Nicaragua från 1981. Garnett väck-
tes definitivt ur sin okunskap när hon efter utställningen 
mottog ett brev från Meiselas advokat, som åberopade upp-
hovsrättsintrång och krävde att Garnett skulle ackreditera 
fotografen och söka hennes tillstånd innan hon ställde ut 
sin målning i framtiden. Garnett gjorde nu två saker. Som 
brukligt är kontaktade även hon en advokat, men dessut-
om tog hon sina problem online till den icke vinstdrivande 
communityn Rhizome (www.rhizome.org), en plattform för 
diskussion kring konst och ny teknologi. Inom några dagar 
var Garnett redo med sitt svar. Visst, hon gick med på att 
ange Meiselas som ursprunget till bilden vid alla framtida 
utställningar, men att behöva söka tillstånd från fotografen 
för eventuell reproduktion av hennes egen Molotovman var 
inte skäligt, hävdade hon. Meiselas advokat svarade då med 
ett nytt brev, där Garnett avkrävdes $2,000 i licensavgifter 
för sin användning av Meiselas foto. 

Dispyten mellan Garnett och Meiselas slutade med att 
Meiselas avstod från sina krav, men händelsen sätter fing-
ret på en mängd olika och mycket komplicerade aspekter 
kring digitaliseringen som en del av samtida kultur. En rad 
etiska spörsmål pockar på uppmärksamhet. Var går egent-
ligen gränserna för kreativitet? Vilken moralisk rätt kan 
respektive part hävda till sitt verk? Går det överhuvudtaget 
att behandla digitala bilder, musik eller filmer på ett sätt, 
som säkerställer yttrandefrihet, rätten att citera och rätten 
att använda befintliga verk för att skapa nya verk OCH som 
tar hänsyn till upphovsmännens intressen? Enkla svar bör 
undvikas och frågorna lär inte bli lättare eller försvinna av 
sig själva. Den mest intressanta dimensionen av ”Joywar” – 
som kontroversen mellan Garnett och Meiselas kom att kal-
las – är kanske inte så mycket deras respektive ståndpunkter 
utan vad som hände med Molotovmannen via Rhizome. För 
här uppstod alternativa versioner till stöd för Garnett när-
mast organiskt; i en håller Britney Spears i en brinnande 
Pepsiflaska, i en annan har Molotovmannen blivit två, i en 
slags Rorschachtest-influerad dubblering. Möjligtvis är den 
mest uppenbara lärdomen från Joys ”krig” just den själv-
ständighet bilden visar sig besitta i förhållande till både fo-
tograf och konstnär. Till sist har vare sig Garnett eller Mei-
selas så mycket att göra med Molotovmannens öde. På gott 
och ont lever han nu ett helt eget liv på internet. 

Deltagar- och delandekulturer
När Garnett vände sig till Rhizome med sina bekymmer 
gjorde hon precis som så många andra idag; hon använde 
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internet för att få svar på frågor, diskutera och dela med sig 
av sina erfarenheter. Henry Jenkins har kallat den kultur, 
som blommat ut genom digitaliseringen och informations-
teknologin, för ”participatory.” Deltagarkulturen är i hög 
grad, men absolut inte uteslutande, en del av populärkul-
turen. Som Jenkins och andra forskare har visat utmärks 
inte denna av passivitet, utan snarare av deltagande, enga-
gemang och till och med aktivt eget skapande. Fans skriver 
alternativa historier kring Star Wars och Lost, utvecklar nya 
karaktärer eller förbättrar sådana som de är missnöjda med 
och är på det sättet inbegripna i ett intrikat och inte allde-
les enkelt givande och tagande med mediebolagen. I boken 
Convergence Culture: Where Old and New Media Collide 
(2006) ger Jenkins åtskilliga exempel på deltagarkulturer. 
Alla de hemsidor, projekt och grupper, som formligen vällt 
fram som reaktioner på böckerna om Harry Potter, är re-
presentativa för deltagarkulturens produktivitet och websi-
dor som The Daily Prophet visar tydligt hur ungdomar och 
vuxna kan använda internet för att samtala om litteratur och 
läsande, som en arena för att testa identiteter och, kanske 
viktigast av allt, som en kanal som ger utlopp för den egna 
kreativiteten (Jenkins 2006 s. 169–205). 

Deltagarkulturen är besläktad med vad jag skulle vilja 
kalla ”delandekulturen.” Denna utmärks delvis av populära 
forum som YouTube, Flickr, Facebook eller DeviantArt, 
som möjliggör kommunikation och delande av eget (eller 
andras) material. Men delandekulturen har också en enormt 
viktig roll att spela i utvecklandet av informationssamhäl-
lets infrastrukturer och den representerar, menar jag, en 
tendens i samtiden som är av fundamental betydelse för så-
väl kultur som vetenskap. Öppen (open) är nyckelordet och 
vikten av att dela med sig är grundprincipen för en rörelse 
vars paradexempel är Open Source eller öppen källkod. Det 
speciella med öppen källkod är att den måste fortsätta vara 
öppen. Till skillnad mot upphovsrättsskyddad mjukvara, 
där det inte finns någon möjlighet att gå in och laborera med 
källkoden för att förbättra programmets prestanda (annat 
än olagliga), bygger den öppna källkoden på precis motsatt 
tanke. Öppen källkod FÅR arbetas med och förbättras, men 
alla sådana förbättringar av systemet måste lämnas öppna 
för att nästa person i sin tur ska kunna fortsätta utveckla 
programmet. Öppen källkod bygger alltså på idén om ge-
mensam nytta genom samverkan.

Ett annat centralt område inom delandekulturen berör 
särskilt forskning och högre utbildning. Open Access eller 
publiceringsmönster (framför allt vetenskapliga tidskrifter), 
som gör forskning fritt tillgänglig via internet, är en princip 
vars värderingar formulerats i den så kallade Berlin Decla-
ration on Open Access to Knowledge in the Sciences and 
Humanities och som både Vetenskapsrådet och Kungliga 
Vetenskapsakademien har anslutit sig till. 

Om delandekulturen delvis kan ses som en motreaktion 
på ett hårdnande upphovsrättsligt klimat är kanske det mest 
globalt framgångsrika och uppmärksammade exemplet 
Creative Commons (CC), ett system för att uppmuntra till 
användning av upphovsrättsskyddat material via licenser. 
Här gäller axiomet ”some rights reserved” snarare än ”all 

rights reserved.” En mycket välkänd och för ett kulturpo-
litiskt sammanhang intressant person med kopplingar till 
CC är Gilberto Gil, musiker och Brasiliens kulturminister 
mellan januari 2003 och juli 2008. Med tanke på att Gil 
under 1960-talet startade musikrörelsen Tropicalismo, en 
analog föregångare till dagens digitala sampling, är det 
knappast förvånande att han har varit en aktiv Creative 
Commons-förespråkare. Han var också en av de första mu-
siker, som gjorde sin egen musik tillgänglig via olika CC-
licenser. Gil har generellt haft en hög profil i frågor som rör 
kulturens tillgänglighet och lyckades öka kulturbudgeten 
med 50 procent under sina första år som minister (Rother 
2007). Brasilien har dessutom under många år intagit en 
självständig position gentemot både läkemedelsbolag och 
medieindustri och har regelbundet fört fram kritik mot hur 
frihandelsorganisationen World Trade Organization (WTO) 
genom Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights (TRIPS-avtalet) missgynnar utvecklings-
länderna genom krav på en allt hårdare immaterialrätt.

Även om det finns stora skillnader och spänningar mellan 
olika företrädare och grupperingar inom deltagar/delande-
kulturerna illustrerar alla dessa websidor, communities och 
organisationer det fenomen som går under samlingbegrep-
pet Web 2.0. Termen Web 2.0 har kommit att beteckna andra 
generationens internet, som är just deltagar- och använda-
rorienterad med bloggen som ett typexempel (O’Reilly 
2005). Det kan tyckas som om Facebook har lite, om nå-
got, att göra med kulturpolitik, men ett av de mest intres-
santa utvecklingsmönstren i de globala processer jag just 
har skisserat är att teknologier för aktivt deltagande inom 
populärkulturen har stor inverkan på produktionen av kul-
tur såväl som vetenskap. Wikipedia – det kollektivt skapade 
uppslagsverket – är det bästa och mest kända exemplet på 
funktionen hos en wiki att tillåta samarbete kring texter, 
men andra Web 2.0-fenomen som del.icio.us har också ska-
pat nya möjligheter vad gäller genomslagskraften hos social 
mjukvara. Resultatet är folksonomier, som till skillnad från 
expertbaserade traditionella taxonomier är underifrån ge-
nererade system för klassifikation och organisation. I spå-
ret av intresset för hur fri tillgång och möjligheter till sam-
verkan kring informationella resurser skapar nya modeller 
även för företag har under senare år publicerats en mängd 
böcker med titlar som Don Tapscotts och Anthony D. Wil-
liams Wikinomics (2006) eller James Surowieckis Wisdom 
of the Crowds (2004), som argumenterar för de ekonomiska 
vinsterna med öppna system och riskerna med för hårt kon-
trollerade immateriella resurser. 

* * *
Globalisering och digitalisering har förändrat kulturens 
förutsättningar på ett grundläggande sätt. Att så skett bety-
der inte att vi inte kan lära av historien, tvärtom. Vi behöver 
inte gå särskilt långt tillbaka i tiden för att inse att kopie-
ring knappast är någon ny företeelse, vare sig som fenomen, 
teknologi eller som ett uttryck för kreativitet. ”Att kopiera” 
har alltid varit en integrerad del av skapande. Den negativa 
klang som vi förknippar med en sådan aktivitet är delvis 
resultatet av att vi fortfarande lever med en bild av konst-
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närligt skapande präglad av den romantiska orginalitetses-
tetiken och dess ägandeformer. I dag är gränserna mellan 
producent och konsument suddigare än tidigare och vi pro-
ducerar, distribuerar och konsumerar globalt, utan hänsyn 
till nationalstatens gränser eller politiska jurisdiktioner. De 
resurser – tänk bara på Molotovmannen – som idag utgör 
kulturarbetarens verklighet utgörs i ökad omfattning av 
globala, digitala, immateriella verktyg. 

Detta innebär nya förutsättningar för kultursektorn och 
kulturpolitiken. För att säkerställa en hållbar utveckling av 

informationssamhällets resurser krävs att en balans säker-
ställs mellan å den ena sidan högst legitima intressen från 
författare, musiker och konstnärer att kunna leva på sitt 
skapande och å den andra de lika legitima intressen, som 
vi alla har (inklusive de redan nämnda författarna, musi-
kerna och konstnärerna) av att använda kulturella resurser. 
Kulturpolitiken kan spela en viktig och aktiv roll i att värna 
båda dessa intressen. För om upphovsrätten blir för hård och 
användarrätten försvagas för mycket är alla förlorare. Det 
är då rätt blir fel. ■
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This essay was supposed to be a review of long-term 
trends in ‘international cultural policy’. Although it has 
turned out to be something else, it is still worth pausing 
to inquire what that original brief might mean. ‘Interna-
tional cultural policy’ could denote two different things: 
first, the evolution of norms and frameworks articulated 
by international organizations and/or considered to be 
good practice internationally; second, the emergence of 
different ‘cultural policy’ stances and measures in dif-
ferent countries and regions (this second reading could 
of course subsume the first). Interested principally in the 
second reading, I am in fact beginning to envisage a book-
length cross-cultural survey of the topic. This project is 
still only half-formed, however. What is more, neither my 
decades of direct experience in the policy-making arena, 
particularly at UNESCO, nor my current co-editorship 
of The Cultures and Globalization Series of publications, 
have (yet) afforded me scope for first-hand research. So 
rather than generalize in ways that could only be im-
pressionistic, I have chosen to discuss not the ‘long term 
trends’, but rather some necessary preliminaries to a 
systematic inquiry into ‘cultural policy’ worldwide, in 
the hope that my reflections may provide some useful ele-
ments of ‘global’ context for the Swedish national ‘cul-
tural policy’ exercise now under way.

Several issues concern me. First, the divided nature of re-
search on ‘cultural policy’: on the one hand policy advisory 
work that concerns itself little with higher ends and values, 
and on the other so-called ‘theoretical’ analysis which has 
little or no purchase on policy. Why not bridge the divide, by 
combining the two streams? How to do so? My second set of 
interrogations concerns ways of comparing ‘cultural policy’ 
trans-nationally. I shall suggest several axes of differentia-
tion that appear relevant, but only tentatively, as I have yet 
to settle on an overarching analytical framework. 

A house divided
What is understood by ‘cultural policy’ and ‘cultural po-
licy research’? My use of quotation marks so far signals my 
concern with the semantic bivalence of these terms, both of 
which are deployed, broadly speaking, in two distinct sets of 
ways by two different families of researchers, and for quite 
divergent purposes. 

The first and most common understanding of ‘cultural 
policy’ was neatly encapsulated many years ago by Augus-
tin Girard (1983: 13) ‘as a system of ultimate aims, practical 
objectives and means, pursued by a group and applied by an 
authority [and]…combined in an explicitly coherent system. 
Here ‘cultural policy’ is what governments (as well as other 
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entities) envision and enact in terms of cultural affairs, the 
latter understood as relating to ‘the works and practices of 
intellectual, and especially artistic activity’ (Williams, 1988: 
90). Its analysis means studying how governments seek to 
support and regulate the arts and heritage. It also means ana-
lyzing how the latter are seen as ‘resources’ and used in the 
service of ends such as economic growth, employment, or 
social cohesion. Increasingly, this instrumental view of cul-
tural assets means that the attention lavished on them and the 
money spent are increasingly justified in terms of ‘protect-
ing’ or ‘promoting’ the ‘ways of life’ that audiovisual culture 
in the European Union setting for example, is considered to 
express, shape and represent (Schlesinger, 2001). 

Yet such analysis insufficiently recognizes that official 
policy is far from being the only determinant of what we 
might call the ‘cultural system’, as different economic 
forces, such as the marketplace, or societal dispositions 
and actions, notably civil society mobilization around cul-
tural causes and broader quality of life issues, impact on 
the cultural in ways that are often far more powerful than 
the measures taken by ministries of culture… At the fore-
front of India’s contemporary cultural system, for example, 
stands the popular culture generated and disseminated by 
‘Bollywood’ and other centres of film and television pro-
duction. The ‘policies’ of the ministries concerned impinge 
but superficially on this universe. Instead, they support in-
stitutions of ‘high culture’, offer awards and prizes to artists 
and writers, and pursue efforts of cultural diplomacy (the 
latter in particular pales into insignificance in comparison 
to the international reach of the private film industry). Fur-
thermore, in India as in many other multi-ethnic nations, 
cultural issues across the board are inscribed in terms so 
narrow that they miss both the ways in which discourses 
of nationalism, development, modernization and citizen-
ship have mobilized different forms of cultural expression, 
and the ways in which subtle hierarchies in these discourses 
trump officially sanctioned notions of ‘authenticity’ or ‘tra-
dition’ (Naregal, 2008).

It is not surprising, therefore, that the culture of the ‘cul-
tural policy researchers’ – more often than not working as 
consultants for a public authority – is a mostly unproblema-
tized object, analyzed in more or less functionalist terms. 
The critical elements in such analysis tend to concern the 
delivery or non-delivery of outputs (in turn generally just 
the outputs of governmental action), but the premises on 
the basis of which those outcomes are defined, the values 
they embody, or the sometimes covert goals they pursue – in 
other words the outcomes – are rarely questioned.

Totally different is a field of academy-driven scholarship 
for which ‘cultural policy’ means 
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‘the politics of culture in the most general sense: it is 
about the clash of ideas, institutional struggles and power 
relations in the production and circulation of symbolic 
meanings…issues of cultural policy may usefully be con-
sidered from the point of view of a critical and communi-
cative rationality’. (McGuigan, 1996:1)

In the same vein, Lewis and Miller see ‘cultural policy’ as 
‘a site for the production of cultural citizens, with the cul-
tural industries providing not only a ream of representations 
about oneself and others, but a series of rationales for par-
ticular types of conduct’ (Lewis and Miller, 2003: 1). This 
academic tradition emerged relatively recently – only in the 
1980s in fact, with the shift from analyzing the ‘culture’ of 
ministries of culture within a primarily aesthetic paradigm 
to doing so within a paradigm of representation and power. 
Influenced largely by cultural studies (as well as by critical 
sociology, e.g., that of Pierre Bourdieu – who, paradoxically, 
disparaged cultural studies), this perspective is inherently 
contestatory and critical: cultural policy is ‘cultural politics’ 
– and hence broadens its remit to include the workings of 
the marketplace, usually in condemnatory terms as well as 
the increasingly vigorous claims of ‘cultural civil society.’1 
As the ideological moorings of much of this work are radical 
leftist and/or libertarian in inspiration, constructive engage-
ment with policy-makers themselves is rarely on the agenda. 
In some cases, such engagement is deliberately shunned. 
Not surprisingly, the findings of such scholarship tend to be 
unpalatable to policy-makers; most of them cleave to overtly 
instrumental agendas. Also, it must be said, much ‘cultural 
theory’ often expresses itself in terms so abstruse and con-
voluted to be incomprehensible to the policy-making au-
dience. There are of course other, humanistic traditions of 
research that do not involve the ‘flattening of human com-
plexity and meaningfulness’ as Rothfield put it (1999: 2); yet 
he too rues the limited purchase of such scholarship in the 
face of the political and economic forces that dominate, in 
his case, the American cultural system. 

It is possible nevertheless to apply a critical rationality to 
the ‘broad field of public processes involved in formulating, 
implementing, and contesting governmental intervention in, 
and support of, cultural activity’ (Cunningham, 2004: 14). 
This is the triple wager set out two decades ago by Tony Ben-
nett. First, to understand how cultural policies are ‘parts of 
a distinctive configuration of the relations between govern-
ment and culture which characterise modern societies’; se-
cond, to encompass ‘complex forms of cultural management 
and administration’ in ways that deliver adequate historical 
understanding and theoretical purchase; third, to forge ‘effec-
tive and productive relationships with intellectual workers in 
policy bureaux and agencies and cultural institutions – but as 
well as, rather than at the expense of, other connections and, 
indeed, often as a means of pursuing issues arising from those 
other connections’ (Bennett, 1988: 4).

Winning Bennett’s bet is still somewhat out of reach, it 
seems. The divide between the two versions of ‘cultural po-

licy’ remains deep. This divide was addressed by another 
Bennett, Oliver, in an essay reviewing both the Lewis and 
Miller Reader cited above and the late Mark Schuster’s 
book Informing Cultural Policy: The Research and Infor-
mation Infrastructure. Each work represents a world ‘lar-
gely oblivious to the preoccupations of the other’ (Bennett, 
2004: 237), the first limited by ‘an uncritical attachment to 
a simplistic notion of the progressive’, while for the second 
‘what constitutes both cultural policy and cultural policy 
research seems broadly to be what governments, their mi-
nistries of culture, arts councils and related organisations 
determine them to be’ and is limited to ‘the investigation 
of instrumental questions through empirical social science’ 
(ibid.: 242). Although he is happy to recognize multiple ap-
proaches because of the ‘intellectual vitality’ that could be 
engendered by their encounter, Bennett still sees an unavoi-
dable ‘clash’ between two worlds that are, adapting Adorno, 
the torn halves that can never add up to a whole. The arena 
for the clash in question is the English-speaking West; Ben-
nett (with Ahearne, 2004) contends that it does not exist 
in France and Germany, where many public intellectuals 
have contributed to cultural policy debate. His point is made 
principally to challenge the claim to representativity of the 
Lewis and Miller Reader. Yet there is little evidence that, on 
the ‘continent’, the conversation between academic inquiry 
and policy-oriented advocacy work is in reality less divided, 
despite Ahearne’s evocation, for France, of collaborations 
between government and the likes of Bourdieu and de Cer-
teau. These, he claims, ‘have played an important part in 
the elaboration of what one might call a nationally available 
critical cultural policy intelligence’ (Ahearne, 2004: 11). 
Perhaps. But which policy-makers have attended to such 
intelligence? How did they learn from it and change their 
policy? Here cases are indeed scant…

‘On the one side, then, we see entities such as research 
funding bodies or councils, departments and programs in 
universities having a remit for research on cultural issues, 
university-level programmes in policy studies and/or pu-
blic administration (or other fields) that include a focus 
on the culture and media sectors, or dedicated university-
based or independent research centres. On the other (and 
only sometimes do they involve the same people), stand 
the researchers who provide paid analytical services to 
ministries and art councils; to government-commissio-
ned survey bodies; to agencies in the arts, cultural and 
media industries; to private foundations and to regional 
and international organizations, such as the Council of 
Europe and UNESCO’ (Bennett, 2002).

While it may seem inevitable that the two camps will con-
tinue to advance in parallel, should we not try to find ways 
of bridging the gap? The cultural economists appear to 
doing so already, engaged by necessity with market forces, 
informing policy-making for culture like their colleagues 
dealing with money, employment or industrial development 

1. While politique culturelle in the Francophone world concerns the taken-for-granted role of the 
public authorities in cultural provision, and their role alone, the German notion of Kulturpolitik is 
inherently ambiguous; it could be the one or the other.
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are doing, or like sociologists and political scientists whose 
findings are being translated into guidelines for the gover-
nance of various social and political sectors. But analogies 
in other domains where cultural policy may be informed 
by research are hard to find. Most ‘cultural’ research seems 
only to enjoy purchase on policy when done in the name 
of boosterism or advocacy. To be sure, public policy is in-
trinsically instrumental in nature. Clearly, in the current 
climate, it would be difficult for it to be otherwise, as neo-
liberal frameworks favour privatisation and deregulation, 
threatening in the process hitherto secure funding levels of 
the subsidized cultural sector: witness the proliferation of 
‘economic impact studies’ in the 1980s, the ‘social impact’ 
work of the 1990s (Bennett, 2004), and all the boosterism 
around the ‘creative industries’ today.

How to bridge the divide?
A way out of this quandary would be to privilege a line of 
inquiry that analyzes the ‘arts and heritage’ both in rela-
tion to the institutional terms and objectives of these fields 
but also within a broader ‘cultural system’ whose dynamics 
can only be properly grasped in terms of the social science 
or ‘ways of life’ paradigm that embraces state, market and 
civil society together so as to encompass the constitutive 
position of culture in all aspects of social and public life 
(Hall, 1997). This has its dangers. There is the problem of 
over-extensivity, of a definition so broad that it is of limi-
ted analytical usefulness, leading to the kind of generali-
zed confusion that Marshall Sahlins warned about “when 
culture in the humanistic sense is not distinguished from 
‘culture’ in its anthropological senses, notably culture as 
the total and distinctive way of life of a people or society. 
From the latter point of view it is meaningless to talk of ‘the 
relation between culture and the economy’, since the eco-
nomy is part of a people’s culture…” (World Commission 
on Culture and Development, 1996: 21). Yet in reality, since 
the adoption of the totalizing grab-bag definition proffered 
by MONDIACULT, the 1982 World Conference on Cultural 
Policies held in Mexico, not just international organizations 
such as UNESCO and the Council of Europe, but also most 
national governments would now claim, rhetorically, that 
the true cause of culture today is this impossibly expansive, 
so-called ‘anthropological’ definition.2

We know of course that this particular rhetorical trope is 
honoured far more in the breach, but there are significant 
exceptions such as the advocacy of a ‘cultural exception’ 
(now transmuted into ‘cultural diversity’) for audiovisual 
goods and services. The argument is made for the latter not 
principally for their own sake, qua the sector of audiovisual 
production, but because they are seen to embody the distin-
ctive ‘soul and spirit’ or ‘cultural identity’ of different peop-
les or nations. The champions of this reading of ‘cultural 
diversity’ are on to something though, for their perspective 
does oblige us to begin to articulate a critical discourse on 

what ministries of culture do that embeds these activities in 
broader societal dynamics. It is a step towards doing cultural 
policy inquiry that addresses: i) the ways in which processes 
within the arts and culture sector interact with social, eco-
nomic and political forces; ii) how the cultural in the social 
science sense elicits different forms of public intervention; 
iii) the ways in which categories of public intervention are 
constructed at both levels and domains of action are divided 
up; iv) how the objects and practices of intervention brought 
together and conceptualised conjointly; v) how principles of 
coherence are arrived at (Dubois, 2003).

Such research would do justice to two dimensions of the 
centrality of culture. On the one hand it would allow the 
analyst to capture the epistemological weight of culture to-
day, its position in relation to knowledge and concepts, how 
‘culture’ is used to transform people’s understanding, expla-
nations and visions of the world. On the other it would help 
her uncover the substantive centrality of the cultural: the 
actual empirical structure and organization of cultural acti-
vities, institutions and relationships and their ‘significance 
in the structure and organization of late-modern society, in 
the processes of development of the global environment and 
in the disposition of its economic and material resources’ 
(Hall, 1997: 236).3

Such an approach could also do much, it seems to me, to 
reduce the gap between what governments frame as cul-
tural policy and the realities of a cultural landscape that is 
increasingly dominated by both the global market-driven 
cultural economy and civil society activism. The activities 
and processes of the former in particular ‘sit uneasily within 
the public policy framework’, as Pratt points out (2005: 31). 
Policy-makers have engaged in very limited ways with 
market-driven culture, whether ‘high’ or ‘low’, focusing 
instead on support to expressive cultural forms as public 
goods. Thus the mainly for-profit cultural industries exist 
in increasing tension with the mainly not-for-profit cultural 
sector that remains the principal object of cultural policy. 
As I have observed elsewhere (Isar, 2000), most ministries/
departments responsible for cultural affairs have neither the 
mandate nor the technical expertise to grasp the complexi-
ties of cultural production, distribution and consumption. 
A great deal of the latter is market-driven; outputs do not 
conform to traditional canons of valuation and valorisation 
and they requirement measurement in terms that challenge 
the assumptions, such as market failure or public goods, on 
which policy rests. Conversely, cultural sector actors find 
that their environment and needs are simply not understood 
by the policy-makers. In culture as in other fields, the state 
needs to play the role of interlocutor, advisor, honest broker, 
persuader and incentiviser, to coin a term…

Policy-makers face three further interconnected sets of 
challenges; each demands an analytical response (Pratt 
2005). First, the challenge of a transversal approach that 
embraces different agents (the public authorities at diffe-

2. The MONDIACULT definition: ‘…culture may now be said to be the whole complex of distinctive spiritual, material, intel-
lectual and emotional features that characterize a society or social group. It includes not only the arts and letters, but also 
modes of life, the fundamental rights of the human being, values systems, traditions and beliefs’ (UNESCO, 1982). 
3. And in so doing also compensate for the persisting anomaly of restricting cultural policy to arts policy, thus excluding from 
the analytical remit media and communications, arenas that are so intricated with the substantive centrality of the cultural…
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rent levels of government; the private sector; civil society) 
and different domains of action such as tourism, education, 
environment, foreign affairs and labour, amongst others. Se-
cond, the need to conceptually equipped to address strate-
gic longer term questions, in other words to dispose of the 
information needed for some degree of indicative planning 
of future policy, particularly as regards the ways cultural pro-
duction and consumption are organized. Third, the need for 
new infrastructures of public participation in order to sustain 
a sufficient momentum in favour of this holistic approach, in 
other words a more open and democratic form of decision-
making. The cultural policy ‘consultants’ cannot provide the 
analytical tools required for such purposes; nor will policy-
makers obtain them from the academic world, for want of the 
right theoretical and methodological frameworks. 

The challenge therefore is to be able to inform both poli-
cy-makers and academia through research that has sufficient 
conceptual and empirical purchase on the cultural systems 
of today and tomorrow. This is the horizon identified back 
in 1996 by the World Commission on Culture and Develop-
ment, which devoted a chapter of its report, Our Creative 
Diversity, to the idea of ‘Rethinking Cultural Policies’ (World 
Commission on Culture and Development, 1996: 231–253). 
Meeting the challenge would contribute to reconciling Tom 
O’Regan’s four purposes for cultural policy studies, viz. state, 
reformist, antagonistic and diagnostic (O’Regan, 1992: 418). 
It is also why, for the purposes of The Cultures and Globali-
zation Series, we adopted the following working definition of 
the ‘culture’ for our publication:

‘Culture in the broad sense we propose to employ refers 
to the social construction, articulation and reception of 
meaning. Culture is the lived and creative experience for 
individuals and a body of artifacts, symbols, texts and 
objects. Culture involves enactment and representation. 
It embraces art and art discourse, the symbolic world of 
meanings, the commodified output of the cultural indu-
stries as well as the spontaneous or enacted, organized or 
unorganized cultural expressions of everyday life, inclu-
ding social relations.’ (Anheier and Isar, 2007: 9) 

What axes of differentiation?
If cultural systems – government, market, civil society – 
are to be analyzed comparatively in meaningful ways, what 
axes of differentiation might we use? On what basis to con-
struct a typology of stances and situations? Before addres-
sing this question, let me first take up a more general need, 
which is to take into account a range of contexts in which 
cultural systems exist. By ‘context’ I mean the overall eco-
nomic and socio-political environment in which policies 
are articulated and enacted, as well as the histories within 
which these have developed. In much of Asia and Africa, for 
example, the institutionalized cultural sector is small and of 
relatively recent origin; most of cultural life does not take 
place in venues and spaces such as theatres and museums. 
Such institutions exist, together with bodies devoted to he-
ritage preservation, both as colonial legacies and recently 

developed tools of cultural ‘modernity’ tied to nation-buil-
ding. The budgets of the cultural ministries responsible 
for such bodies are minute; their action too is often largely 
rhetorical. Many societies have not experienced the societal 
changes that have made ‘culture’ a recognized domain of 
public intervention.4 In Latin America, cultural ministries 
are equally marginal (excepting perhaps Brazil, Colombia 
and Mexico), although the institutionalized cultural sector 
does have deeper roots. In these settings, where the state 
has played a role in broader cultural policy debates, the 
question, as García Canclini asks, is how different groups, 
ethnic communities, and regions have been represented. In 
many ways, the process of definition of national cultures 
has ‘reduced their local specificities to politico-cultural ab-
stractions in the interest of social control or to legitimate a 
certain form of nationalism’ (García Canclini, 2000: 303). 
Yet cultural ministries have been relatively weak in pursu-
ing goals such as these, ill-equipped in terms of regulatory 
instruments, incentives and the like.

Throughout the world, political rhetoric uses the ‘ways 
of life’ notion: the ‘cultures’ of different nations, as in the 
MONDIACULT definition already cited. But in every case, 
‘high’ culture is the real remit. The issues arising from the 
broader notion are addressed by other departments than the 
ministry of culture or not at all. Recently, however, ‘ways 
of life’ notions are beginning to receive policy attention to 
the extent to which the latter are perceived as threatened 
by global forces. These anxieties have given a bit of edge 
to cultural policy. The rapidity and intensity of the flows 
of cultural content and products present new challenges to 
‘cultural identities’, clearly enhancing the salience of do-
mains of public intervention such as culture, tourism and 
sports – in all of which we can observe a range of different 
domestic pressures to stem, encourage, or take advantage 
of culture flows (Singh, 2007). There is another sense in 
which the issue of context arises: these recent developments 
also challenge the relevance of the nation-state ‘container’. 
As a result of globalization, as I have observed elsewhere 
(Anheier and Isar, 2008: 1),

‘the nexus of culture and nation no longer dominates: the 
cultural dimension has become constitutive of collective 
identity at narrower as well as broader levels… What is 
more, cultural processes take place in increasingly ‘deter-
ritorialized’ transnational, global contexts, many of which 
are beyond the reach of national policies. Mapping and 
analyzing this shifting terrain, in all regions of the world, 
as well as the factors, patterns, processes, and outcomes 
associated with the ‘complex connectivity’ (Tomlinson, 
1999) of globalization, are therefore key challenges.’

Returning now to the possible bases for cross-country 
comparison, I have revisited the five axes of state/culture 
relations defined by Raymond Williams in 1984 (see also 
McGuigan, 2004) and find them fit for purpose. On the basis 
of the distinction between ‘cultural policy as display’ and 
‘cultural policy proper’ Williams suggested the following 

4. I am of course not referring here to the situation in the United States, where the same applies, 
but for totally different reasons.
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articulation: under the first category, ‘cultural policy as dis-
play’: 1) national aggrandizement and 2) economic reductio-
nism; under the second, ‘cultural policy proper’; 3) public 
patronage of the arts; 4) media regulation and 5) negotiated 
construction of cultural identity. This template remains ger-
mane. All five imperatives are even more salient than when 
Williams first articulated them and as central (yet media 
policy all too often eludes the analytical grasp of cultural 
policy studies). Perhaps nowadays one would simply want to 
add to the understanding of both 2) economic reductionism 
and 4) media regulation the policy issues raised by the much 
more prominent place of the cultural industries, as discus-
sed in the previous section.

As regards 3), public patronage of the arts, Hillman-
Chartrand and McCaughey’s typology of State stances (1989) 
– the Facilitator State, the Patron State, the Architect State 
and the Engineer State – also retains its relevance, although 
recent developments, particularly multiple convergences and 
the growth of the cultural industries, have complexified the 
landscape. Briefly put, the Facilitator State funds the arts es-
sentially through foregone taxes or tax deductions, provided 
according to the wishes of individual and corporate donors, 
the marketplace being the main driver. The United States alo-
ne embodied this model when it was first proposed; perhaps 
today other countries are approaching it. Most, however, re-
main the Patron State (the Nordic countries) that honours the 
‘arm’s length’ principle, or the Architect State that constructs 
an official system of support structures and measures (France 
and The Netherlands). The last type, the Engineer State, ideo-
logically driven and owning the means of cultural production, 
is no doubt an almost extant species, yet many aspects of the 
Engineer role are aspired to in a number post-colonial cultural 
systems, which practice a dirigiste cultural discourse.

Another analytical grid could be built on the basis of the 
binaries put forward some years ago in a Council of Eu-
rope publication: choices between which the policy-maker 
performs a ‘balancing act’ (Matarasso and Landry, 1999), 
between competing visions, imperatives or priorities. Two 
of the authors’ ‘framework’ choices – so-called because 
they determine cultural policy’s positioning in relation to 
political, social and ethical values – would serve the purpose 
well.5 One is the distinction between the democratization of 
culture and cultural democracy: either giving people access 
to a pre-determined set of cultural goods and services or 
giving them the tools of voice and representation in terms of 
their own cultural expressions. The first approach assumes 
that a single cultural canon determined on high can be pro-
pagated to ‘the masses.’ Nor has it been successful, as the 
unequal distribution of ‘cultural capital’ in society has made 
access to culture either problematic or unsolicited by the 
intended beneficiaries, while the scale of market-driven cul-
tural industries has reduced the reach of subsidised cultural 
provision.6 Cultural democracy on the other hand, seeks to 

augment and diversify access to the means of cultural pro-
duction and distribution, to involve people in fundamental 
debates about the value of cultural identity and expression 
while also giving them agency as regards the means of cul-
tural production, distribution and consumption.

Given the prevalence of instrumental rationales for cul-
tural policy already discussed, a second useful axis of diffe-
rentiation is between culture for its own sake or for the sake 
of other benefits. The option here is between intrinsic ‘qua-
lity of life’ arguments for cultural expression and other rela-
ted cultural values versus the idea that they should be tools 
or instruments for other social and economic purposes. The 
instrumental position is now challenged in both Western 
Europe and North America (Holden, 2006); in many set-
tings elsewhere, it has not yet taken hold to anywhere near 
the same extent, if at all. 

Other choices explored in the volume are also relevant; 
these include in addition to the four ‘framework’ issues, 17 
‘strategic dilemmas’ in various other areas: implementa-
tion, social development, economics and management re-
spectively. Most of these, although presented as choices to 
be made within cultural administrations, could also be the 
basis for comparisons between them, e.g. in the realm of 
implementation, the options between consultation or active 
participation, between the search for prestige as opposed to 
community development, or between national (local) visibi-
lity or international; in the realm of social development, the 
definition of the ‘community’ in singular or plural terms, a 
monist definition of culture vs. a pluralist one, a privileging 
of the past (heritage) or of the present (contemporary arts), 
of visitors (tourists) over residents, of an external image in 
favour of internal reality.

International Agendas in cultural policy?
Finally, what leading agendas internationally might be fo-
regrounded for comparative purposes, or to discern major 
long-term trends? I would suggest two, both of which re-
quire clarification and unpacking, as they are now used as 
catch-words in a plethora of ways. These are i) cultural di-
versity and ii) the cultural and/or creative industries.

As a consequence of the culturalism of our time, which 
Appadurai nicely characterized as being ‘the conscious mo-
bilization of cultural differences in the service of a larger 
national or transnational politics…’ (1996:15), cultural di-
versity is no longer just a given of the human condition but 
has become a globally shared normative meta-narrative. In 
addition, the debate at UNESCO around the 2005 Conven-
tion on the Protection and Promotion of the Diversity of 
Cultural Expressions has transubstantiated the notion into 
the right and responsibility of nation-states to support the 
production of cultural goods and services that express their 
‘national identity’. This rather reductive understanding of 
a hitherto more capacious theme emerged through a discu-

5. The authors list the narrower and broader notions of culture as their first overarching ‘framework’ choice (their word 
is ‘dilemma’), but in actual practice there is no such duality: cultural policy still deals preponderantly with ‘high’ culture. 
Apart from this, the challenge is to get beyond the dichotomy.
6. In the 1970s, both Pierre Bourdieu and Michel de Certeau among others were commissioned by Augustin Girard at 
the French ministry’s Département des etudes et de la prospective to do research that would enrich official reflection. 
What use was made of their findings is another question. Much of it was most probably never even reviewed by ministers 
and senior officials (cf. Ahearne, 2004).

swecult_final.indd   78 08-10-28   13.15.30



KULTURSVERIGE 2009  79

rsive reframing of the ‘exception culturelle’ that had been 
the rallying cry of the Canadian and French governments 
since the end of the Uruguay Round in the mid-1990s. The 
shift from ‘exception’ to ‘diversity’ as the master concept 
allowed their cultural diplomacy to move from a negative to 
a positive stance; more importantly, it enabled it also to tap 
into a variegated range of anxieties everywhere, stemming 
from the real or perceived decline in ‘cultural diversity’, this 
time understood very much in the anthropological sense. 
Thought to be dramatically accelerated by globalization, 
this decline has, dialectically, generated a dynamic of cul-
turalist repluralization.

Unsurprisingly, multiple interpretations of its scope now 
appear to be crystallizing around the UNESCO Convention, 
as different constituencies, including sub-national commu-
nities and minorities, see the treaty as a powerful tool to 
advance cultural claims other than those of ‘cultural goods 
and services’ or for that matter, just States alone. There is 
a growing awareness, as Stolcke has put it (1995: 12), of 
the ‘political meanings with which specific political con-
texts and relationships endow cultural difference. It is the 
configuration of socio-political structures and relationships 
both within and between groups that activates differences 
and shapes possibilities and impossibilities of communica-
tion.’ It is for these reasons, then, that in our Brief for the 
2009 volume of Cultures and Globalization devoted to the 
topic ‘Cultural Expression, Creativity and Innovation’ we 
ask contributors to address questions such as the following. 
What are the dimensions of diversity in cultural expression: 
artistic languages, repertoires and practices? Are there di-
versifying genres, fields, regions and localities, or professi-
ons and organizational systems, or certain types of clusters? 
Conversely, are there other areas that show less diversity or 
appear to be either stable or regressive? How is diversity in 
cultural expression being communicated and exchanged on 
the global canvas? 

Finally, some reflections on the cultural/creative indu-
stries, simply because this sector has become a, if not the, 
dominant paradigm in Western European cultural policy 
discourse. It sits so well with the instrumentalizing fram-
eworks of the reigning neo-liberal capitalist system that 
its hegemonic status is being extended elsewhere, notably 
in Brazil and China. The ubiquity of the new ‘creative in-
dustries’ hype needs to be deconstructed, if only to better 
grapple with the very real issues that lie behind it. Today, 
an ever-increasing range of economic activity is concerned 
with producing and marketing goods and services that are 
permeated in one way or another with broadly aesthetic or 
semiotic attributes. The aesthetic has been commodified; 
and the commodity has been aestheticized. While the in-
dustrial and the digital mediate practically every cultural 
process, ‘cognitive-cultural’ goods and services have be-
come a major segment of our economies; their production 
and distribution mobilize considerable human, material and 
technical resources. In the process, the idea of ‘creativity’, 
that till recently artists had the principal claim on, has been 
vastly expanded and is applied today to a very broad range 

of activities and professions, many of which are far removed 
from artistic creation. In this capacity, the ‘cultural’ has be-
come a key economic policy issue. Witness the 2006 study 
The Economy of Culture in Europe done for the European 
Commission and the subsequent foregrounding of the field 
in EU policy.

The question is whether all types of cultural production 
can be justified in terms of economic gain. While the cul-
tural sector itself may find it opportune to do so rhetorically, 
if only to garner support for its activities and institutions, 
this opportunism pinions it to neo-liberal understandings. It 
is therefore crucially important, as a range of cultural eco-
nomists, geographers and other social scientists are already 
doing, to explore this segment of the ‘cultural system’ more 
deeply. In eliciting contributions from such researchers for 
the 2008 volume of Cultures and Globalization on ‘The Cul-
tural Economy’ we asked them to address questions such 
as the following. How do commercial viability and artistic 
creativity relate to each other in this context? To what de-
gree do the imperatives of the market threaten (or possibly 
foster) collaborative or process-based arts activity? How do 
market-driven phenomena create new figures of the creative 
artist in increasingly hybrid and precarious working envi-
ronments? What are the current and emerging organizatio-
nal forms for the investment, production, distribution and 
consumption of cultural goods and services? As cultural 
production becomes part of a mixed economy at the natio-
nal level, what are the emerging patterns transnationally? 
Who are the ‘winners’ and ‘losers’ as the cultural economy 
becomes globalized? Are some art forms and genres being 
marginalized, becoming increasingly excluded, while others 
move to the centre of transnational cultural attention and 
economic interests?

Concluding thoughts
Both sets of questions just raised concern ‘big’ issues. We 
tabled them as part of a strategy to overcome the two major 
shortcomings of ‘cultural policy studies’ that I have deli-
neated here, namely, i) the divide between ‘theoretical’ and 
‘applied’ research and ii) the quasi-exclusive focus on go-
vernmental agency in the analysis of cultural systems. Both 
lacunae must be transcended if cultural policy research is to 
rise to the challenges of our time. For ‘culture’ today crys-
tallizes great expectations and great illusions. The two go 
together; both stem from visions yet at once overblown and 
truncated, from simplifications that are both partial and re-
ductive, and ultimately from readings that are excessively 
instrumental. The agenda adumbrated here is designed to 
escape these pitfalls, but it is no doubt easier to advocate 
than to accomplish… ■
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Vi lever i globaliseringens tidevarv. Men efter närmare 
tjugo år av diskussioner kring de politiska, ekonomiska 
och kulturella konsekvenserna av globaliseringen fram-
står den knappast längre som ett nytt fenomen. Under 
denna tid har synen på, liksom kritiken av, globalise-
ringens konsekvenser fördjupats, men i allt större ut-
sträckning också förpassat dem från framtiden till nu-
tiden. Globaliseringen framstår, kort sagt, inte längre 
som något som väntar på oss, utan som något vi redan 
lever med, men vars form trots allt ännu inte utkristal-
liserat sig på något klart sätt.

Globaliseringen kännetecknas dock av en ojämn utveck-
lingstakt, både geografiskt och med avseende på olika socia-
la handlingssfärer. Den framstår exempelvis som betydligt 
mer framskriden när det gäller varu- och medieflöden än 
när det gäller utbytet mellan olika typer av frivilligorganisa-
tioner eller ickestatliga organisationer (som symptomatiskt 
nog numera ofta betecknas som NGOs, non-governmental 
organizations, också i länder som inte är engelskspråkiga, 
inklusive Sverige). Varuutbytets universalistiska karaktär, 
som manifesterar sig genom att det reducerar allt till en pe-
kuniär måttstock och i princip gör det oberoende av kultu-
rella kontexter, har sedan lång tid tillbaka bäddat för globala 
flöden av varor, inklusive pengar.

Det globala flödet av varor är dock sammanvävt med 
andra flöden och fungerar i många fall också som en förut-
sättning för dem. Som drivkraft i globaliseringsprocessen 
drar varuutbytet – eller vad som kan betecknas som världs-
ekonomin – också med sig andra, mer kulturellt präglade 
flöden. Till dessa hör exempelvis engelskans ställning som 
globaliseringsepokens lingua franca, vilket till skillnad 
från tidigare motsvarande språk, som latinet och franskan, 
brett ut sig över samtliga kontinenter och i denna bemär-
kelse framstår som det första världsspråket.

Ur medie- och kommunikationssynvinkel framstår glo-
baliseringen primärt som en fråga om volym, räckvidd och 
hastighet. Samtidigt som interaktionen mellan människor 
medialiseras binder den symboliska och fysiska kommu-
nikationens räckvidd och hastighet samman och krymper 
världen, i den mening att såväl tidsliga som rumsliga av-
stånd minskar eller reduceras till en punkt där de helt enkelt 
upphör att gälla. Denna sammanbindning och krympning 
av världen avtecknar sig dock på olika sätt och med olika 
takt inom olika sociala handlingssfärer. 

Detta framträder inte minst om man ser till de sociala 
handlingssfärer, som kan avgränsas som marknaden, sta-
ten och det civila samhället. Globaliseringstakten skiljer 
sig märkbart åt inom dessa sfärer: marknaden framstår som 
en spjutspets i globaliseringsprocessen medan staten och 

Kulturpolitik i globaliseringens tidevarv
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det civila samhället följer efter – inte sällan på sätt som an-
tingen framstår som framtvingade eller som reaktioner på 
marknadskrafternas globala expansion. Härigenom ligger 
det även nära tillhands att tillskriva globaliseringen de-
terministiska drag och exempelvis peka på att den också 
framkallar globala organisations- och nätverksstrukturer i 
form av s.k. gräsrotsglobalisering eller antiglobaliserings-
rörelser. 

Den ojämna takt med vilken globaliseringen avtecknar 
sig inom marknaden, staten och det civila samhället har 
också skapat nya förutsättningar och utmaningar för kul-
turpolitiken. I takt med att globaliseringen har krympt värl-
den har många pekat på att handlingsutrymmet har krympt 
också för en traditionell kulturpolitik av europeiskt snitt 
med statligt stöd för vissa typer av kultur, som fördelas en-
ligt den s.k. armslängdsprincipen, vilket garanterar att det 
politiska systemet hålls på ”armlängds avstånd” från kultur-
livet (se t.ex. Lewis & Miller 2003, McGuigan 2004). Enligt 
detta synsätt har initiativet inom kulturlivet förskjutits från 
staten till marknaden, vilket framför allt har manifesterat 
sig i uppkomsten av vad som har betecknats som en upple-
velseekonomi eller kreativ ekonomi med utrymme för nya 
typer av kulturentreprenörer och kulturföretag. Med detta 
har många också framhållit att den nationalkostym som den 
statliga kulturpolitiken traditionellt sett har iklätt sig har 
blivit för trång och pekat på behovet av internationella och 
globala kulturpolitiska strukturer och strategier, bl.a. för att 
bemöta eller hålla jämna steg med den globala kulturmark-
naden.

Globala och internationella
trender i kulturpolitiken
Grunden för ett internationellt kulturpolitiskt samarbete la-
des redan med bildandet av Unesco 1945, där det kulturella 
samarbetet mellan olika nationer primärt betraktades som 
ett sätt att motarbeta ett nytt världskrig. Som framgår av 
bl.a. Unescos konventioner för skydd av kulturella rättig-
heter och egendomar, vars grunddrag fastställdes redan i 
början av 1950-talet, samt efterföljande skydd för världsarv 
och nationella kulturarv från 1972, hade detta samarbete en 
global räckvidd redan långt innan globaliseringsbegreppet 
togs i allmänt bruk och begreppen upplevelseekonomi och 
kreativ ekonomi lanserades för att beteckna en ny era i kul-
turproduktionens och kulturkonsumtionens utveckling. På 
motsvarande sätt har det kulturpolitiska samarbetet stärkts 
inom EU med den kulturartikel som infördes i Maastricht-
fördraget 1992 och modifierades i Amsterdamfördraget, 
som trädde i kraft 1999, där det bl.a. slås fast att ”icke-kom-
mersiellt kulturutbyte” mellan medlemsstaterna ska främ-
jas och att ”det gemensamma kulturarvet” ska framhävas 
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samtidigt som man visar ”respekt” för medlemsstaternas 
”nationella och regionala mångfald” (Amsterdamfördraget 
1997: Artikel 151). Med ramprogrammen Kultur 2000, som 
löpte 2000–2006, och Kulturprogrammet 2007, som löper 
fram t.o.m. 2013, har EU:s betoning av främjandet av kul-
turell mångfald och nya former av kultur stärkts liksom 
betoningen av att kulturen ska bidra till den samhällseko-
nomiska utvecklingen. Detta genomsyrar också den Kul-
turagenda som antogs av EU i maj 2007, där det slås fast 
att EU ska främja interkulturell dialog för att stärka den 
kulturella mångfalden och den kreativa potential som kul-
turen rymmer och lyfta fram kulturen som ett vitalt element 
i internationella relationer.

Den överstatliga kulturpolitik, som på dessa sätt marke-
ras av Unescos och EU:s konventioner, fördrag och ram-
program, sammanfaller till stor del med övergripande, men 
inte direkt samordnade, trender inom de nationella ramar 
som den statliga kulturpolitiken fortfarande i huvudsak hör 
hemma inom, åtminstone om man begränsar perspektivet 
till en europeisk kontext. I vissa fall, men långt ifrån alla, 
kan dessa trender förstås som influerade av den överstatliga 
kulturpolitik, som har utvecklats i Unescos och EU:s regi, 
vilket kan exemplifieras med det genomslag som Unesco-
rapporten Our Creative Diversity (World Commission on 
Culture and Development 1996) fick mot slutet av 1990-talet 
inom ramarna för olika nationella kulturpolitiska debatter 
och statliga åtgärder för att främja kulturell utveckling och 
mångfald, en rapport där man för övrigt också konstaterade 
att det nationalstatliga kulturpolitiska handlingsutrymmet 
hade krympt avsevärt till följd av den globala kulturmark-
nadens expansion (s. 237).

Rapporten gav få ledtrådar till hur man borde förhålla sig 
till detta krympande handlingsutrymme, men fångade för-
modligen upp en utbredd känsla av att en mer eller mindre 
radikal omställning av såväl den överstatliga som statliga 
kulturpolitiken var befogad. Under 1980- och 90-talen var 
dock en omställning redan på gång i många länder, vilket 
exempelvis bekräftas av det komparativa forskningsprojekt, 
som avslutades 2003 med rapporten The Nordic Cultural 
Model, där den statliga kulturpolitikens utveckling i de nord-
iska länderna under de fyra sista decennierna av 1900-talet 
analyseras (Duelund 2003). Under 1980- och 90-talen fick 
en mer instrumentell syn på kultur- och konstlivet fotfäste 
i dessa länders statliga kulturpolitik, samtidigt som det 
upplysningsideal och de demokratiseringssträvanden som 
tidigare genomsyrat den tonades ned, liksom motsättningen 
mellan den kommersiellt inriktade och den konstnärligt el-
ler kvalitetsinriktade kulturproduktionen. Dessa tendenser 
förstärktes när millenniumskiftet 2000 närmade sig genom 
att New Public Management (NPM) infördes som ett nytt 
verktyg i administrationen av den offentliga sektorn, paral-
lellt med att möjligheterna till samarbete mellan konst- och 
näringslivet, liksom förutsättningarna för entreprenörskap 
inom kulturlivet i stort, lyftes fram.

Dessa förändringar är inte begränsade till de nordiska 
länderna, utan tycks tämligen väl återspegla vad som kan 
bedömas som internationella trender inom den statliga 

kulturpolitiken, även om de i många fall är förenade med 
nationella särdrag. Det senare kan exemplifieras med den 
statliga kulturpolitikens utveckling i Frankrike, där den 
stora satsningen på maisons de la culture, den landsom-
fattande uppbyggnad av relativt anspråkslösa ”kulturhus”, 
vars syfte var att öka tillgängligheten till den kvalitativt 
högtstående kulturen, ersattes av en rad kulturpolitiska 
grand projets fr.o.m. upprättandet av Centre Pompidou 
1977, som i likhet med efterföljare som exempelvis Opera 
Bastille och Musée d’Orsay framstår som monument över 
olika presidenter. Trots detta nationella särdrag, som när-
mast för tankarna till förmoderna representationsformer 
av politisk makt, faller denna omsvängning i den franska 
kulturpolitiken väl in i ett internationellt mönster av sats-
ningar på storskaliga och ekonomiskt lukrativa kultur- och 
museiprojekt, som i likhet med exempelvis Guggenheim-
museet i Bilbao, som invigdes 1997, är invävda i city bran-
ding, turismsatsningar och kompletterande näringslivs-
satsningar.

Denna trend att kulturpolitiska satsningar integreras i 
storskaliga city branding-projekt står delvis i motsättning 
till vad som har benämnts The New International Division 
of Cultural Labour (NICL, Kulturarbetets nya internatio-
nella arbetsfördelning), den geografiska omlokalisering av 
kulturarbetet, som globaliseringen har fört med sig genom 
att alltmer sprida ut det från ett fåtal kulturella centra och 
göra det mindre platsbundet. Men konsekvenserna av dessa 
trender sammanfaller även till viss del med varandra, inte 
minst med avseende på upplösningen av gränserna mellan 
marknad och stat. I likhet med kulturpolitiska satsningar i 
form av city branding förutsätter ofta storskaliga projekt i 
fråga om upplevelseekonomi eller traditionella mediegen-
rer, som exempelvis filmproduktionen, såväl privat som of-
fentlig finansiering.

På detta och andra sätt förskjuts gränserna och relationer-
na mellan marknad, stat och civilt samhälle, både internatio-
nellt och nationellt, vilket också återspelar sig i ideologiska 
och pragmatiskt inriktade kulturpolitiska ställningstagan-
den. Ideologiskt, men även realpolitiskt, vilar den europe-
iska kulturpolitik av socialdemokratiskt och socialliberalt 
snitt, som växte fram omkring mitten av 1900-talet, på en 
allians mellan staten och det civila samhället mot markna-
den. Håller man sig till en nordisk eller svensk kontext var 
det de ideologiska uttrycken för denna allians, som under 
lång tid angav de grundläggande riktlinjerna, inte bara för 
kulturpolitiska resursfördelningar och stödformer utan 
också inom exempelvis det fritids-, ungdoms- och idrotts-
politiska området. Kärnan i denna kulturpolitik utgjordes 
av stödet till den (kvalitativt högtstående) kultur som inte 
hade förutsättningar att överleva på marknadens villkor, 
kombinerat med folkbildning (för att folk i gemen skulle 
kunna tillgodogöra sig den) och värnet mot den (undermå-
liga) kultur som producerades med kommersiella syften.

Orsakerna till att denna kärna har förlorat sin tidigare 
kraft i såväl internationella som nationella kulturpolitiska 
sammanhang är komplexa. Det är inte heller möjligt att 
enbart reducera dem till en fråga om i vilken utsträckning 
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marknadslogiken har trängt in i och omvandlat den statliga 
kulturpolitiken.

Omvandlade relationer mellan
marknad, stat och civilt samhälle
Generellt sett förefaller det vara försöken att balansera el-
ler sammanjämka etablerade stödformer för kulturen med 
åtgärder, som främjar kreativa satsningar inom en på många 
sätt gränsupplösande kultur- och upplevelseekonomi, som 
kännetecknar den nutida kulturpolitiken, både i form av 
överstatliga och nationellt statliga initiativ. Samtidigt har 
legitimeringen av de etablerade stödformerna, som kan be-
skrivas som själva det raison d’etre den europeiska kultur-
politiken vilar på i sin socialliberala och socialdemokratiska 
tappning, fått sig en törn, dels genom de överskridanden 
och sammanvävningar av hög och låg kultur som manifes-
terade sig inom konsten med postmodernismens framväxt, 
dels de ifrågasättanden av gränsen mellan dessa kulturella 
poler och av det berättigade i att tillskriva den förra ett hö-
gre kvalitativt värde än den senare, som den nya populär-
kulturforskningen med bas i cultural studies i huvudsak 
har svarat för. Härigenom har också denna kulturpolitiks 
folkbildningsfrämjande inriktning och värn gentemot den 
kommersiella kulturen förlorat en stor del av sina tidigare 
närmast självklara värden. Inom vissa nationella kontexter, 
som den svenska, miste dessutom främjande åtgärder av den 
här typen något av sin legitimitet genom att den ideologiska 
alliansen mellan staten och det civila samhället mot mark-
naden bröts upp tidigare inom vissa sektorer än andra och 
därigenom förlorade sin karaktär av sammanhållen statlig 
överideologi.

I Sverige, liksom internationellt sett, illustreras detta av 
idrottsrörelsens successivt allt starkare integrering i mark-
naden. Som den främsta representanten för den kroppsliga 
motsvarigheten till det (själsliga) bildningsideal som växte 
fram under 1800-talet och som kompletterade det enligt den 
antika devisen mens sana in corpore sano, ”en sund själ i en 
sund kropp”, inkorporerades också den svenska idrottsrö-
relsen i en koherent statlig överideologi, där värnet mot de 
kommersiella krafterna utgjorde en gemensam nämnare för 
synen på fostran, kultur, fritid och sport. Med den potential 
till globalisering som tidigt manifesterade sig inom den mo-
derna idrottsrörelsen i form av exempelvis olympiska spel 
och världsmästerskapstävlingar – vilket gör den till en tidig 
spjutspets i globaliseringen av det civila samhället – blev 
det i takt med att idrottsrörelsen professionaliserades och 
amatöridealen alltmer övergavs på internationell nivå allt 
svårare att upprätthålla värnet mot de kommersiella kraf-
terna inom nationella kontexter, vilket markerades på ett 
slutgiltigt sätt när den olympiska amatörregeln avskaffades 
inför sommarolympiaden i Barcelona 1992.

Ser man till idrottsrörelsen är det påfallande hur krafter 
inom marknaden, staten och det civila samhället konverge-
rar med varandra i dess utveckling och att nationalismen 
– framför allt i den variant som Michael Billig (1995) har 
betecknat som ”banal nationalism” – snarare har utgjort en 
förutsättning än ett hinder för dess globalisering. Härige-

nom avtecknar sig idrottens integrering i den globala upp-
levelseekonomin, där OS och Fotbolls-VM numera utgör 
flaggskeppen i den evenemangskultur som är knuten till 
den, inte bara på ett tydligt sätt utan också på ett sätt som 
gör att sport numera framstår som en dominerande form 
av populärkultur. Och detta ger i sin tur nytt bränsle till de 
kontroverser som själva användningen av kulturbegreppet 
ger – och sedan länge har gett – upphov till.

Kulturdiskurser och kulturkontroverser
Historiskt sett har innebörden i kulturbegreppet förskjutits 
och rört sig mellan olika semantiska poler, såväl i kultur-
politiska som i andra sammanhang. Sådana förskjutningar 
har ibland uppfattats som kontroversiella, ibland tvärtom 
som okontroversiella anpassningar till en förändrad verk-
lighet, ibland som sätt att hantera nya utvecklingstendenser 
inom kulturområdet, ibland som sätt att precisera innebörder 
i kulturbegreppet som plötsligt framstått som oklara, ibland 
som bestämningar av dess innebörd när det sammanfogas 
med nya prefix eller suffix, etc. Övergången från ett snävare 
estetiskt/konstnärligt till ett bredare antropologiskt kultur-
begrepp är på detta sätt exempelvis något som kännetecknar 
kulturpolitiken såväl i en svensk och nordisk som i en bredare 
internationell kontext under 1960- och 70-talen. Under de ef-
terföljande decennierna har på motsvarande sätt nya begrepp, 
som exempelvis kulturell mångfald, mångkultur och multi-
kultur, förts in i och getts en central plats i kulturpolitiska 
sammanhang, åtföljda av ett stegrat behov av preciseringar 
av deras innebörder och praktiska tillämpningar.

I detta sammanhang kan det också vara på sin plats att 
peka på hur användningen av termen ”värld” har förändrats, 
inte minst på ett kulturpolitiskt relevant sätt, när den som 
prefix har sammanfogats med kulturbegreppet eller med 
närliggande begrepp. Intuitivt sett borde globaliseringen, 
om något, främja framväxten av en någotsånär sammanhål-
len världskultur med i någon mening universella anspråk, 
eftersom det förefaller vara svårt – för att inte säga omöjligt 
– att förankra föreställningen om en sådan i ett partikula-
ristiskt synsätt. Bruket av världsprefixet är dock långt ifrån 
koherent i kulturpolitiska eller andra kulturella samman-
hang och uppvisar också mer eller mindre subtila seman-
tiska förskjutningar över tid.

De semantiska förskjutningar, som kännetecknar bru-
ket av världsprefixet i kulturella sammanhang, framtonar 
exempelvis om man ställer den tidigare relativt vanliga 
användningen av begreppet världslitteratur i relief till det 
nutida bruket av genrebeteckningen världsmusik. Medan 
det förra på ett med dåtidens ögon okontroversiellt sätt vi-
lade på föreställningen om ett slags universell kanon, som i 
praktiken bestod av den västerländska litteraturtraditionen, 
exkluderar den senare åt motsatt håll genom att den i princip 
refererar till allt som faller utanför ramarna för vad som 
framstår som västerländsk konstmusik och mainstream-
musik. Som prefix i litteraturen fungerade ”värld” i denna 
bemärkelse som en ram för universella anspråk, medan det 
som prefix i musiken numera snarare befäster ett partiku-
laristiskt synsätt.
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Detta påminner om de subtila semantiska förskjutningar 
som kännetecknar användningen av ord som ”världskul-
turarv” och ”världskulturmuseum” i kulturpolitiska sam-
manhang. Medan bruket av det förra, explicit eller impli-
cit, reser universella anspråk, fungerar det senare snarare 
som ett slags paraplybeteckning på världens alla kulturer, 
samtidigt som det i praktiken – precis som världsmusik-
genren – tenderar att exkludera den kultur som framstår 
som västerländsk. Däremot är de universella anspråk, som 
användningen av begreppet världskulturarv reser genom 
att stadfästa vissa kulturarv som en angelägenhet för hela 
mänskligheten, givetvis inte begränsade till en västerländsk 
kontext.

Kulturpolitiska begreppsförskjutningar av den här typen 
är givetvis beroende av mer övergripande eller djuplodande 
kulturdiskurser, bl.a. inom kulturforskningen, men bidrar 
precis som dessa till att kasta ljus över vad som står på spel 
eller utgör kontroversiella brytpunkter i synen på kulturens 
ställning i dagens samhälle. Bland de kontroverser som det 
på detta sätt är möjligt att vaska fram ur samtidens diskur-
ser om kultur, inklusive den kulturpolitiska, finns det både 
sådana som uppvisar mer tidstypiska drag och sådana som 
framstår som mer eller mindre ”eviga”. De förra kan ex-
emplifieras med diskursen om kulturell mångfald och de 
senare med den om distinktionen mellan hög och låg kultur. 
I båda fallen rör det sig om aktuella diskurser, men medan 
den förra i huvudsak hör hemma i de senaste decennierna 
uppvisar den senare en kontinuitet som sträcker sig tillbaka 
till 1700- och 1800-talen.

Därmed inte sagt att kontroverserna kring distinktionen 
mellan hög och låg kultur är desamma idag som för drygt 
hundra år sedan eller ännu längre tillbaka i tiden. Även 
om distinktionen som sådan, liksom diskursen kring den, 
sträcker sig långt tillbaka i tiden, innebär detta varken att 
pro- och kontraargumenten för distinktionens berättigande 
inte har förändrats över tid eller att hög/låg-diskursen inte 
uppvisar tidstypiska drag. Det framgår exempelvis tydligt 
om man ställer kritiken av masskulturen, som intensifie-
rades under tidsperioden 1930–1960, i relief till den kon-
struktivistiska kritik av själva distinktionen mellan hög och 
låg kultur som har genomsyrat kulturforskningen under de 
senaste decennierna.

Under de senaste decennierna har just konstruktivismen 
och dess kritik av olika former av essentialism framstått som 
en allt starkare position i de kontroverser som kännetecknar 
den samtida diskursen om kultur. Med bärkraft både ifråga 
om diskursen om hög/låg kultur och kulturell mångfald har 
konstruktivismen utmanat de universella anspråk som oli-
ka hegemoniska synsätt på kultur har vilat på eller rest. Ur 
denna synvinkel framtonar motsättningen mellan å ena si-
dan konstruktivistiska och essentialistiska positioner och å 
andra sidan ställningstaganden för universalism respektive 
partikularism som de grundläggande kontroverserna eller 
konfliktpunkterna i den samtida kulturdiskursen. Detta blir 
ännu tydligare om man ser till de sätt på vilka dessa konflik-
ter korsar varandra i olika kulturdiskurser i en globaliserad 
värld där det – paradoxalt nog kan tyckas – förefaller bli allt 

svårare att urskilja eller finna fram till universellt hållbara 
värden.

Universalism

     

      Essentialism Konstruktivism 

 

Partikularism

I den samtida diskursen kring kulturella hierarkier framto-
nar den grundläggande kontroversen mellan essentialistiska 
positioner, som på traditionellt vis tillskriver den högre kul-
turen inneboende universella kvaliteter eller värden, och 
konstruktivistiska positioner, som betraktar dessa univer-
sella anspråk som uttryck för makt- och dominansförhål-
landen och följaktligen också syftar till att dekonstruera 
dem. Betraktade som två konkurrerande synsätt på de uni-
versella anspråk som den högre kulturen reser, föreligger 
det visserligen såväl sofistikerade teoretiska analyser som 
empiriska studier som ger stöd åt ettdera av dem, samti-
digt som det är svårt att bortse ifrån att de på ett annat plan 
bottnar i ett slags svårfångad tro på eller övertygelse om att 
vissa kulturella värden eller kvaliteter kan respektive inte 
kan vara ”konstruerade”. Utan att gå in på den komplexa 
frågan om vad som talar för respektive emot dessa båda 
synsätt är det möjligt att hävda att konstruktivismen under 
de senaste decennierna har detroniserat essentialismen och 
övertagit dess tidigare hegemoniska position i diskursen om 
på vilket sätt den högre kulturen förkroppsligar universella 
värden eller kvaliteter.

Universalism och essentialism tappar mark
Universalismens apologeter förefaller befinna sig i samma 
underordnade position när det gäller diskursen om kultu-
rell mångfald – och kan sägas ha gjort så alltsedan denna 
diskurs aktualiserades på allvar under 1980- och 90-talen 
och förflyttades från kulturdiskursens periferi till dess cen-
trum. Själva begreppet kulturell mångfald bär dock i likhet 
med synonyma eller besläktade begrepp, som exempelvis 
mångkultur, multikultur, hybridkultur och synkretism, på 
en specifik komplexitet med avseende på dikotomin uni-
versalism/partikularism. Till viss del ger denna komplexitet 
uttryck åt en paradox genom att det partikulära i sig – eller 
enligt en annan möjlig tolkning: själva mångfalden av olika 
kulturer – tillskrivs ett universellt värde eller reser anspråk 
på att accepteras som ett sådant. Apologeter för kulturell 
mångfald tvingas härigenom till att mer eller mindre sitta på 
två stolar samtidigt – eller m.a.o. till att försvara det parti-
kulära med någon form av universalism. Och inget fel i det: 
en renodlad partikularistisk syn på kulturell mångfald, för 
vilken varje värde, tanke eller regel framstår som kulturspe-
cifik, öppnar dels för ett relativistiskt synsätt, som gör det 
svårt att hantera relationerna mellan olika kulturer, dels för 
att upplösa själva tanken på kulturell mångfald, eftersom 
denna knappast är möjlig att förstå som kulturspecifik.
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Mot denna bakgrund framstår det som mer eller mindre 
nödvändigt för den kulturella mångfaldens förespråkare att 
finna fram till en hanterbar hållning gentemot det partikulä-
ra och det universella. Ur denna synvinkel framtonar frågan 
om vilken relation mellan det partikulära och det universel-
la, som föreställningen om kulturell mångfald ska bygga på, 
som primär – eller, uttryckt på annat sätt: vilka partikulära 
och universella värden som bör kombineras med varandra. 
Och i detta avseende föreligger det, som diskursen om kul-
turell mångfald – om än i huvudsak på ett implicit sätt – ger 
uttryck åt, flera möjligheter. Universella proklamationer om 
toleransen för andra kulturer eller alla kulturers lika värde 
kombinerat med en partikularistisk betoning av varje kul-
turs egenvärde framstår som en sådan möjlighet. En annan 
ligger i att tillskriva mångfalden i sig ett egenvärde, vilket 
kan betraktas som liktydigt med att tilldela den ett univer-
sellt värde, vilket emellertid inte är helt okomplicerat: dels 
genom att den förutsätter existensen av olika kulturer eller 
kulturella skillnader, dels öppnar för ett hierarkiskt tänkan-
de där mångkulturella samhällen värderas högre än sådana 
som framstår som enhetskulturer.

Under de senaste decennierna har diskursen om kulturell 
mångfald framför allt förts i termer av etnicitet och sam-
manfaller därigenom med en relativt tydlig förskjutning 
från essentialism till konstruktivism i synen på etnicitet. 
Detta kan beskrivas som en rörelse från essentialistiska 
till konstruktivistiska förklaringar av det partikulära. I da-
gens etnicitetsforskning råder det så gott som fullständig 
konsensus om att betrakta etniska grupper och skillnader 
som sociala eller historiska konstruktioner. I det här sam-
manhanget finns det ingen anledning att ifrågasätta denna, 
för etnicitetsforskningen mycket vitala, perspektivförskjut-
ning, men däremot att peka på den arbiträra karaktär som 
härigenom tillskrivs etniska grupper och skillnader. Med 
detta har det, kort sagt, blivit svårare att tillskriva etnicite-
ten i sig ett egenvärde, enligt logiken att det ligger närmare 
tillhands att tilldela essentiella egenskaper ett sådant värde 
än det som framstår som konstruerat. Detta får också åter-
verkningar på den diskurs om kulturell mångfald som förs i 
termer av etnicitet, genom att det å ena sidan underminerar 
förutsättningarna för att tilldela det partikulära immanenta 
värden och å andra sidan, delvis just härigenom, öppnar för 
en affirmativ syn på hybridkulturer och olika former av kul-
tursynkretism.

Att det är relevant att ringa in förskjutningar motsvarande 
dem som jag har berört här i samtidens kulturdiskurs fram-
går inte minst om man ser till mångkulturtankens primära 
fiende, den samtida främlingsfientligheten och rasismen. 
Sett över tid kännetecknas symptomatiskt nog också rasis-
men, såväl ideologiskt som retoriskt, av förskjutningar från 
essentiella och universella synsätt mot konstruktivistiska 
och partikularistiska. Avsikten med att påpeka detta är på 
intet sätt att kompromettera de senare synsätten i sig, utan 
att betona deras utbredning och kraft i globaliseringens ti-
devarv. Förskjutningen från essentialism och universalism 
till konstruktivism och partikularism är speciellt tydlig i 
form av vad som har kallats ”den nya rasismen” och som 

Frantz Fanon (1967) var först med att beteckna som ”kultu-
rell rasism”. Förutom att förankra sin ideologi i kulturella 
snarare än (ras)biologiska resonemang och perspektiv har 
denna form av rasism övergivit ”den gamla rasismens” syn 
på en essentiellt och universellt förankrad rasöverlägsenhet 
och ersatt den med ett partikularistiskt synsätt som betonar 
det inkommensurabla i relationerna mellan olika nationella 
eller etniska kulturer och den konfliktpotential detta genere-
rar. Därigenom har också behovet av att förankra rasismen 
i essentiella synsätt fallit bort och istället betonas de reella 
effekterna (som tolkas i konflikttermer) av konstruktionen 
av nationella eller etniska grupptillhörigheter, snarare än 
dessa konstruktioner i sig. ■
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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 

Kulturens ekonomisering
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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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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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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 

K-samhället i backspegeln
av Åke E Andersson

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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Trots antaganden om att det offentliga stödet till kultur 
minskar och att kulturen i allt högre grad finansieras ge-
nom sponsring visar statistik att det offentliga stödet till 
kulturen i Sverige, åtminstone på statlig nivå, har ökat i 
reella termer under de senaste tjugo åren. Samtidigt är 
sponsringsintäkterna fortsatt ytterst blygsamma i för-
hållande till de totala kostnaderna för kulturell verk-
samhet. Sponsring är en affärsmässig överenskommelse 
om utbyte av produkter eller tjänster till gagn för bägge 
parter. Sponsring bidrar till kulturens finansiering samt 
till stimulans och utveckling av det sponsrande företa-
gets kundrelationer, personal och image. Sponsringen av 
kultur kännetecknas dock även av konservatism, kortsik-
tighet och konjunkturkänslighet. Att företags överskott 
används för att finansiera kultur är inte heller något nytt 
fenomen. Tvärtom har kultur genom historien finansie-
rats både offentligt och privat.

Under antiken var tempel, teatrar och arenor offentliga rum 
för olika kulturella uttryck. De var ofta finansierade genom 
gåvor från rika medborgare, som här kunde roa sig och visa 
upp sig tillsammans med pöbeln och på detta sätt bidra till 
och delta i lokalsamhället (Boholm 1993, Futrell 1997, Kö-
hne och Ewigleben 2000). Hoven var några sekel senare att-
raktiva som uppdragsgivare för vetenskapsmän och konst-
närliga utövare, då de ofta betalade bättre än borgarskapets 
samfälligheter; samtidigt kunde de vara nyckfulla i sin 
smak (Burckhardt 1960, Craske 1997). 1700-talets växande 
borgarskap i Europa vinnlade sig å sin sida om att stödja 
kulturella aktiviteter som var allmänt tillgängliga, såsom 
publika museer och kultursalonger, för att särskilja sig från 
aristokratins exklusiva kulturkonsumtion (McIsaac 2007). 
Staten som kulturfinansiär i vår samtida bemärkelse uppträ-
der först i och med nationalstaternas födelse på 1800-talet. 
Att stater och andra offentliga aktörer gått in med finansiellt 
stöd till kulturinstitutioner och andra kulturverksamheter 
beror på att man sett det som viktigt att säkra deras fortlev-
nad när privata finansiärer inte längre har kunnat eller velat 
bidra. Det offentliga har trätt in exempelvis då en stor pri-
vat kulturfinansiär förlorat sin ekonomiska bas eller avlidit 
och den aktuella verksamhetens framtid varit oviss. Förr 
som nu har dock finansiering och stöd av kultur följt den 
stödjande partens intressen och prioriteringar (McCloskey 
2006, Behnke 2007, McIsaac 2007)

Att företags bidrag till finansiering av kulturen disku-
teras idag har att göra med att skattelagstiftningen tydligt 
skiljer på privatekonomi och företags ekonomi. Genom his-
torien har familjers privata ekonomi däremot varit mycket 
mer sammanflätad med familjens försörjning, vare sig det 
rört sig om affärer eller politik. Det gör det svårt att enty-

digt skilja offentlig från privat finansiering av kultur under 
tidigare sekler. Det moderna industrialiserade samhället har 
däremot medfört en mer detaljerad skattelagstiftning, där 
privat förmögenhet och affärsrörelse, det vill säga juridiska 
och fysiska skattesubjekt, åtskiljs och tydligare gränser 
mellan företag och företagsägare har etablerats. Genom att 
aktiebolagen i och med industrialiseringen kommit att bli 
allt mer dominerande som bolagstyp har också de enskilda 
ägarnas personliga andel av företagens vinster generellt sett 
minskat, eftersom antalet ägare är så mycket större. Det gör 
att företag har stora summor arbetande kapital, som potenti-
ellt är tillgängligt för sponsring av till exempel kultur. 

Myten om minskade bidrag 
Sedan 1990-talet har många aktörer inom kulturlivet hävdat 
att det offentliga minskar sitt stöd till kulturen. Även fors-
kare har antagit att förändringar i offentlig förvaltning ska-
pat ett större behov av kommersiell orientering (Hughes och 
Luksetich 2004) och sponsringsintäkter (Olkkonen 2002) i 
kultursektorn. Trots att undersökningar om samband mellan 
offentligt stöd och andra typer av inkomster för kulturorga-
nisationer har gjorts internationellt (Maddison 2004) kan 
denna antagna minskning av offentligt stöd till kulturen inte 
bekräftas vid analys av de offentliga utgifterna för kulturen 
i Sverige de senaste tjugo åren. Tvärtom har bidragen till 
kulturen i reala termer ökat under perioden, åtminstone på 
statlig nivå (se vidare det statistiska material som redovisas i 
kapitlet ”Kulturens ekonomi” i denna volym), inte ens under 
1990-talets början, som i övrigt präglades av besparingar 
inom det offentliga. En liknande utveckling kan ses under 
motsvarande period i länder som Italien och Storbritannien 
(Selwood 2001, Bodo och Spada 2004, Trupiano 2005). 
Även om det av statistiken kan konstateras att de offentliga 
utgifterna för kultur har ökat, måste man också se vad dessa 
utgifter har gått till för att kunna bedöma den reella effekten 
av det offentliga kulturstödet. Ökade utgifter innebär inte 
nödvändigtvis ett ökat kulturellt utbud, eftersom stigande 
kostnader för hyror, säkerhet och personal liksom för andra 
fasta kostnader kräver sitt. Offentliga anslag och stöd ur-
holkas på grund av antaganden om möjlig verksamhetsra-
tionalisering, något som i sin tur leder till minskad service 
och personalstyrka eller behov av komplettering med andra 
former av inkomster (Lindqvist 2007). 

Möjligen kan den spridda uppfattningen i Sverige att det 
offentliga stödet till kultur minskar och att sponsringen be-
höver öka vara influerad av beskrivningar av situationen 
för kultur i Storbritannien, där en sådan utveckling faktiskt 
skedde under 1980- och 1990-talen (Alexander 2007). En 
allmän ekonomisering av samhället, genom ökat utrymme 
för ekonomiska frågor i media och en avreglering av tidigare 

Näringslivets stöd till
kulturen ännu blygsamt 
av Katja Lindqvist
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nationella finansiella system, kan tillsammans med en glo-
baliserad medialisering också ha skapat en generell uppfatt-
ning att näringslivet vinner mark på politikens bekostnad. 
Detta tillsammans med utbredningen av en varumärkeskul-
tur, där kvalitativa värden omdefinieras i ekonomiska ter-
mer, kan ligga bakom en önskan inom kultursektorn att för-
stå näringslivets sätt att resonera (Heilbrunn 2006). I vilken 
mån det ökande antalet kulturorganisationer och därmed en 
större faktisk konkurrens har bidragit till uppfattningen att 
de offentliga medlen har minskat har mig veterligen inte 
undersökts i Sverige.

Den utveckling mot ett ”värde för pengarna”-tänkande 
inom offentlig förvaltning, som i Storbritannien pågått i 
nästan tre decennier, kan ses också i många andra länder, 
liksom effekter av detta tänkande för kulturen. I många 
av västvärldens länder expanderade ekonomin under hela 
1900-talet. I Sverige innebar det att det offentliga succes-
sivt fick större skatteintäkter och också expanderade. Det 
gjorde i sin tur att staten kunde öka det ekonomiska stödet 
till kulturen. Decennierna efter 1970-talet har dock präglats 
av en stagnerad samhällsekonomi och avstannad offentlig 
expansion. Statsbudgeten i Sverige är sedan ett decennium 
reglerad, vilket innebär att staten har ett fast årligt utgifts-
tak och alltså måste prioritera bland sina kostnader. Sedan 
1990-talet har en decentralisering av offentligt beslutsfat-
tande samtidigt medfört att kommuner har fått ökat själv-
bestämmande, bland annat vad gäller det lokala kulturella 
utbudet. De reformer med beställar-utförarmodeller och ett 
ökat antal serviceleverantörer, som införts i Sverige och 
andra länder, kan inte avfärdas som enbart en nyliberal ny-
ordning, eftersom de införts med demokratiska argument 
som decentralisering och effektiv användning av medbor-
gares skattepengar (Schuster 1997, Hasselbladh et al. 2008, 
Lindqvist 2008). De har dock fört med sig ett ökat fokus på 
ekonomisk redovisning och balans vid sidan av konstnärliga 
och andra mål hos kulturorganisationer som får offentligt 
stöd. En liknande fokusförskjutning har skett på kommunal 
nivå, där kommunpolitiker sedan 1990-talet har uppmuntrat 
privat finansiering av lokal kulturell verksamhet. Från of-
fentligt håll har man alltså velat att den privata sfären – fö-
retag och privatpersoner – mer direkt engagerar sig i kultur, 
både i form av kulturkonsumtion och av sponsring.

Definition av sponsring
Sponsring är ett affärsmässigt avtal mellan två organisa-
tioner om utbyte av varor, tjänster och/eller andra resurser. 
Sponsringen som ekonomisk transaktion är främst en skat-
teteknisk lösning, som syftar till att möjliggöra samröre 
mellan kommersiella och i första hand icke affärsdrivande 
organisationer med icke beskattade medel, dvs. rörelseka-
pital (Jiffer och Roos 1999, Rectanus 2002). Syftet är att 
genom ömsesidigt utbyte ge den ena organisationen tillgång 
till resurser och samtidigt erbjuda den andra parten något 
värdefullt. För kulturorganisationer är sponsring främst en 
finansieringsform, medan det för företag och sponsrande 
organisationer kan handla om marknadsföring och/eller ut-
veckling av personalen och organisationen. Idag används 

ordet sponsring ofta om finansiering av kultur generellt el-
ler om offentliga stöd till kulturen, vilket inte är korrekt. Of-
fentliga organ kan självklart sponsra verksamheter, men då 
handlar det om affärsmässiga avtal, precis som för privata 
företag, och inte om öronmärkta medel för stöd till kultur. 
Ett annat ord som också används idag är fundraising. Detta 
begrepp, som står för arbete med att generera inkomster 
från både företag och privatpersoner i form av direkta eko-
nomiska bidrag (donationer) till kulturell verksamhet (Byr-
nes 2003) härstammar från USA, där både privatpersoners 
och företags donationer är skattemässigt avdragsgilla, dvs. 
minskas från det totala skatteunderlaget för en privatperson 
eller ett företag. Denna typ av skattelättnad finns inte i Sve-
rige, men i många andra länder.

Sponsringens bidrag till kulturen
För kulturorganisationer handlar sponsring om att få till-
gång till olika typer av resurser för sin verksamhet i ut-
byte mot resurser som man innehar. Syftet är att kunna 
göra fler och bättre utställningar, program eller liknande 
än man hade kunnat göra utan de tillskjutna resurserna. 
Ofta handlar sponsringen om att erhålla ett monetärt stöd, 
varor eller tjänster utan att behöva betala marknadspris 
för dessa, vilket direkt gagnar den egna verksamheten. 
Sponsring kan för kulturorganisationer handla om att få 
tillgång till kvalificerad juridisk hjälp eller teknisk ut-
rustning eller att få pengar för en viss typ av verksamhet, 
exempelvis pedagogisk verksamhet. Det kulturorganisa-
tionen ger som ersättning för dessa resurser är ofta syn-
lighet gentemot kulturorganisationens publik och exklusiv 
tillgång till kulturorganisationens kompetens och resurser 
i olika form. Idag används ofta begrepp som partnerskap 
och samarbete för att undvika det mer negativt associera-
de sponsringsbegreppet. Ett viktigt bidrag till både kultur 
och näringsliv ger sponsring genom att den sammanför 
företags- och kultursfärerna. I och med den fackinriktade 
högre utbildningen i Sverige är kulturkonsumtion något 
som separeras från arbets- och affärslivet, och här kan 
sponsringen fylla en funktion som sammanförande länk. 
I Storbritannien samarbetar många företag i näringslivet 
med kulturlivet genom att använda sin yrkeskompetens för 
att lösa problem och möta utmaningar i den andra organi-
sationen, vilket skapar ett mer ömsesidigt och djupgående 
engagemang i de respektive verksamheterna än om bara 
pengar och logotyper utbyts.

Företag är konjunkturkänsliga, vilket innebär att även 
sponsringsavtal blir konjunkturkänsliga. Företag är därför 
i regel också ovilliga att binda sig till fleråriga sponsrings-
kontrakt. Ett år eller kortare perioder torde vara den van-
ligaste avtalslängden på sponsorkontrakt. Det är de mest 
traditionella konstformerna som sponsras mest, så sponsor-
medel är inte någon solidariskt fördelad inkomst för kultu-
ren. Skattelagstiftningen motverkar kultursponsring genom 
att det är svårt att fastställa värdet för kulturorganisationers 
gentjänster till privata företag, jämfört med idrottsområdet. 
Sammanfattningsvis är sponsring som finansieringskälla 
för kulturen konjunkturberoende, kortsiktig, konservativ 
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och svårvärderad och bidrar med en mycket liten andel av 
kulturens totala kostnader. 

Kultursponsringens bidrag till näringslivet
Utifrån ett företagsperspektiv handlar sponsring främst om 
marknadsföring och om personal- och organisationsutveck-
ling. Det behöver inte innebära att ägare, ledning och anställ-
da inte är intresserade av kultur. Sponsring som avtalsform 
har skapats som ett sätt för företag att stödja verksamheter, 
som på olika sätt tilldrar sig stort allmänt intresse, och synas 
i samband med dem. Kulturinstitutioner har ett stort värde 
i många medborgares ögon eftersom de är offentliga och 
allmännyttiga organisationer och arenor. Det är detta som 
gör kulturinstitutioner värdefulla också för företag, som här 
kan möta en (ny) publik på ickekommersiell mark. Skäl som 
företag anger för att de engagerar sig i kultursponsring är de 
ökande kostnaderna för traditionell marknadskommunika-
tion, såsom reklam, och den minskande effektiviteten hos 
denna. Många företag ser sponsring av kultur främst som 
ett sätt att profilera eller omprofilera företaget (O’Hagan och 
Harvey 2000). Redaktionell reklam, det vill säga omnäm-
nande av ett företag i medierapportering, är en ytterst vär-
defull del av sponsring och dessutom omöjlig för företag att 
köpa. Det är viktigt för företag att i sponsringssammanhang 
kunna visa på likvärdigt utbyte av produkter, tjänster eller 
pengar. Skälet är skattelagstiftningen i Sverige. Det kapi-
tal som företaget använder är ägarnas, och företaget och 
dess ledning kan inte bestämma helt själva över hur det ska 
användas, dels därför att ägarna och deras ställföreträdare 
bolagsstyrelsen kan ha synpunkter på hur överskott ska an-
vändas, dels därför att skattemyndigheter har synpunkter 
på vad företaget kan göra med pengarna. Överskott som 
inte återinvesteras i företagets verksamhet beskattas och 
skatteverket gör därför bedömningar av vad som är rimliga 
aktiviteter för ett företag att ägna sig åt, givet företagets 
inriktning och bransch. Det är givetvis fritt fram för företag 
att donera beskattade vinstmedel till kultur. Det som skat-
teverket bedömer är om det är ok ur skatteverkets synvinkel 
att företaget använder obeskattade pengar till kultur, alltså 
som en del i företagets ordinarie verksamhet. 

Inom amerikansk forskning lyfts ofta sponsring av kultur 
fram som ett alternativ till välgörenhet. Strategisk välgören-
het är en benämning på denna form av företagsengagemang 
i kultur och i social stödverksamhet (McAlister och Ferrell 
2002; Daellenbach, Davies och Ashill 2006). Detta handlar 
dock om stöd utan krav på motprestation och är därmed 
välgörenhet och inte sponsring. I USA gäller helt andra av-
drags- och skatteregler för både företag och privatpersoner 
och därför är denna typ av välgörenhet intressant för vissa 
grupper där. Samma typ av stöd är inte möjligt i Sverige, ef-
tersom vår skattelagstiftning ser annorlunda ut. Corporate 
social responsibility är ett annat begrepp som mer och mer 
används. Begreppet innebär att företag tar socialt ansvar, 
ofta genom att ekonomiskt direkt bidra till olika socialt an-
gelägna projekt eller organisationer. Detta företagsmässiga 
ansvar kan ta sig uttryck just i välgörenhet eller i olika for-
mer av stöd till sociala eller allmännyttiga verksamheter, 

och det strategiska elementet är troligen närvarande vid 
övervägningar om hur företagsansvaret ska visas och tas.

Andra typer av finansiering
De huvudsakliga finansieringsformerna för kultur är – för-
utom offentliga anslag och sponsring – självgenererade in-
komster, såsom entré- och biljettförsäljning och överskott 
från butik- och restaurangverksamhet m.m., bidrag av olika 
slag, medlemsavgifter och donationer (tabell 1). Dessa olika 
typer av finansiering presenteras här kort. 

Tabell 1. Typer av finansiering av kulturella verksamheter
Externgenererade inkomster  Självgenererade inkomster

Anslag Entré, biljettförsäljning 
Bidrag Butik  
Donationer Café, restaurang 
Sponsring Licenser 
Medlemsavgifter Utlåning, uthyrning 
Lotteriöverskott*  
Stiftelser* 
* I allmänhet fördelas lotterimedel liksom stiftelsemedel utifrån reglerade be-
dömningar av ansökningar, och skulle därför kunna ingå även under rubriken 
Bidrag. Stiftelseformen i sig kan dock också innebära finansiering, genom att 
individer och/eller organisationer donerar eller bidrar med det kapital eller de 
resurser som utgör grunden för stiftelsens verksamhet.

Egengenererade intäkter är en viktig del av kulturorganisa-
tioners totala budgetar, även om de inte utgör en merpart. 
Utöver entréintäkter omfattar begreppet intäkter från rela-
terade verksamheter exempelvis försäljning i butik och café 
knutet till kulturaktiviteterna. I länder som Storbritannien 
och USA har man arbetat mycket med kringförsäljning, 
exempelvis i form av museibutikers utbud, caféer och res-
tauranger, för att öka de totala inkomsterna och också för 
att erbjuda en rad olika skäl för att besöka en viss kulturin-
stitution (se t.ex. Toepler 2006). De självgenererade inkom-
sternas andel av de offentliga kulturorganisationernas totala 
inkomster i Sverige är mycket högre än inkomsterna från 
sponsring, ca 1 miljard i biljettintäkter och övriga självge-
nererade intäkter för scenkonst-, musik- och museiorgani-
sationer, jämfört med 90 miljoner i sponsringsintäkter. 

Den borgerliga alliansregering som kom till makten 2006 
avskaffade från 2007 den fria entré som några år tidigare 
hade införts på alla statliga museer i Sverige. Återinföran-
det av entréavgifterna gjorde museerna mindre beroende av 
offentliga anslag, men ledde också till att de förlorade hälf-
ten av museibesöken. Man kan fråga sig vilken strategi som 
samhällsekonomiskt är mer lönsam och om finansministern 
gjorde någon sådan kalkyl innan beslutet om avskaffandet 
av den fria entrén genomfördes. Bästa sättet att utnyttja de 
enorma statliga kulturhistoriska samlingarna är fortfarande 
något som återstår att forska kring i Sverige (jfr Klamer och 
Wim-Zuidhof 2007).

En alternativ finansieringskälla som inte används i Sveri-
ge idag men som i bland annat Storbritannien och Italien bli-
vit viktiga källor för finansiering av kulturella investeringar 
och verksamheter är lotterier (Creigh-Tyte och Gallimore 
2000, Trupiano 2005). Det man har gjort i dessa länder är 
att man har utvidgat mängden lottdragningar och på så sätt 
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skapat utrymme för ett ökat överskott att använda för inves-
teringar inom kulturen. Ur ett nationalekonomiskt perspek-
tiv är denna finansieringskälla dock tveksam, eftersom det 
innebär att personer som sällan konsumerar subventionerad 
kultur bidrar till finansieringen av sådan. Den subventione-
rade kulturen konsumeras oftare av grupper som inte köper 
lotter eller spelar på lotto. Denna typ av finansiering vore 
dock intressant att undersöka närmare i ett svenskt perspek-
tiv. Det överskott, som genereras i statens helägda Svenska 
Spel, går idag helt och hållet till folkidrotts- och ungdoms-
satsningar.

Löntagarfondspengar har sedan 1990-talet blivit en 
mycket viktig finansieringskälla för kulturen. Stiftelsen 
framtidens kultur har varit ett ytterst viktigt komplement 
till de statliga stipendierna och stödformerna. När den nu 
avslutas efter fullgjort uppdrag kommer det att påverka 
många kulturaktörer, små som stora. Kulturministern talar i 
stället om Allmänna arvsfonden som en möjlig efterträdare 
till Framtidens kulturs roll som kulturfinansiär.

Som nämnts tidigare är privata stiftelser en finansierings-
form för kultur, som är mer frekvent i länder som Italien 
och Tyskland än i Sverige (Disegni 2001, Bodo och Spada 
2004). Även Storbritannien har en mängd organisationsfor-
mer, som möjliggör både offentligt och privat finansiering 
av kulturverksamheter. Stiftelseformen är inte vanlig för 
finansiering av kultur i Sverige, även om det finns några 
avgörande undantag. Dock är detta en form som av många 
inom kulturområdet ses som en föredömlig form av finan-
siering av kultur, eftersom stiftelser agerar helt självstän-
digt utifrån kapital och syfte. 

När det gäller olika finansieringsformers roll i den totala 
finansieringen av kulturen bör både politiker och allmänhet 
fråga sig ifall sponsring, och särskilt ökande sponsring av 
kulturinstitutioner, kan påverka allmänhetens uppfattning 
om offentliga kulturinstitutioner negativt (Colbert, d’Astous 
och Parmentier 2005). Vad händer med kulturinstitutionerna 
som offentliga och demokratiska rum vid en ökande andel 
företagsnärvaro? Kan sponsring minska allmänhetens vilja 
att stödja kultur med skattemedel? Samtidigt har den offent-
ligt stödda kulturen, kanske paradoxalt, genom kostnadsfri 
tillgång till mycket kultur skapat en blindhet hos kultur-
konsumenter för de kostnader som kulturell verksamhet av 
hög kvalitet faktiskt innebär. Sponsring kan te sig som en 
bekväm lösning när betalningsviljan hos publiken är låg, 
men det är fortfarande konsumenterna som betalar största 
delen av den totala kulturkonsumtionen, och, som studier 
visar, är de flesta i Sverige måna om de få offentliga och 
ickekommersiella rum som kulturorganisationerna ännu 
huvudsakligen är. Stiftelseformen som en möjlig finansiell 
länk mellan privatsfär och kulturliv borde även av detta skäl 
utredas vidare i Sverige.

Man kan också fråga sig om den ökning av controller- och 
rapporteringsfunktioner på offentliga kulturinstitutioner 
som är en följd av mål- och resultatstyrningsreformer utgör 
ett effektivt utnyttjande av dessa organisationers resurser. 
Den ökande byråkratiseringen av kulturinstitutioner inne-
bär att administrationen som andel av organisationens verk-

samhet ökar, på kärnverksamhetens bekostnad. En slutsats 
som tyvärr får dras utifrån dagens offentliga stöd till och 
styrning av kulturen, är att den inte ger ökat utrymme för 
den konstnärliga eller kulturella kärnkompetensen. Frågan 
om mest effektiv användning av offentliga medel för svens-
ka kulturorganisationer är fortfarande öppen (jfr Peacock 
2000). ■
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Vad håller konstnärer på med; egentligen? Late Marcel 
Duchamp spelade schack, passionerade Pablo Picasso 
hängde på tjurfäktning och liderlige Salvador Dali ona-
nerade ideligen; allt enligt egna romantiska utsagor. 
Tro´t den som vill, idag har konstnärs-Svensson inte tid 
för sånt trams; hon är nämligen en entreprenör. I alla fall 
om man skall tro Mikael Scherdin, som i en autoetnogra-
fisk forskningsrapport1 ger en detaljerad beskrivning av 
en svensk konstnärs vedermödor för att nå en plats vid 
kreativitetens köttgrytor. Som lokalt komplement till en 
växande internationell konstsociologisk litteratur målar 
Scherdin ett svenskt porträtt av konstnären som entre-
prenör, fullt nedsänkt i våra lokala kulturekonomiska 
realiteter. 

Med ironisk adress till Adam Smith, han med den osynliga 
handen, kallar Scherdin sin företagsekonomiska avhandling 
”The Invisible Foot”. Vad han vill visa är hur det läggs krok-
ben för hans konstprojekt under en tio års nattorientering i 
kulturekonomins labyrinter. Här skall jag använda hans de-
taljerade och tämligen färska faktafall som spegling av hur 
kultur och ekonomi i praktiken kan samspela just i Sverige! 
Om sedan hans konst var bra eller dålig är en artskild fråga, 
som inte hör hemma i denna lilla betraktelse.

Handlingen börjar 1996 när videoläraren vid den regio-
nala konstskolan försover sig. Konststudenten Scherdin 
och hans skolkompisar får plötsligt leka fritt med kamera 
och TV-skärm. Plötsligt får de ett hugskott som kommer att 
hålla dem igång i ett helt decennium. Det självgenererade 
bildflödet försätter dem i ”flow” och snart sitter de påtända 
av skolans gamla TV-monitorer. Videotekniken blir till en 
estetisk urkälla för livets egen berusande onlinekonst. 

Berättelsen börjar alltså i mitten av nittiotalet. Få anar då 
nåt om bredband eller mobiltelefoni. Ingen har tänkt strea-
ming, än mindre YouTube eller MySpace. Tio år i teknikens 
värld verkar väldigt länge; har vi inte redan glömt alla krång-
lande datorer som pizzasvullnade nirdhackers ständigt för-
sökte fixa? Då för tiden såg konstläraren på Scherdins skola 
elevernas videolek mest som ett taffligt ”collage”; typ flux-
gubben Nam June Paiks ungdomsverk! Men när samtidigt 
finansfolket kring Stureplan pumpar upp IT-bubblan får 
Scherdin tidsandans medvind i projektseglen.

Processkonst av det slag som Scherdin liksom många 
samtida konstnärer utvecklar är knappast diskursiv; den är 
ordlös och måste alltså upplevas direkt. Det finns ju ingen 
produkt att visa upp, ingen tavla, film eller skulptur. För 
utomstående riskerar konstnärens besatthet med sin skapel-
seprocess att bli obegriplig och omöjlig att kommunicera. 
Scherdins egen slutsats blir att sådana projekt måste inbäd-

Den synliga foten och osynliga handen
av Pierre Guillet de Monthoux

das i ”en organisation av likasinnade” för att få en chans att 
utvecklas tekniskt och konstnärligt. Det gäller att bygga en 
”konstorganisation” för att jobba mot det hägrande målet; 
en skärm med direktkonst i vart svenskt hem?

Vi får detaljrikt följa hur resursjakten förvandlar Scher-
dins introverta experimentkonst till ett frenetiskt ansökan-
de, mötande, kontaktande, faxande och ringande. Den kära 
idén får snart många namn. Under sju års tid organiserar 
Scherdin sitt ”projekt” som ”BeeOff”, ett varumärke han 
hittat på; som ”Randomstudio”, ett kultlab efter Warhols 
Factory-modell; som ett ”DCP”, kort för ”digital content 
provider”; som en ”independent test spot for technical com-
panies”, en ”kulturportal”; som en ”IPTV”-kanal som skall 
fungera som ”free channel for art and music”; och när till 
sist även ”Splintermind AB” grundas har projektet också 
blivit inregistrerat som bolag.

Bakom varje nytt namn avläser man entreprenören 
Scherdins försök att knyta upp intressenter i sin konstor-
ganisation. Randomstudio och Warholreferens lockar kring 
millennieskiftet progressiva konst- och musikstudenter. 
Tekniska etiketter som ”DCP”, ”IPTV” eller ”Test Spot” 
attraherar några av IT-boomens aktiva teleoperatörer och 
varumärket ”BeeOff” bjussar på cool självkänsla samtidigt 
som idén kanske skyddas juridiskt. Vad som konkret hän-
der är att Scherdins konstorganisation placerar ut en skärm 
med onlinekonst på Helsingfors då nyöppnade museum för 
samtida konst Kiasma, på mediaartgalleriet Eyebeam i New 
York, på tekniska museet La Vilette i Paris. Efter diverse 
dryga långbänkar, ty vem är profet i sin eget land, tränger 
hans videoskärmar ända in i entréhallen på Moderna Museet 
i självaste kungliga Hufvudstaden. Och efter ett oräkneligt 
antal avslagna svenska ansökningar får Mikael Scherdin år 
2003 till sist papper från EU i Bryssel på att konstprojektet 
är värt att stödja.

Detta är resultatet av att Scherdins team spunnit ett stort 
nätverk, förgrenat långt utanför de Svenska nationella kul-
turpolitiska gränserna. År 2005 kommer dock sanningens 
ögonblick. För att EU-projektet skall kunna fullföljas i stor 
skala krävs nämligen en nationell motfinansiering. Men när 
ljuset slår om till grönt i Bryssel lyser det fortfarande rött i 
Stockholm där det svenska kulturministeriet vägrar enga-
gera sig som en seriös finanspartner. Så kickar den osynliga 
foten ut hela projektet, då ynka 200 000 svenska kronor blir 
det officiella Sveriges krokben för EU:s euromiljoner. I ett 
sista panikförsök riggar Scherdin i sommarvärmen 2005 
vad som idag är bekant som ett PPP (läs: public-private-
partnership). Privata partners är beredda men det offentliga 
Sverige skyller på semesterstängt. Det blir alltså ”foten” 
också för ett möjligt offentligt-privat handslag. Konstpro-

1. Scherdin, Mikael (2007), The Invisible Foot: Survival of new art ideas on the Swedish art arena: An 
autoethnographic study of nonTVTVstation, Doctoral thesis No 127, Uppsala: Företagsekonomiska 
institutionen, Uppsala universitet. 
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jektet läggs i malpåse, organisationen upplöses och Splin-
termind AB försätts i konkurs. Ridån faller 2005 och Mi-
kael Scherdin drar sig tillbaka från entreprenörskapet för 
att i avhandlingsform rapportera om och reflektera kring en 
konstnärs ekonomiska vedermödor.

Arbeten som Scherdins avhandling borde förstås ingå 
som fältfakta för den just nu pågående statliga utredningen 
av en ny svensk post-1974 kulturpolitik. Konstnären Scher-
dins mål var att bilda en offentlig ”konstorganisation”, men 
han skildrar hur en konstidé som vill överleva nästan tvingas 
bli ett ”konstföretag”. Det Splintermind som 2005 försattes 
i konkurs var ju ett aktiebolag och hans fältstudie vittnar om 
hur företagsekonomiska förhållanden spelade en avgörande 
roll för projektet.

Splintermind AB grundades år 2000 då den just ny-
spruckna IT-bubblan just hunnit stoppa Scherdins långt 
gångna start-up-planer för ett eget VenCapbolag. Scherdin 
visar tydligt att det var Telia som gav en privat hjälpande 
hand åt den konst som till sist skulle få foten av den of-
fentliga kultursvängen. Att konsten överhuvud blev företag 
berodde enligt Scherdin på att Telia vägrade betala in reda 
pengar om inte konstnärerna satte projektet på bolag och 
skötte redovisningen snyggt. Men först bidrar Telia indi-
rekt med konkret hjälp; genom dyr kabeldragning och da-
tautrustning till de lokaler man dessutom fick låna gratis av 
Stockholms kommun och ett större bostadsbolag som just 
då hoppades på en gyllene IT-framtid. Sedan kom direkt 
kontant hjälp; då Telia köpte utvecklingsuppdrag för minst 
tre miljoner för att bygga en, som det ju hette under värsta 
hypen, kulturportal. Det var faktiskt Telias IT-innovations-
avdelning S-lab som 1998 själva kontaktade Scherdin, som 
nästan skamset medger att han skickat dem en kompetent 
affärsplan. Vi kan läsa hur konstnärer och företagstekniker 
svetsades samman i ett engagerat team och hur arbetsrela-
tioner mellan IT-fantaster från både konst och företag växte 
från nyfikenhet till respekt och vänskap. Motvilligt medger 
Scherdin i sin fallstudie att samtidskonsten bättre kunde slå 
rot i en privat företagskultur än i offentlighetens karga myn-
dighetsmylla. 

När han drar slutsatser från sina fältstudier brister dock 
analysen, vilket paradoxalt gör Scherdins avhandling in-
tressantare. Efter att ha gett oss ett tidsdokument av kultur-
ekonomisk realitet tar nämligen Scherdin åter på sig de ana-
lysglasögon, som traditionellt anstår ”äkta” konstnärer som 
indoktrinerats i att man inte ostraffat bolar med kapitalet. 

Under nästan ett sekel har konstnärer fått veta att pri-
vatkapitalets företag är omöjliga konstpartners för att de 
bara tänker på pengar, för att de är kortsiktiga opportunis-
ter som instrumentaliserar konsten, för att de är toppstyrda 
hierarkier utan förmåga till mänskliga samarbetskontakter 
och för att deras enda intresse är maximering av kapitalets 
vinst. Scherdin konstaterar att det är precis dessa förhål-
landen som lade krokben för hans projekt. Konstnären kon-
fronterades med ett ”slutet” kulturfinansieringssystem, en 
snål ankdamm där ”fria” pengar ögonblickligen öronmärks 
för att täcka gamla kostnader, en isolerad ö där ”fria” hand-
lingsutrymmen trängs ut av ständigt trendväxlande direktiv, 

en maktfullkomlig hierarki som till yttermera visso saknar 
risktagande toppstyrning. Efter tio års slit och det definitiva 
misslyckandet inser Scherdin att det fullständigt saknats in-
tresse och förmåga att skapa en ny konstorganisation för att 
skänka onlinemediakonst åt svenska folket. Så vill han för-
klara att hans projekt osnyggt fällts med diskret välriktade 
krokben från det han kallar ”den svenska konstarenan”.

”Ja sådan är kapitalismen” ropar nu alla konsttraditiona-
lister efter denna hårda analys. Men det paradoxala är att 
Scherdin absolut inte identifierar ”den svenska konstare-
nan” med ett ogint privatkapital. Nej, på den konstarena han 
ser som kreativitetens dödgrävare återfinner vi aktörer som 
Kulturrådet, KK-stiftelsen, Stiftelsen Framtidens Kultur, 
Staten Konstråd, Stockholms Stad och Kulturhuvudstads-
organisationen i Stockholm. Hit räknar han även regionala 
och lokala institutioner, några kulturkändisar, trendiga ku-
ratorer, coola museichefer och enstaka trendiga konstnärer. 
Ointresset, instrumentaliseringen, penningfixeringen, kort-
siktigheten, som förr antogs diskvalificera kapitalet som 
seriös konstpartner, finner Scherdin hos den offentlighet, 
som ju enligt 1974 års kulturpolitik var satt att motverka 
kulturens ”kommersialisering”. Konsten snubblar över en 
offentlig byråkratfot och Scherdins avhandling blir nästan 
oavsiktligt företagsekonomisk av hans detaljrika dokumen-
tation av alla hjälpande händer från företagshåll. 

Scherdins visar klart att det nog var Telias förtjänst att 
han efter tre knappa år jobbade i fullt utrustade lokaler, be-
vakade av hippa medier och fulla med kreativa människor 
som nyfiket trängdes bland två tickande TV kanaler – en 
för konstexperimentet och en för tekniktest. Stödet från Te-
lia och andra företag bestod huvudsakligen av tjänster och 
utrustning; det var alltså snarare kulturbyråkraterna som 
stod för penningfixeringen med sina ansökningar i kronor 
och ören. Det var på företagens utvecklingsavdelningar och 
inte bland kulturpamparna han fann förståelse och sakkun-
nigt intresse för konst för konstens egen skull. Under det att 
pamparna verkade identifiera sig med sina organisationer 
representerade Scherdins företagskontakter ofta subkul-
turer inom storföretagen. Utvecklingsavdelningen S-lab, 
som av huvudkontoret också osentimentalt spolades bort 
efter IT-kraschen, uppfattas av Scherdin som lika mycket 
rebell i Telias värld som Splintermind AB på den svenska 
konstscenen. Under det att konstarenan söker legitimerande 
konstnärsnamn i ansökningarna intresserar sig företags-
kontakterna mer för ”det som aldrig gjorts förr”. Företa-
gens värld upplevs av konstnären Scherdin som rakare och 
ärligare. Det blir oändligt frigörande att slippa de kulturpo-
litiska långbänkarna och i stället snacka med yrkesmän på 
ljud- och ljusmässan! Ingenjörerna på företagen är klara och 
tydliga i jämförelse med hala kulturålar! I det privata kon-
kurrensspelet kan konstnärer förstås komma i kläm; men då 
vet de i alla fall varför! I konstvärlden konkurreras det min-
sann också; fast under mystäcket! Kulturscenens politiskt 
vindkänsliga kappvändningar, från ”teknikutveckling” via 
”regionalt stöd” till ”integration”, tycks långt ryckigare än 
företagens konjunkturkänslighet. Scherdin sår misstanken 
att kulturetablissemanget, vars främsta politiska uppgift 
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varit att fungera som kommersialismens motvikt, egent-
ligen kopierar IT-boomens ekonomiska trender; fast med 
sedvanlig byråkratisk tidsfördröjning. Kulturstödet dras 
alltså in för ”digital konst” långt sedan både S-lab på Telia 
och Media-lab på Ericsson har stängts. Att kulturpolitiker 
tänker mer långsiktigt än företag hittar vi inte heller några 
belägg för i avhandlingen. Den svenska konstscenen stop-
par Scherdins projekt, som ju har ambitionen att vilja växa 
till en ny institution, och idag verkar mediakonsten bara ha 
stöd i Mejans medialab, tryggt inbäddat i gamla ärevördiga 
Kungliga Konsthögskolan. Scherdins avhandling får oss att 
fundera över vems vinstmaximering som egentligen gyn-
nas när företagsvärlden verkar ge energi med ganska liten 
insats under det att kultursvängen slukar konstnärens tid 
och uppfinningsrikedom för noll utdelning! 

Om konstnären idag inte spelar schack eller går på tjur-
fäktning så ränner han alltså som en besatt kulturarbetare i 
offentlighetens korridorer. Men dessutom kan företag som 
för tillfället befinner sig på grön konjunkturkvist visa sitt 
intresse. All boomer blir förstås inte jättestora IT-ballonger, 
men även mindre bubblor kan temporärt bli minst lika pålit-
liga finanskällor som politikens nyckfulla mediekampanjer. 
Dagens konstnär är med nödvändighet alltså både konstor-
ganisatör och konstföretagare. Att synliggöra offentlighe-
tens dolda krokben men samtidigt blunda för den synliga 
och hjälpande företagshanden gynnar inte utvecklingen mot 
de public-private-partnership eller translokala allianser som 
blir basen för framtida kulturekonomi. Vi måste lära mer 
om både fotarbete och handslag för bättre kulturpolitik och 
konstskolning. ■
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Medierna har en historia, som innefattar rörelser mel-
lan folklig kultur, kommersiell masskultur och vad som 
idag kallas digital konvergenskultur. Förändringarna i 
mediekulturen har framkallats av genomgripande tek-
nikskiften. Aktiva deltagare blev passiva betraktare 
och nu ser vi igen hur interaktiviteten ökar. Det går 
inte i dagens samhälle att bortse från medierna, vare 
sig det är den politiska, ekonomiska, sociala eller kul-
turella sfären som studeras. Frågorna är många – inte 
minst om makt, demokrati, solidaritet och etik – och 
de måste besvaras i en ny kontext, som har sin utgångs-
punkt i samhällets och kulturens medialisering. Medie- 
och kommunikationsforskarna står utan tvekan inför 
reella utmaningar. 

”Den moderna tidningen är icke ett halvsekel gammal, 
knappt en generation. De nutida kommunikationerna föra 
inom loppet av ett dygn tidningen fram till nästan varje 
medborgare i ett land och inom två till tre till andra kultur-
länder. Och de skaffa å andra sidan till tidningen själv på 
några få timmar de viktigaste nyheterna från hela jorden. 
De ha med tryckpressens hjälp gjort hela världen till en 
enda stor familj, där man visserligen slåss lika våldsamt 
som någonsin innan de kommo till och omskapade den, 
men där den ena har nästan lika bra reda på den andra, som 
invånarna i en liten småstad kände till varandras fröjder, 
sorger och skandaler på den tid, då torgbrunnen och rak-
stugan voro nyhetscentra och nyhetsförmedlare. 
 Och liksom vi i pressen möta allt det viktigaste, som 
upptager våra sinnen, så träffar oss där också det mest be-
tydelsefulla, rent allmänt sett. Hyra rum, köpa mat, giftas 
och skiljas, födas och dö, fylla år, sälja utslitna kläder, få 
veta något om nästan, stilla all möjlig nyfikenhet, ge ut-
lopp åt enfaldiga funderingar, åt rent personlig glädje och 
sorg eller åt missnöje och tillfredsställelse, slå mynt av 
humbug, göra upp möten, söka förlorade saker, skaffa sig 
lån, söka tjänster eller tjänstefolk – ingenting eller nästan 
ingenting kunna vi utan att anlita pressen.”

Så skrev Valdemar Langlet1 1915 i sin skrift Pressen och 
Tidningsmännen, som gavs ut av Tidskrift för det svenska 
folkbildningsarbetet (P.A. Norstedt & Söners Förlag) i se-
rien Handledning för självstudier. Om man byter ut dygn 
mot sekunder, tidning mot webb och tryckpress mot digi-
talisering blir det en text som så långt även skulle passa 
dagens medielandskap. 

Men det medielandskap är liksom den mediekultur vi ser 
idag ett annat. Kommunikationssatelliterna och digitaliser-

Gamla frågor, nya dilemman – om mediernas
makt i dagens kommunikationssamhälle
av Ulla Carlsson

ingen har möjliggjort en enorm expansion av medieutbudet 
– det gäller TV-program, filmer, nyheter, spel och reklam i 
fler och snabbare kanaler, i och plattformar på internet och 
i mobiltelefonen. Avreglering och privatisering av markna-
derna för telekommunikation har spelat en avgörande roll 
för denna utveckling. 

Den tid vi ägnar medieutbudet har också ökat markant. 
När Langlet skrev sin skrift var fritiden ungefär en fjärdedel 
av en människas levnadstimmar – idag är den mer än för-
dubblad. Användningen av medier upptar över 50 procent 
av denna vår fritid och TV-tittandet är den enskilt domine-
rande fritidsaktiviteten; för de unga tenderar dock internet 
att överta den rollen.

Informationen flödar allt friare, allt mer utan bindning till 
tid och rum. Vi kan i allt högre grad välja vad och när vi vill 
ta del av ett visst medieutbud. Vi ser hur ett interaktivt och 
mobilt kommunikationssamhälle växer fram vid sidan av de 
traditionella massmedierna. Passiva betraktare blir aktiva 
deltagare. 

Gränserna mellan olika medier blir allt svårare att dra. 
Vad är en tidning, vad är tv, vad är radio? Det handlar om 
konvergens vad gäller teknik och marknad – mellan medie-
företag och andra kommersiella varuproducenter. Men det 
handlar också om divergens vad gäller medieinnehåll – tex-
ter är inte längre bundna till ett specifikt medium. Texten 
färdas mellan olika plattformar och en remediering sker.

Omstruktureringen av mediemarknaden är omfattande. 
Konkurrensen ökar samtidigt som det sker en tilltagande 
koncentration på flera mediemarknader. Producenter och 
förmedlare av medieprodukter är starkt koncentrerade, 
både i fråga om ägande och om innehåll. 

Då som nu är förändringarna i medielandskapet och med-
iekulturen framkallade av ett genomgripande teknikskifte. 
I spåren uppstår många frågor – inte minst om makt, demo-
krati, solidaritet och etik.

* * *
De behov som tidningen enligt Langlet för 90 år sedan till-
fredsställde hos läsaren skiljer sig dock inte nämnvärt från 
de som dagens medieanvändare ger uttryck för. Frågan är 
om de ens kan uttryckas bättre idag. Men det finns avgöran-
de skillnader. En är att gränsen mellan privat och offentligt 
blir allt mer otydlig. De gamla torgbrunnarnas och rakstu-
gornas samtal och skvaller är numera tillgängliga för alla på 
nätets bloggar och på sajter som Youtube och Facebook. 

Den roll som Valdemar Langlet tillskriver den moderna 
tidningen är dock inte längre på samma sätt som då giltig 
för något eller några medier: 

1. Valdemar Langlet (1872–1960) skulle kunnat ha många titlar på sitt visitkort: Redaktör, tidningsman, jour-
nalist, författare, universitetslektor och eperantist. Men han är mest känd för sina insatser inom Röda Korset 
under andra världskriget. I krigets Budapest 1944 startade han och hans hustru en verksamhet för att hjälpa 
dem som förföljdes av nazisterna. Han utfärdade ett skyddsbrev som visade att den nödställde stod under 
Svenska Röda Korsets beskydd, ett arbete som fortsattes av Raoul Wallenberg.
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”Om ett helt folk skall samlas till anspänning av sin högsta 
moraliska och materiella kraft – det är tidningarna som 
bära budet, de äro härolderna, som föra ut det samlande 
ropet. När kampen står inom ett folk om vägen till dess 
framtid – det är i tidningarna, som huggen skiftas; där 
samlas all lidelse i striden för en åskådning, där verkas 
med alla medel, som kunna övertyga, röra och uppröra, 
nedslå och förstöra.” (Langlet 1915, s. 1–2). 

Langlet berör den roll medierna skulle komma att spela i ut-
vecklingen och upprätthållandet av en gemensam samhälle-
lig referensram för svenska folket. Pressen från 1900-talets 
början med sina första masstidningar och Sveriges Radio 
något decennium senare var viktiga inslag i framväxten av 
det moderna Sverige. Dagens informationsteknologi, med 
en tilltagande kommersialisering i spåren, har ändrat förut-
sättningarna för mediernas funktioner i samhället. 

Diversifiering, fragmentering och individualisering 
är begrepp som ofta förekommer i analyserna av dagens 
medie utbud och medieanvändning. Under Langlets tid, från 
1910-talet fram till 1960- och 1970-talet, var det kollektiva 
lösningar som drev samhället och medierna hade ett kollek-
tivt tilltal. Idag handlar det om individuella preferenser. Me-
dierna är en spegel av samhället och nu liksom då en bidrag-
ande aktör. Vi ser hur kultur förvandlas till underhållning 
och hur medierna ”glider från sitt demokratiska uppdrag till 
ett ekonomiskt, privat uppdrag (som de alltid haft, men det 
är fråga om tyngdpunkt)”. (Sörlin 2001, s. 28)

I sekulariseringens tidevarv, när inte religionen längre är 
det sammanhållande kitt som ger familj och socialt liv stad-
ga, har medierna mer eller mindre påtagit sig denna uppgift 
vad gäller levnadssätt och livsstil. I den konsumtionskultur 
som genomsyrar dagens samhälle – från individens behov 
igår till individens begär idag – spelar medierna en central 
roll. De binder oss alla samman i vad Benedict Anderson 
benämner ”imagined communities” (Anderson 1983).

* * *
Utan medier och modern informationsteknologi är den glo-
balisering vi talar om idag inte möjlig. Tillgång till olika 
medier, telefoni och datatjänster framhålls som avgörande 
faktorer för politisk, ekonomisk och kulturell förändring. 

Världen krymper och vi får tillgång till kulturer och kun-
skap som tidigare inte låg inom det möjligas gräns. Men på 
många håll finns en rädsla för att globaliseringen utplånar 
det unika, att medierna kontrollerar den globaliserade kul-
turens rum. Samtidigt synes världen bli allt mer avlägsen. 
Människor försvarar sin identitet och när det gemensamma 
inte längre kan upprätthållas på samma sätt som tidigare 
befästs gränser för lokala kulturer, religioner och samhäl-
len. Överskridande av gränser och försvar av gränser är två 
sidor av samma globaliseringsprocess. Fria och oberoende 
medier utgör ett fundament i varje demokratiskt samhälle. 
Yttrandefriheten är demokratins praktik. Utan demokrati, 
ingen yttrandefrihet, och utan yttrandefrihet, ingen demo-
krati…

Men det handlar inte bara om transnationella fenomen 
utan också om skillnader, t.ex. ser vi ökade klyftor på en rad 

områden. Den så ofta omtalade digitala klyftan, som inte 
enkom gäller mellan norra och södra halvklotet utan inom 
alla länder, är ofta en reflektion av andra klyftor – klass, kön 
och etnicitet. Det gäller även den s.k. digitala generations-
klyftan med allt vad den innebär. Idag har vi en ung gene-
ration, som till skillnad från äldre generationer behärskar 
en informationsteknik i alla dess delar. Stora delar av det 
innehåll som är tillgängligt via t.ex. internet och mobiltele-
fonen förblir okänt för många vuxna. 

Vi lever idag i en medierad symbolmiljö, som i hög grad 
formar de val, de värderingar och den kunskap som bestäm-
mer vår vardag. Vår strävan efter en meningsfull tillvaro och 
ett välorienterat demokratiskt samhälle kräver i hög grad 
kunskap om medierna. En mediekunnig och mediekritisk 
befolkning är en nödvändighet. Det handlar om kunskap om 
hur medierna fungerar, hur de är organiserade, hur de skapar 
mening och hur vi kan använda dem, dvs. att stärka den kri-
tiska förmågan och olika kommunikativa färdigheter. Detta 
gäller alla i befolkningen, inte minst barn och unga. 

* * *
Dagens medielandskap och mediekultur är något som Val-
demar Langlet inte ens kunde föreställa sig när han skrev 
sin betraktelse 1915. Men hans inledningsord, ”Kommuni-
kationernas utveckling har omskapat mycket i vår värld”, 
passar minst lika bra idag som för 90 år sedan. 

Medierna är en av vår tids mäktigaste samhällskrafter 
och vare sig det är den politiska, ekonomiska, sociala el-
ler kulturella sfären som studeras så går det inte att bortse 
från dess relation till medierna. Medie- och kommunika-
tionsforskarna står utan tvekan inför reella utmaningar. 
Kunskapen om medierna har länge vilat på en modell där 
medierna är åtskilda från andra institutioner i samhället. 
Den klassiska frågan handlar om vad medierna gör med 
samhället och kulturen; vilken effekt mediebudskap har på 
individer och samhälle, hur reklam påverkar våra inköp av 
varor, hur dagstidningens innehåll utövar inflytande på vårt 
val av parti, etc. Nu måste sådana frågor besvaras i en ny 
kontext, som kännetecknas av samhällets och kulturens me-
dialisering. Men det får inte betyda att begrepp som makt, 
identitet och ojämlikhet marginaliseras – de är fortfarande 
utomordentligt viktiga begrepp i medie- och kommunika-
tionsforskningen (Golding 2005). 

Men samtidigt lever vi i en tid då allt är text – det handlar 
om att ständigt tyda tecken. Vad har en sådan inriktning 
för konsekvenser för kunskapsutvecklingen? Om denna 
överbetoning av synsinnet har humanisterna något att säga. 
Etnologerna Billy Ehns och Orvar Löfgrens ord manar till 
eftertanke:

”Det behövs alltså som vi tidigare sagt en kulturanalys 
som inte binds för starkt i textmetaforer eller i en okulär-
centrism som betraktar kulturen enbart med ögats hjälp. 
Överbetoningen av blicken inom kulturanalysen leder till 
att etnografen alltför sällan blundar, lyssnar, smakar el-
ler känner sig fram. När människor kommunicerar med 
varandra arbetar alla sinnen för högtryck. … Vi lever i en 
värld där sinnena rangordnas och där synen och hörseln 
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ofta får betydligt mer uppmärksamhet än de andra. … 
Det är lätt att glömma att även det högteknologiska med-
ielivet alltid tar plats och har sina kroppsliga praktiker. 
Det virtuella vilar på en kraftfull materialitet. … Poängen 
är att sinnena inte bör studeras separat från varandra.” 
(Ehn & Löfgren 2001, s.138).

Medie- och kommunikationsforskningen måste vidga sina 
synsätt för att formulera frågeställningar av relevans rö-
rande dagens kommunikationssamhälle och förändrade 
kommunikationsmönster. Frågeställningarna som ställs i 
dagens mångkulturella och globala värld är komplexa och 
inte sällan saknas rätlinjiga samband. Då är kontexten mer 
angelägen än någonsin. 

Den begreppsapparat som utgjorde kärnan i medieforsk-
ningen för 30–40 år sedan är inte längre tillfyllest. En vi-
dareutveckling av centrala begrepp måste komma till stånd 
för att förstå den förändring som pågår. Vi måste ompröva 
centrala kategorier och dekonstruera dikotomier som po-
litik och kultur, offentlig och privat, tid och rum, vi och 
dom, produktion och konsumtion, text och läsare, fakta och 
fiktion, etcetera (Ekecrantz 2007), och samtidigt ha i min-
net att begrepp inte är självständiga enheter utan att det är 
kontexten som ger begreppen mening. På så sätt blir det 
möjligt att avläsa avgörande förändringar i samhället och 
kulturen. 

Men en allt mer långtgående specialisering på en mark-
nad som har blivit allt trendkänsligare utgör ett problem. 
Specialisering är i sig inte ett problem, men kan bli det om 
det inte jämsides genomförs studier på systemnivå. Om des-
sa saknas har vi inga helheter att förhålla specialstudierna 
till. En långt gången specialisering riskerar att bli ofruktbar 
på grund av brist på impulser och förmåga att formulera nya 
problemställningar av relevans. 

Det genuina intresset för grundläggande problem i sam-
hället och kulturen kan också trängas undan av en delvis ny 
syn på forskarkarriärens innebörd. Nu handlar det mer om 
individuell karriär än om kollektiv framgång. I vår tid beto-
nas inte sällan den individuella erfarenheten som enda källa 
till sanning. Ett sådant synsätt påverkar även forskningen, 
med risk för nedtoning av såväl kunskap och tradition som 
kritisk granskning. 

I sökandet efter mer vidgade paradigm måste forskar-
na bryta ny mark mot bakgrund av erövrad kunskap. Vi 
behöver nya och oväntade insikter och nya komparativa 
forskningsfrågor. Det är nödvändigt att lära av varandra; 
att utbyta kunskap och erfarenheter. Det handlar i hög grad 
om samarbete; samarbete inom och mellan ämnen och sam-
arbete över disciplingränser och inte minst nationsgränser. 
Närvaro på den internationella arenan är nödvändig idag då 
den egna offentligheten i många avseenden blir mer inter-
nationell. 

Men internationaliseringen får inte ske på bekostnad av 
vetande och reflektion om det egna samhället och den egna 
kulturen. Som forskare har vi ett ansvar för en långsiktig 
kunskapsutveckling där saklighet och välgrundade utsagor 
är själva kärnan. Låt oss värna om detta och inte som medi-

erna bidra till att gränserna mellan illusion och verklighet 
suddas ut. 

Valdemar Langlet ställer vid sidan av sitt upphöjande av 
tidningens makt en fråga till sig själv: är det möjligen så att 
pressens makt överskattas och behövs det inte en ”reduktion 
av överdrifterna”? Även i kulturaliseringens tidsålder kan 
det vara av värde att beakta dessa hans ord: 

”Pressens allmakt är till stor del en fördom. Även när den 
är enig – vilket den nästan aldrig är – är den påfallande 
ofta vanmäktig mot sin herre och tyrann allmänheten, 
vars primitiva känslor, vars vanor och tröghet betyda mer 
för åsiktsbildningen än pressens docerande.” (Langlet 
1915, s. 3) ■

Medierna i vårt vardagsliv
Våra medievanor är nära kopplade till vår livssituation, 
till identitet, livsstil och vardagsliv. Medievanorna är ut-
tryck för ett bestämt kulturmönster, både när det gäller 
kultur som en social orientering och kultur som ett sätt 
att leva. Tidsandan med sina trender och stilbrott har 
här stor betydelse, inte minst för de unga i samhället.

Ett sätt att långsiktigt följa mediepubliken är utarbe-
tandet av tidsserier genom årliga intervjuundersökning-
ar. På så sätt skapas möjligheter till jämförelser över tid. 
Exempel på en sådan är Nordicoms Mediebarometer, 
som sedan 1979 studerar exponeringen för en rad olika 
medier en genomsnittlig dag. Mediebarometern syftar 
till att beskriva medievanorna och att peka på utveck-
lingslinjer, förändringar och nya fenomen.

På följande sidor återges Nordicoms pressmeddelande 
från maj 2008 om resultaten från 2007 års Mediebaro-
meter.
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NORDICOM
Göteborgs universitet

Pressmeddelande 2008-05-21

Nya medievanor bland unga flyttar upp i åldrarna
– plattformar för text, ljud och bild på nätet spelar en allt större roll

Resultat från NORDICOMs Mediebarometer 2007

Nordicom vid Göteborgs universitet genomför varje år en studie av svenskarnas medie-
användning, Mediebarometern, som startade 1979. Nu redovisas resultaten från under-
sökningen 2007. 

Informationen flödar allt friare, allt mer utan bindning till tid och rum. Vi ser hur ett 
interaktivt och mobilt kommunikationssamhälle tar allt större plats vid sidan av de tradi-
tionella massmedierna. Passiva mediekonsumenter blir aktiva nätproducenter. Den ökade 
tillgången till bredband har förstärkt och påskyndat denna utveckling. Hur nya medie-
vanor växer fram bland framför allt de unga, 15-24-åringarna, har vi kunnat se i senare 
års Mediebarometermätningar men nu ser vi hur dessa flyttar upp i åldrarna. Idag kanske 
24 till 44-åringarna är den mest intressanta gruppen att studera, säger Ulla Carlsson, pro-
fessor och ansvarig för undersökningen vid Nordicom, Göteborgs universitet.

Allt flitigare Internetanvändare – en bredbandseffekt
2003 hade knappt 30 procent tillgång till bredband medan motsvarande siffra för 2007 är 
närmare 70 procent. Sedan 2003 har andelen Internetanvändare i det närmaste fördubb-
lats, från 33 procent till 64 procent en vanlig dag. Den ökade Internetanvändningen kan 
ses som en direkt effekt av bredbandsutbyggnaden.

 85 Television

 77 Radio

 72 Morgontidning

 64 Internet

 38 Bok

 31 Kvällstidning

 30 Vecko-/månadstidning

 29 CD-skiva

 26 Text-TV

 16 Mp3 

 15 Special-/facktidskrift

 14 Video/DVD

 3 Kassettband

 1 Bio

 % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika massmedier en genomsnittlig dag 2007 (%)
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Den bruttotid svenskarna ägnar åt medierna en genomsnittlig dag 2007 är drygt sex timmar 
(6 timmar och 5 minuter). Det är en ökning med 16 minuter på 10 år. För de flitigaste Inter-
netanvändarna, 15 till 24-åringarna, uppgår bruttotiden till närmare sju timmar. Ungdomarnas 
medietid har under det senaste decenniet ökat med en dryg halvtimme samtidigt som deras 
nyttjande av traditionella medier som TV, radio, CD och böcker har minskat – 28 procent av 
deras medietid ägnas åt Internet från att ha utgjort någon enstaka procent 1997. Barn och 
äldre ligger kvar på ungefär samma tid 2007 som 1997.

Radio 27%
CD-skiva 5%
Mp3 3%

Tidskrift 4%

Dagstidning 8%

Bok 5%

Internet 17%

Video/DVD 3%
Text-TV 1%
Television 27%

Radio 37%

Kassettband 3%

CD-skiva 6%

Tidskrift 5%

Dagstidning 8%

Bok 7%

Internet 3%
Video/DVD 3%
Text-TV 1%
Television 27%

 Mediedagen 1997: 5 timmar och 49 minuter Mediedagen 2007: 6 timmar och 5 minuter

Nya medievanor flyttar upp i åldrarna
Förändrade medievanor har konstaterats bland unga, 15 till 24-åringarna, de senaste 
åren. De har till dels förflyttat sitt TV-tittande från SVT och TV4 till andra kanaler, de har 
ersatt lyssnande på CD med mp3-spelare, Internetanvändningen konkurrerar ut TV-tittan-
det tidig kväll då ungdomarnas Internetanvändning är som mest intensiv, de spelar ofta 
TV- och datorspel, de använder Internet för att – inte minst – läsa kvällstidningen och 
de tittar även på webb-TV i större utsträckning än andra grupper. Årets Mediebarometer 
visar att sådana vanor nu blir allt vanligare även bland äldre åldersgrupper, det handlar 
främst om 25 till 44-åringarna. Ovissheten har varit stor om i vilken grad de unga i vårt 
nya medielandskap grundlägger nya medievanor som följer med in i vuxenlivet. Medie-
barometern 2007 tyder på att så är fallet.

Minskat tittande på nyhetsprogram i TV
Ett ändrat beteende vad gäller inhämtande av nyheter kan konstateras bland i stort sett 
alla åldersgrupper. I början av 2000-talet tittade drygt hälften (55 procent) av befolkning-
en på TVs nyhetsprogram en genomsnittlig dag. Denna andel sjunker för varje år och 
utgör 39 procent 2007 (inkl webb-TV). Detta kan betyda ett minskat intresse för vad vi 
traditionellt menar med nyheter. Men samtidigt utnyttjar allt fler Internet för annat nyhets-
inhämtande. Från två procent av befolkningen för fem år sedan till 6 procent 2007 – för 
15 till 44-åringarna och högutbildade handlar det om 8-9 procent. Tittandet på nyheter i 
text-TV ligger sedan flera år relativt stabilt kring 25 procent en genomsnittlig vecka. Det 
är endast 15 till 24-åringarna som uppvisar ett minskat nyttjande – från 20 procent 2002 
till 12 procent 2007. Resultatet tyder på ett mer fragmentariskt tillägnande av nyheter.
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9-14 år: 250 minuter

Radio 10%
CD-skiva 4%
Mp3 6%

Tidskrift 3%
Dagstidning 2%

Bok 8%

Internet 21%

Video/DVD 9%
Television 36%

Radio 14%
CD-skiva 7%

Mp3 11%
Tidskrift 2%

Dagstidning 4%

Bok 5%

Internet 28%

Video/DVD 6%
Television 23%

15-24 år: 393 minuter

Radio 28%
CD-skiva 6%
Mp3 3%
Tidskrift 3%

Dagstidning 6%

Bok 4%

Internet 21%

Video/DVD 4%
Text-TV 1%
Television 24%

25-44 år: 372 minuter

Radio 32%

CD-skiva 4%
Mp3 1%
Tidskrift 4%

Dagstidning 9%

Bok 5%

Internet 15%

Video/DVD 2%
Text-TV 1%
Television 27%

45-64 år: 365 minuter

Radio 35%
Kassettband 1%
CD-skiva 2%

Tidskrift 6%

Dagstidning 12%

Bok 6%

Internet 4%

Video/DVD 1%
Text-TV 1%
Television 32%

65-79 år: 395 minuter

Mediedagen 2007. Bruttotid och ålder
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Sociala klyftor och skillnader mellan män och kvinnor består
Skillnaderna mellan olika gruppers tillgång till bredband är relativt stora och de tenderar
att förstärka den sociala ojämlikheten vad gäller Internetanvändningen. När det gäller 
Internetanvändningen i hemmet är skillnaderna påfallande mellan låg- och högutbil-
dade. Knappt 30 procent av de lågutbildade använder nätet hemma en genomsnittlig dag 
medan motsvarande siffra för högutbildade är mer än dubbelt så stor, 64 procent.
Det är också betydligt fler män (62%) som använder Internet i hemmet en genomsnittlig 
dag än kvinnor (51%) och samma mönster upprepas vad gäller tiden (80 minuter resp 
61 min). Endast läsning av böcker uppvisar så stora skillnader mellan könen men då är 
mönstret det omvända. Kvinnorna (45%) är betydligt flitigare bokläsare än männen (30%) 
en genomsnittlig dag.

Nya kommunikationsmönster men TV, radio och morgonpress dominerar 
fortfarande medieanvändningen…
Dagens debatt om medievanor är i hög grad inriktad på den ökade Internetanvändningen
men det är en relativt begränsad del av nätanvändningen som kan rubriceras som mediean-
vändning i traditionell betydelse. Internet är en arena som erbjuder fora för kommunikation,
information, kunskap, konsumtion, underhållning, opinionsbildning, etc. En arena där grän-
serna för offentligt och privat suddas ut. De aktiviteter som ökar på Internet gäller främst
interaktiv individanvändning, t ex ’social networking’. Samma gäller mobiltelefonen. Det
handlar om ett nytt kommunikationssamhälle med nya kommunikationsmönster – där medie-
relaterad användning utgör en del. Men fortfarande har de traditionella medierna en central
roll i vårt samhälle.

Om undersökningen Mediebarometern
Mediebarometern är en årlig räckviddsundersökning, som avser att belysa hur stor andel av den svenska be-
folkningen som en genomsnittlig dag under respektive år har tagit del av ett antal enskilda medier: radio, TV, 
text-TV, video/dvd, bio, ljudkassett, CD, mp3, datorspel, morgontidning, kvällstidning, vecko-månadstidning/
tidskrift, reklam samt medieanvändning på Internet och i mobiltelefonen. Syftet är att beskriva tendenser och 
förändringar i människors nyttjande av massmedier. Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett
slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år. Urvalet 2007 omfattar kring 4 200 personer. Medieba-
rometern genomfördes första gången 1979 och har sedan genomförts varje år. NORDICOM vid Göteborgs 
universitet har sedan 1994 ansvar för undersökningen.
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När ”kulturaliseringen” medför att ekonomins scen 
flyttas bort från en materiellt inriktad produktion och 
”kulturens politik” får en huvudroll påverkar makten 
över medierna hela samhället. I detta perspektiv kan 
den motsättningsfyllda politiken kring ägarkoncentra-
tionen inom medierna betraktas som ett flera decennier 
långt förväntningsdrama.

Några scenväxlingar: 
• Riksdagen beslöt den 13 mars 2008, med en rösts ma-

joritet, att begära en översyn av mediekoncentrationen. 
Beslutet gick emot regeringen, men väntas inte medföra 
någon påtaglig förändring av regeringens politik på 
massmedieområdet. Den senaste utredningen, Yttrande-
friheten och konkurrensen (SOU 1999:30), ledde inte till 
ändringar i mediepolitiken. 

• Regeringen föreslog i april 2008 (Ds 2008:25), efter 
påtryckningar från EU-kommissionen, som i sin tur fått 
klagomål från Bonnierföretagen, att avveckla ”stor-
stadspresstödet”. Svenska Dagbladet och Skånska Dag-
bladet, konkurrenter till Bonnierföretagens tidningar i 
Stockholm respektive Malmö, skulle då få samma stöd 
som andra flerdagarstidningar i svag konkurrensposi-
tion, ca 15 miljoner kr per år, och därmed förlora var-
dera ca 50 miljoner kronor per år. Den 29 augusti 2008 
drog kulturministern tillbaka förslaget – i en artikel i 
Svenska Dagbladet. 

• Riksdagen beslöt den 18 juni 2008 att godkänna en 
lag som ger Försvarets Radioanstalt (FRA) rätt att ta 
del av all information som passerar Sveriges gränser 
genom tråd1, dvs. också telefon och internet. Beslutet 
fattades på underlag av en inom Försvarsdepartementet 
upprättad promemoria, som utsatts för stark kritik av 
remissinstanser, inklusive polis och domstolar. Lagrådet 
(dock inte enigt) godkände emellertid förslaget. Detta 
försvarspolitiska beslut är kanske den mest debatterade 
kommunikations- och mediepolitiska åtgärden under 
decennier. Redan innan lagen trädde i kraft annonse-
rade dock regeringen avsevärda förändringar.

• Riksdagen skärpte år 2005 förbudet att ladda ner och 
sprida upphovsrättsligt skyddade verk genom fildelning 
– vilket gjorde större delen av den svenska ungdomsge-
nerationen till lagbrytare. 

Kulturens politik – ett förväntningsdrama 
Förhållandet mellan pressfriheten och medierna har av 
den tyske medieforskaren Gerd Kopper2 kallats ett ”för-
väntningsdrama”, en metafor som han i sin tur lånat från 
mediernas egen ”dramafabrik” (Josefsson 2000). Politiker 
förväntar sig att få ut sitt budskap i medierna, men samtidigt 

reglerar dessa politiker mediernas villkor – under medier-
nas vaksamma ögon. Mediernas ägare kritiserar reglering-
ar, som inskränker deras affärsmöjligheter, medan medier-
nas anställda är kluvna mellan å ena sidan sin lojalitet mot 
ägarna/arbetsgivarna och å andra sidan den professionella 
lojaliteten mot det frihetliga systemet för mångfald i opini-
onsbildningen – vilket ägarkoncentrationen förväntas hota. 
De valda politikerna förväntas av allmänheten både skydda 
mångfalden och avstå från ingripanden, samtidigt som me-
dierna fungerar i en pluralistisk demokratisk debatt.

Mediernas centrala roll inom nutida kulturproduktion gör 
att Koppers metafor kan vidgas från pressfriheten till hela 
”kulturens politik”. Denna term har Pierre Bourdieu (1979, 
”Distinktionen”) använt för att granska hur traditionell kul-
turpolitik, såsom stöd till konsterna och kulturarvet, måste 
länkas till hur offentlig och privat makt utövas inom också 
(ut)bildning, vetenskap, religion och filosofi/livsåskådning 
och påverkar normbildning, inklusive rättssystem, och där-
med enskilda människors handlingsutrymme.

* * *
Bakgrunden till förväntningsdramat är medialiseringen av 
politiken, men i vidare mening samhällslivets ”kulturali-
sering”; kulturproduktionen intar en viktigare plats i eko-
nomin än tillverkning av materiella saker. Kulturindustrin 
– och mediernas distribution av dess produkter över hela 
världen – har en huvudroll och globaliseringen utsuddar 
nationerna som kulturens gränsdragare. 

Medierna är både en egen kraft och en bärare av andra 
krafter. Den som inte finns i medierna syns inte och förlo-
rar inflytande över samhällslivet – politisk makt. Kultur-
produktionen påverkar därmed maktutövning och sociala 
intressen över hela samhällslivet.

Förväntningsdramat kan ha nästan komiska poänger, 
som det svenska riksdagsbeslutet den 13 mars 2008 (fat-
tat på grund av en del ledamöters ouppmärksamhet) och 
några riksdagsledamöters nästan gråtmilda omvändelser 
under partipiskan inför FRA-beslutet. Det sistnämnda kan 
emellertid också ses som en tragedi, med den italienske fi-
losofen Giorgio Agambens syn på västerländska politiska 
strukturer som permanenta undantagstillstånd, där de folk-
valda församlingarnas suveränitet flyttats till yrkespoliti-
ker, tjänstemän och jurister (Agamben 2007). 

Sammanflätning av makt över medier med politisk makt 
belyses, i tre olika grader, av några europeiska val under 
det senaste decenniet. I Italien har den rikaste mannen i 
landet, mediemagnaten Silvio Berlusconi, flera gånger vun-
nit parlamentsval efter att själv framgångsrikt ha bekämpat 
försök att lagstifta mot mediekoncentration. I det franska 
presidentvalet 2007 hade den segrande kandidaten under 
lång tid byggt upp sin position genom intima personliga och 

Medierna i kulturens politik  
– scener ur ett förväntningsdrama 
av Jens Cavallin

1. Att avlyssna radioburen kommunikation är i princip lagligt.
2. I ett muntligt inlägg i ett seminarium som Pressutredningen 1994 ordnade i Göteborg (Gustafsson 1995).
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sociala band med dominerande medieägare, och han har ef-
ter valet försökt stärka positionerna för de medieägare som 
stött honom (Rimbert i Le Monde Diplomatique juli 2008). 
I Storbritannien var Rupert Murdochs medier avgörande för 
Tony Blairs valseger 1997 och för hans senare maktinnehav 
– och lagstiftningen anpassades efter hand till Murdochs 
intressen. 

Till förväntningsdramats bakgrund hör givetvis också 
teknikens utveckling, som omkring åren 1980–90 ledde till 
att nationella monopol på radio- och TV-området blev omöj-
liga. Nya aktörer framträdde, både internationella ”medie-
moguler” som Rupert Murdoch och Robert Maxwell, och 
nationella storägare som Robert Hersant i Frankrike, Silvio 
Berlusconi i Italien, Leo Kirch i Tyskland samt, i mindre 
skala, familjen Bonnier och Jan Stenbeck i Sverige, Tinius 
Nagell Erichsen i Norge och familjen Erkko i Finland. Inter-
nets genombrott omkring 1995 har rubbat de flesta cirklar.

Eftersom privata aktörer från västeuropeiska grannländer 
snabbt etablerade intressen i Öst- och Centraleuropa kom 
också där frågan om privat maktkoncentration i medierna 
upp på dagordningen. 

Scener ur det svenska förväntningsdramat 
Papperstidningens starka ställning i Sverige, som nyhets-
medium och i opinionsbildningen, har gjort att mediepoli-
tiska konflikter ofta uppehållit sig just vid detta medium. 

Det andra huvudtemat i mediepolitiken, radio och televi-
sion, har dels handlat om de offentligfinansierade (numera 
också formellt statsägda) företagens roll, dels om införandet 
av privat företagsamhet, först inom satellit- och kabelsänd 
television, därefter också i marknätet.

Internet blev ett centralt tema i kulturpolitiken först med 
lagstiftningen mot nedladdning av upphovsrättsligt skyd-
dade verk, tio år efter internets genombrott.

Spelet mellan lagstiftning och medier i Sverige kan åter-
ges genom en snabbspolning av svensk mediepolitik efter 
andra världskriget:
• 1949 Tryckfrihetsförordningen innebar oinskränkt 

etableringsfrihet inom pressen och avvisande av ägarbe-
gränsningsregler. 

• 1952 Ransoneringen av tidningspapper upphör och 
oinskränkt annonskonkurrens gör att tidningsdöden 
tar fart. Antalet dagstidningar med minst fem dagars 
utgivning halverades mellan 1950 och 2006, men många 
av de återstående tidningarna är avläggare till andra 
tidningar. Antalet ägare av dessa tidningar har minskat 
åtskilligt mer och idag kan man uppskatta antalet dags-
tidningsägare till ett femtontal. 

• 1956–1957 Televisionen.
• 1965 Första presstödet, i form av partistöd, införs av re-

geringen Erlander. 
• 1968 Dagspressens situation, betänkande av 1967 års 

pressutredning.
• 1972 Presstödet införs permanent, efter pressutredning-

ens förslag. 

• 1974 Carl Lidbom tillsätter Mediekoncentrationsutred-
ningen efter Bonniers köp av Svensk Filmindustri 1973. 
Utredningens förslag om grundlagsändringar för en 
begränsning av medieägandet (1980) läggs i papperskor-
gen av Fälldinregeringen (c-fp-m).

• 1979 Närradion införs och radiomonopolet bryts.
• 1988 Satellitsänd television på svenska när Stenbecks 

TV 3 startar från London. Därefter följer utbyggnad av 
kabel-TV i tätbebyggda områden. 

• 1989 Europarådets konvention om gränsöverskridande 
television och EU:s direktiv ”Television utan gränser” 
reglerar satellitsänd television. 

• 1989 Utredning om TV-politiken.
• 1991 Den avgående s-regeringen tvingar ihop Stenbeck 

med andra ägarintressen i TV 4, som genast tar en stor 
tittarandel.

• 1992 A-pressen, som grundades 1947, gick i konkurs. 
• 1993 Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbild-

ningsradion förstatligas av regeringen Bildt. 
• 1993 Kommersiell lokalradio införs efter förhandlingar 

mellan Ny Demokrati och regeringen Bildt. Sändnings-
tillstånden auktioneras ut. 

• 1994 Pressutredningen 94 får tilläggsdirektiv om med-
iekoncentrationen, bl.a. på förslag av Vänsterpartiet och 
Mats Odell (KDS).

• Hösten 1994 S-regeringen låter expertkommittén ”Rådet 
för mångfald inom massmedierna” efterträda Pressutred-
ningen 94. Rådet skall följa medieutvecklingen och lägga 
förslag. Rådet ger ut skrifter men lägger inga lagförslag. 

• 1995 Internet slår igenom.
• Vintern 1997 Bonniers tar över TV4 med hjälp av en 

lucka i lagstiftningen3. 
• Hösten 1997 Mångfaldsrådet efterträds av den parla-

mentariska Mediekoncentrationskommittén.
• Mars 1999 Mediekoncentrationskommitténs betänkande 

med förslag om en generalklausul mot mediekoncen-
tration och förändringar i grundlagarna. Reservationer 
från m, fp och kd men inte c. Remissopinionen var de-
lad. Förslaget begravdes när c hoppade av.

• 2000 Tidningar tillåts äga kommersiell lokalradio och 
auktionerna avskaffas. Den kommersiella lokalradion 
koncentreras till två kedjor med mycket lite lokalt mate-
rial.

• 2000 Arbetet går i konkurs, trots ca 100 miljoner per år i 
statsstöd.

• 2005 Centerpartiet säljer sina tidningar. Regionala tid-
ningsgrupper tar över och Hjörne blir störst i antal tid-
ningstitlar i Sverige.

• Ca 2005 Internet, bloggare och webbtidningar, monopo-
lisering och anarkiskt medielandskap.

• 2006 Presstödsutredning: fortsätt som förr!
• 2007 Fp-ledaren Leijonborg vill avskaffa presstödet.
• 2007 Sandrew/Astoria/Triangelfilm går i konkurs, vilket 

leder till praktiskt taget biografmonopol för SF/Bon-
niers.

3. Luckan innebar att sändningstillståndet för TV 4 innehöll en regel om att en väsentlig förändring av ägandet 
kunde medföra indragning av tillståndet, men att denna bestämmelse inte hade täckning i Radio- och TV-lagen 
vid tidpunkten för Bonniers övertagande av det bestämmande inflytandet över TV 4. Luckan täcktes till senare, 
men då var det för sent enligt regeringens bedömning.
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• Januari 2008 Storstadspresstödet avskaffas efter fram-
ställning av Bonniergruppen hos Europeiska Kommissi-
onen. Regeringen tar tillbaka förslaget 29 augusti 2008.

• Juni 2008 Bonniers tar över Canal +. 
• Juni 2008 FRA-lagen antas av riksdagen. I september 

2008 föreslås lagen väsentligt ändrad.

Massmediepolitiken och makten över opinionen
Dramat i medie- och kulturpolitiken har kretsat kring det 
mångtydiga ordet ”mångfald”. För medierna har det rele-
vanta mångfaldsbegreppet mer handlat om makten över 
nyhetsförmedling och politisk opinionsbildning än om geo-
grafisk, kulturell, etnisk eller annan mångfald.

Teknik- och marknadsutveckling har gynnat koncentra-
tion av ägarmakt och minskad mångfald av redaktionella 
enheter inom pressen samtidigt med ett ofantligt ökat utbud 
i de elektroniska medierna. Bedömningen av utvecklingen 
när det gäller mångfalden i innehållet är, sedan decennier, 
politiskt kontroversiell, både när det gäller begreppsbild-
ning, beskrivning av situationen och lösningar. 

I ett dialektiskt ping-pongspel framhåller den ena sidan 
möjligheterna till mångfald i den politiska debatten genom 
det ökade utbudet medan den andra sidan pekar på orimlig-
heten att vänta sig att ökad ägardominans på den verkliga 
marknaden inte skulle leda till likriktad politisk debatt. 
Man understryker där att det ökade utbudet av television 
och radio främst handlat om underhållning, inte om nyhets-
förmedling och opinionsbildning.

Frågan om internet kompenserar för ägarkoncentration i 
andra medier har analyserats av den amerikanske ekonomen 
och juristen C Edwin Baker (Baker 2002, 2007). Hans slut-
sats är att problemet snarare förvärras, eftersom flertalet in-
ternetaktörer är så små att de dominerande medieföretagen 
får ännu större vikt. Att nyheter sipprar igenom från blog-
gar och att ”alla” kan få information över internet betyder 
inte att strukturen i den politiska opinionsbildningen eller 
utformningen av nyheter har ändrats. Internet fun gerar som 
en delvis gåvoekonomisk egen marknad, som bara fläckvis 
påverkar opinionen. Teknikfixeringen kan ibland dölja eko-
nomins reala förhållanden. 

Kultur/Mediepolitikens utgångspunkter 
Mediepolitiken integrerades i det nya kulturdepartement 
som den nya borgerliga regeringen upprättade år 1991. 
Riksdagen ser dock en del av mediepolitiken som ett eget 
område: presstödet och anslaget till Granskningsnämn-
den för radio och television är en del av ”Utgiftsområde 
1: Rikets styrelse” i budgetpropositionen och behandlas av 
Konstitutionsutskottet, inte Kulturutskottet. Den under en 
socialdemokratisk regering 1995 framlagda kulturpolitiska 
utredningen inbegrep medierna i det kulturpolitiska områ-
det men hade inga mediepolitiska förslag.
• En utgångspunkt har varit gemensam för både medie- 

och kulturpolitik, nämligen statens roll när inte den pri-
vata sektorn kan fylla medborgarnas behov. Ett ekono-
mistiskt språkbruk talar om ”marknadsmisslyckanden”.

• På andra sätt skiljer sig dock förutsättningarna väsent-

ligt, eftersom stöd till konst, bildning och kulturarv 
ses som något utöver livets nödtorft, på fritiden, medan 
mediepolitiken knutit an till centrala funktioner för 
folkstyret, allmän upplysning och fritt åsiktsutbyte.

Fronter i kulturpolitiken
Ideologiska och filosofiska hållningar liksom ekonomiska 
och sociala intressen återkommer i ”kulturens politik”, 
även om några oväntade positioner förekommer, både när 
det gäller statsstöd till pressen och stöd till kulturinstitu-
tionerna eller kulturarvet. I grova drag kan fronterna se ut 
som följer:

”Frihetslinjen” företräds av liberala krafter, som fram-
håller behovet av avreglering och marknadsanpassning av 
kulturproduktionen, även om det är sällsynt att man kräver 
totalförbud mot statsstöd. 
• Ibland framhåller man brukarnas och konsumenternas 

primat och kritiserar den elitism som regleringarna kan 
främja. EU-stadgan (Artikel 151) fastslår kulturpoliti-
ken som en nationell kompetens. Statsstöd till kultur är 
således i princip tillåtet enligt stadgan. Kulturbegreppet 
anses dock inte innefatta hela mediesektorn, utan det 
finns åtskillig EU-reglering av medierna. 

• Ibland utformas också denna ståndpunkt som ett försvar 
för populärkulturen – och i detta avseende kan liberaler 
och en del antiauktoritära kulturströmningar på vänster-
kanten (t.ex. inom den s.k. cultural studies-traditionen) 
förenas.

”Mångfaldslinjen” drivs både av andra liberaler och av 
socialister.
• Man hävdar att mångfalden i det publicistiska innehål-

let bäst främjas genom att konkurrens och mångfald 
i ägandet regleras och att offentlig produktion av kul-
tur (i vid mening) gynnas. Europakonventionen om 
mänskliga rättigheter fastslår att radio och television i 
allmänhetens tjänst inte strider mot yttrandefriheten och 
EU-stadgan medger uttryckligen också sådan radio och 
television. 

• Konservativa röster liksom en del radikala socialister, 
t.ex. Adorno och Horkheimer i ett inflytelserikt inlägg 
1944 (Adorno-Horkheimer 1997), är ofta kritiska mot 
populärkultur. Man betonar kvalitet och normer och 
godtar innehållsregleringar liksom offentlig (statlig) 
produktion av medier i likhet med annan kulturproduk-
tion. 

”Den svenska modellen” och dess resultat
I presspolitiken härskade från ca 1970 under drygt tre de-
cennier en kompromiss mellan socialdemokrater, vänster-
partister, centerpartister och kristdemokrater om ”mark-
nadskonforma” subventioner till tidningar i svag konkur-
rensposition på annonsmarknaden. Lagstiftning om ägande 
i pressen har, till skillnad från i många andra länder, inte 
införts, utan total frihet har rått att starta och förvärva före-
tag inom tryckta medier (samt senare för ”trådsänd” radio 
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och television), precis som för musik- och filmproduktion. 
Marksänd radio och television är däremot tillståndspliktig 
och staten fördelar frekvensutrymmet, även efter monopo-
lets avskaffande i slutet av 1970-talet. 

Resultatet av denna ingenjörskonst kan te sig deprime-
rande för pressens del. Omkring år 1950 hade vi omkring 
150 dagstidningar; dock inte alla med olika ägare, då de 
politiska partierna, särskilt socialdemokraterna, alltjämt 
var stora tidningsägare. Idag har vi en situation där färre än 
tio ägargrupper har ett bestämmande inflytande över i stort 
sett all svensk dagspress, även om självständiga redaktioner 
alltjämt verkar inom tidningsblocken. I stort sett samtliga 
tidningar – även de socialdemokratiska, med undantag av 
fyra–fem tills vidare fristående tidningar – har ägare med 
förankring i det borgerliga lägret. Presstödet har efter hand 
riktats till enskilda tidningar i stället för till självständiga 
tidningsföretag, dvs. även välmående företag kan få stöd4.

EU-inträdet aktualiserade frågan om presstödets fören-
lighet med konkurrensreglerna, men först i början av detta 
sekel, när Centerpartiet avvecklade sina tidningsintressen 
och avvisade det förslag till lagstiftning som Mediekon-
centrationskommittén lade fram år 1999, skedde en radikal 
förändring.

Staten har som ägare av Sveriges Radio, Sveriges Televi-
sion och Utbildningsradion alltjämt en stor roll inom radio 
och television, medan den privata mediemarknaden inom 
press, radio och television alltmer domineras av ett fåtal 
större grupper. 

Bonniergruppen har ökat sin räckvidd; inom pressen ge-
nom uppköp av skånska dagstidningar, inom televisionen 
genom ägandet av TV4-gruppen, som omfattar den största 
enskilda TV-kanalen och ytterligare några TV-kanaler, ge-
nom närmast monopol på biografområdet (SF), genom ut-
givningen av Dagens Industri och en rad veckotidningar, 
genom ägandet av bokförlag etc. 

Göteborgs-Postens ägare familjen Hjörne har idag infly-
tande över störst antal titlar (ett trettiotal) i svensk press. 

Stenbeckgruppen (MTG) kontrollerar ett flertal TV-ka-
naler, den största gratistidningen Metro, den ena av de två 
kommersiella radiokedjorna i landet m.m. Man har nyligen 
inlett ett samarbete med den norska Schibstedgruppen, äga-
re av Svenska Dagbladet och Aftonbladet. 

Privat lokalradio domineras av två företag, varav ett ut-
ländskt, och har, i strid med de uttalade avsikterna när ra-
dion startade, knappast något lokalt producerat material. 

Europa
Den svenska modellen har i flera internationella samman-
hang – i Europarådet, EU och i viss mån Unesco – konfron-
terats med andra modeller för demokratisk mediepolitik 
som syftar till att stärka mångfalden. Andra länder har haft 
mer genomgripande koncentrationsprocesser inom pres-

sen, exempelvis Frankrike, Danmark och Italien, men den 
svenska modellen skiljer sig allt mindre från strukturer där 
marknadsmekanismerna i stort sett fått dominera.

Europarådets uppgift att skydda yttrande- och informa-
tionsfriheten har länge föranlett diskussioner om maktkon-
centrationen inom pressen och andra medier. Rådets ambi-
tiösa rapportmaterial är dock i de flesta fall inte offentligt.5 

Några förpliktande regler (konventioner) har inte kommit 
till stånd men däremot flera rekommendationer, exempelvis 
om transparens i medieägandet (R (94)13) samt om åtgärder 
för att öka mångfalden inom medierna (R(99)1). Motstånd 
mot förpliktande regler har kommit från bl.a. Sverige men 
kraftigast från Storbritannien, både under Thatchers och 
Blairs regeringsperioder.6 

EU engagerades i mediepolitiken år 1989 genom direk-
tivet ”TV utan gränser” och deltog i Europarådets arbete 
kring ägarkoncentrationen. EU:s utgångspunkt var dock 
ekonomisk, dvs. att främja en inre europeisk mediemark-
nad genom att minska skillnaderna mellan nationella lag-
stiftningar om medieägande. I fokus stod avregleringar och 
konkurrens snarare än mångfald i opinionsbildningen. 

Många av Europas länders lagstiftade7 gränser för med-
ieägande har fungerat som ”rundningsmärken”, dvs. anpas-
sats till de dominerande ägarna som en tröskel för de största 
medieföretagens uppköp. Lagstiftningen i Tyskland (med 
Bertelsmann), Frankrike (med Hersant, Lagardère m.fl.), 
Italien (med Berlusconi) och Storbritannien (med Murdoch) 
uppvisar detta mönster. Den norska ägarskapslagen påver-
kade Schibsteds m.fl. expansionsutrymme. Ingripanden i 
koncentrationsprocesserna, genom exempelvis beskattning 
av annonsmarknaden (som i Sverige, än så länge), är säll-
synta.

EU:s ”grönbok” 1992, med analyser och förslag om en 
principiell maximigräns på en tredjedel av marknaden för 
förvärv av medieföretag, fastslog att konkurrenslagstift-
ningen inte räcker för att skydda medierna från monopo-
liseringsprocesserna eller skapa en inre europeisk medie-
marknad. Ett direktivutkast diskuterades och en omfattande 
lobbyverksamhet inleddes – framför allt från det av Rupert 
Murdoch dominerade European Press Council8. Britternas 
och senare tyskarnas motstånd gjorde att projektet avbröts 
eftersom stödet också i övrigt var svagt. 

Följande, inte alltid uttalade, skäl spelade en viktig roll, 
både för höger- och vänstersinnade EU-regeringar; man skul-
le slarvigt kunna kalla det för ”Våra-grabbar-argumentet”: 

Hinder för expansion via fusioner och uppköp leder till 
att Europas medieföretag har svårt att konkurrera med ex-
empelvis USA:s. En europeisk mediemarknad gagnas mer 
av att nationella företag får växa – även till priset av en 
minskad ägarmångfald. 

Detta slags ”merkantilism” bortser från mediernas roll 

4. Dokumentation om ägandet av svenska medier finns i Nordicoms publikationer MedieSverige och Nordic Media 
Trends samt i Nordicoms databas. I en kommande forskningsrapport från Högskolan i Kalmar kommer fusioner 
inom pressen i Norden att behandlas.
5. Ett undantag är spanjoren Alfonso Sanchez Taberneros undersökning (1993).
6. År 2002 öppnade den brittiska lagstiftningen i stället för en ökad koncentration av medieägandet. Frågan disku-
terades på ett vetenskapligt seminarium på Wolfson College i Oxford i april 2001. 
7. En översikt över sådan lagstiftning publicerades för nu mer än tio år sedan i Mångfaldsrådets skrift 1997:2. 
Mediekoncentration i utlandet. 
8. Där både Bonnier och Stenbeck medverkade.
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i den demokratiska debatten och det politiska dilemmat 
kvarstår – att det inte alltid går att förena marknadseko-
nomins ”naturliga” tendens att i ”mogna” branscher leda 
till utslagning av företag och till koncentration med en 
mångsidig politisk nyhetsförmedling och opinionsbildning 
i medierna. EU:s nu pågående projekt om att fastställa in-
dikatorer på mediekoncentration i medlemsstaterna bygger 
på förhoppningen att en teknisk ansats undviker politiska 
motsättningar.

Nya fronter i mediekulturpolitiken
Mediepolitiken som ett drama gestaltas tydligt i striden om 
kopiering av upphovsrättsligt skyddade verk genom fildel-
ning på internet, en strid mellan den rika världens (man-
liga) ungdomar och de (5–10) stora mediebolag, som hittills 
kontrollerat kopiering och försäljning av upphovsrättsligt 
skyddade verk. Kulturaliseringen av ekonomin har med di-
gitalteknikens möjlighet att kopiera och sprida musikaliska 
och sceniska verk fått en ny storleksordning. Digitaliser-
ingen, som gett oerhörda vinster till de kulturindustriella 
komplexen, har förvandlats till ett hot, och miljoner ung-
domars anarkistiska gåvoekonomi har blivit en faktor att 
räkna med. Några mindre organisationer (Copyleft, License 
Art Libre, Richard Stallmans GNU, se Söderberg 2007) står 
på dessa ungdomars sida mot de stora företagen, vilka bistås 
av EU:s och USA:s administrationer.9

Trots skepsis, uttalad av forskare som McChesney (1999), 
Baker (2007) m.fl. uttalat om internets betydelse för att påver-
ka maktförhållanden inom kulturproduktionen tycks här en 
hel branschs intressen och ekonomi påverkas i mycket snabb 
takt. Statens (och EU:s) roll kan då vara att förmedla kompro-
misser snarare än att försvara de företagsintressen, som ofta 
är huvudaktörer bakom upphovsrättsorganisationerna.

Man kan möjligen här tala om en kompensationseffekt 
av den nya medietekniken – men inte alls för den minskade 
redaktionella och företagsmässiga mångfalden inom nyhe-
ter och opinionsbildning utan för de ökade priser, som kon-
sumenterna efter digitaliseringen av produktionen under 
1990-talet tvingats betala till de stora underhållningsindu-
strierna. De stora bolagen var enligt Wikström (2007) oför-
beredda, eller ovilliga, att anpassa sig till att internet radikalt 
förändrat distributionen av inspelad musik och film och att 
led i affärskedjan – distributionsledet – eliminerades. 

”Varför händer ingenting? ”
I pressen har, efter sextio års utredningar, förslag och subven-
tioner till dagstidningar, en viss fördröjning av ägarkoncen-
trationen i Sverige åstadkommits. De senaste två årens snabba 
ägarförändringar tycks dock ha besannat det uttalande som 
Tidningsutgivarnas (TU:s) ordförande fällde under remissen 
av betänkandet från Mediekoncentrationskommittén (SOU 
1999:30), nämligen att det inte behövs någon medie politik i så 
måtto att politiken inte tycks ha ändrat marknadsekonomins 
obönhörliga gång. Regeringarna har anpassat sitt handlande 
och politiken till teknikutvecklingen. En sådan process un-
dersöktes av Ewertsson (2001). Den svenska mediepolitiken 
har i den meningen varit extremt liberal ända sedan införan-

det av 1949 års tryckfrihetsförordning och efter avvecklingen 
av radio- och tv-monopolet i statlig regi för marksänd natio-
nell radio och TV 1991. Detta har skett till priset av mins-
kande ägarmångfald i pressen och, efter en tid, även i den 
kommersiella radion och televisionen. 

TU-ordförandens uttalande kan tolkas så att mediekoncen-
trationsproblemet handlar om en illusion eller propaganda-
fras från ett i medierna oskickligt eller missgynnat politiskt 
läger. Samtidigt är detta uppenbart inte den hållning som 
politiker ur de flesta läger, liksom allmänheten, intar. Sam-
bandet mellan maktkoncentration i medierna och bristen på 
opinionsmångfald erkänns normalt när det gäller diktaturer, 
men för demokratiska stater dras sällan samma slutsats även 
vid relativt snabbt fortgående koncentrationsprocesser. 

Det är lätt att bli uppgiven efter en genomgång av histo-
rien om mediekoncentration. Svårigheterna för det demo-
kratiska systemet att hantera problemet kan möjligen sökas 
främst i den osäkerhet som metaforen om förväntningsdra-
mat skall gestalta, eller, mer brutalt, valda politikers rädsla 
att stöta sig med mäktiga medieägare. Ett ännu brutalare 
synsätt – allmän korruption i demokratin – utgör Agambens 
diagnos av flera västliga demokratier som permanentade 
”undantagstillstånd”. 

Delar i detta syndrom skulle då vara både ”Våra grabbar-
argumentet” och ”Kompensations-illusionen”. Flera andra 
faktorer kan vara inflätade i detta komplex:

Det liberala mediala komplexet: ägandet av press och andra 
medier är av tradition knutet till liberala ideologier. 

Medial korporativism: både utbildning, socialt och kul-
turellt kapital, traditioner, kåranda och traditioner tycks gå 
över ideologiska gränser – även medier som har mycket svag 
marknadsposition sluter ibland upp kring branschintressen 
där de stora aktörerna dominerar. 

Annonsmarknadens vikt: Reklambranschen är idag en 
så omfattande maktfaktor i alla marknadsekonomier att det 
skulle krävas mycket starka ingrepp i den ekonomiska struk-
turen för att neutralisera reklamens betydelse – även om en 
sanering och reglering av branschen skulle vara nödvändig 
för att upprätthålla en politisk åsiktsmångfald i medierna. 

Att betrakta mediekoncentration som ett förväntnings-
drama är ett sätt att föreslå ett mindre psykologiserande 
eller individorienterat förklaringsmönster, som kan göda 
politikerförakt, för att i stället granska intressekonflikter. 
Detta synsätt gör också det framtida skeendet mindre för-
utsägbart: människor må ha förväntningar men de är inga 
maskiner. Utgången är inte given. ■

9. En ung svensk, Johan Söderberg, har nyligen beskrivit dessa rörelsers verksamhet och historia. 
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Invånarna i Sverige ägnar dagligen drygt sex timmar 
(365 minuter) åt medier (Mediebarometer 2007).1 Den 
siffran har varit relativt konstant sedan 1998. Trots det 
finns det fog för att tala om att människors vardagsliv 
har blivit alltmer medialiserat. Då tänker jag på alla 
andra sätt som medier sipprar in i tillvaron: vi samtalar 
om, tänker på, drömmer om, inreder med och minns 
medier. Medier är på något sätt alltid där i vår väster-
ländska mediekultur (Bjurström m.fl. 2000, s. 9–17; 
Jansson 2002, s. 36–42). 

Med utgångspunkt i aktuell statistik över mediekonsumtion 
handlar den här artikeln om människors relation till två do-
minerande medier, internet och TV – det nya och det inte 
fullt så nya – och hur den relationen diskuterats i offentlig-
het och akademi.2 Traditionella massmedier har inte längre 
samma dominanta roll i människors vardag. Sedan internets 
etablering på 90-talet har Google, Aftonbladets nätupplaga 
och Wikipedia blivit självklara delar av många människors 
vardag. De frågor som jag vill lyfta fram och belysa handlar 
om vad denna förändring betyder i ett användarperspektiv. 
Ställs frågan på sin spets handlar den om huruvida det går 
en skiljelinje mellan äldre soffpotatisar och unga kreativa 
YouTube-producenter. Även frågan om förhållningssätt är 
intressant: hur inverkar förändringarna – och hur borde de 
inverka – på medieforskningens metoder och strategier?

TV- och internetanvändning i siffror
Fokuserar man på det konkreta bruket av medier är TV det 
medium, som flest ägnar sig åt och som ägnas mest tid i Sve-
rige. Av hela befolkningen ser 85 procent på TV varje dag 
och den genomsnittliga tittartiden är 99 minuter (117 minuter 
bland enbart tittare). Internet används dagligen av 64 procent 
av befolkningen och man ägnar i snitt 61 minuter åt mediet 
(96 minuter bland enbart användare). Uppgifterna är för år 
2007. För att sätta dem i ett samtidshistoriskt perspektiv kan 
sägas att 19983 tittade 86 procent av Sveriges befolkning på 
TV. Utslaget på alla ägnades 98 minuter åt TV-tittande (114 
minuter bland enbart tittare). Samma år, 1998, användes in-
ternet av 21 procent av befolkningen och den genomsnittliga 
användningstiden var 10 minuter (50 minuter bland enbart 
användare). Dessa siffror visar att internet har införlivats i de 
flestas vardagsliv – om än inte i allas. De visar även att TV-
tittandet i Sverige är väldigt stabilt. 

Medier en masse 
– nya och gamla medier i vardagslivet
av Magnus Andersson

I den allmänna diskussionen om medier och medieanvänd-
ning utgör unga människor axeln, som hela frågan ofta kret-
sar kring, medan andra faktorer, som klass, kön, etnicitet och 
stad-land, är mer perifera.4 Det hörs röster om att de unga 
representerar det nya: medieanvändare som är likgiltiga inför 
’mossiga’ massmedier . Det ger anledning till att titta närmare 
på de ungas medieanvändning, fortfarande med fokus på TV 
och internet respektive nu och då (2007 och 1998).5

1998 använde 41 procent av invånarna mellan 15 och 24 år 
internet en vanlig dag. Detta år användes internet i genomsnitt 
16 minuter i åldersgruppen (38 minuter bland enbart använ-
dare). Nio år senare, 2007, använde 86 procent av individerna i 
åldersgruppen internet och den genomsnittliga användartiden 
var nu 109 minuter (128 minuter bland enbart användare). Stu-
derar man 15–24-åringarnas TV-konsumtion finner man att 
1998 tittade 84 procent på TV en vanlig dag. Åldersgruppens 
genomsnittliga tittartid uppgick till 89 minuter (106 minuter 
bland enbart tittare). Nio år senare, 2007, var andelen dagliga 
TV-tittare i åldersgruppen 83 procent och i genomsnitt ägnade 
de 91 minuter åt mediet (110 minuter bland enbart tittare).

Föga överraskande bekräftar siffrorna att unga är de fli-
tigaste internetanvändarna av alla åldersgrupper, både då 
och nu. De visar också att internet idag är det medium, som 
unga ägnar mest tid åt, vilket inte var fallet 1998 då TV fort-
farande ägnades mest tid. Kanske mer ögonbrynshöjande är 
siffrorna som rör TV-tittandet. Statistiken visar att andelen 
unga som tittar på TV är i stort sett oförändrad under dessa 
nio år. Unga människor i Sverige har följaktligen inte slutat 
titta på TV. Det är nästan lika många som tittar på TV som 
använder internet, även om internet ägnas mer tid. Exempel-
vis är andelen TV-tittare i ålderskategorin 15–24 inte lägre 
än i ålderskategorierna 25–44 respektive 45–64 år (de allra 
yngsta och de allra äldsta ser dock mest på TV). Tidsmässigt 
tittar de mellan 15 och 24 år dock mindre än de som är över 
45 år, men lika mycket som de mellan 25 och 44 år.

Jag återkommer till dessa siffror i slutet av texten. Än så 
länge låter jag dem utgöra en fond till kommande stycken, 
som behandlar den offentliga respektive akademiska dis-
kussionen om ny och ’gammal’ medieanvändning. 

Offentliga diskurser om medieanvändning 
”Man kan enkelt uttrycka sig som så att passiv TV är 
död”, säger Christopher Sandberg i DN (Thelenius-Wanler 
20080417). Sandberg är VD på Company P, bolaget som 

1. De kommande statistiska uppgifterna är alla hämtade från Mediebarometer 2007 och 1998 vars statistik är 
baserad på hela Sveriges befolkning mellan 9 och 79 år.
2. Jag vill tacka André Jansson för värdefulla synpunkter och kommentarer på en arbetsversion av denna text. 
3. 1998 har valts eftersom det är det första året som internet finns med i Mediebarometern.
4. Medieproducenter bidrar ofta till fokuseringen på ungdomar. De är särskilt åtrådda eftersom man hyser 
förhoppningar om att de utvecklar en lojalitet mot såväl medieformat som varumärken.
5. Det är värt att notera att i ett sociologiskt perspektiv är ålder ett ganska trubbigt instrument för att åskåd-
liggöra sociala distinktioner. En intressant fördjupning vore att studera vilka ungdomar som gör vad utifrån 
variabler som klass, kön, etnicitet, stad-land, utbildning, livsstil, habitus etc.
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under hösten 2007 producerade Sanningen om Marika, en 
dramaserie på SVT, som utmanade gränsen mellan fakta 
och fiktion och som lät publiken vara medskapande i en 
intrig som rörde sig obehindrat över gränsen mellan webb 
och TV. Sociala medier6, web 2.0, kollaborativt berättande, 
kollaborativ kunskapsproduktion och användargenererade 
medietexter är uttryck, som har kommit i svang i den offent-
liga diskussionen om medier. En Googlesökning på ”web 
2.0” ger exempelvis nära 90 miljoner träffar (20080603). 
Skall man tro Björn Jeffrey, en annan aktör i det nya medie-
landskapet, så har traditionella medier halkat efter i sin 
samtidskommenterande roll och istället är det bloggen som 
är framtiden, den enda kommunikationsform som enligt ho-
nom fångar nuet (Björn Jeffrey intervjuad av Lignell i Borås 
Tidning 071202). Det verkar inte vara en slump att det är 
entreprenörer som Björn Jeffrey och Christoffer Sandberg 
som får delge sin syn på framtiden och dess medier i offent-
ligheten. Förespråkandet av nya medier blandas ofta med 
en entreprenörsdiskurs, där de nya medierna ses som ett 
oexploaterat fält för unga kreatörer att ta i besittning, där 
steget från hobbyproducent till F-skattsedel är mindre än 
någonsin. Tekniken synes öppna dörrar och möjligheter. 

Stark teknikoptimism i relation till nya medier är inga-
lunda något nytt, även om det alltid har funnits kritiska 
röster som sett det nya som ett hot mot den tillvaro man 
känner. På det hela taget har dock framstegstanken, moder-
nitetens röda tråd, gjort att teknik och medier ofta setts med 
blida ögon bland samhällsplanerare och samhällsuttolkare. 
Demokratiska förhoppningar och samhällsomvälvande för-
väntningar har kantat innovationer som järnväg, telegraf, 
film, radio och TV. Det finns ett släktskap mellan dagens 
medieentreprenöriella framtidstro och den fascination, som 
väcktes under sent 1800- och tidigt 1900-tal inför de då nya 
medierna (Jansson 2004, s. 23–54). Jan Holmberg (2000, s. 
80) beskriver exempelvis hur en fransk filmtidskrift redan 
1912 skrev om dessa fantastiska tider ”när ett nät av elek-
triska trådar omringar klotet” och där antipoderna ”nuddar 
varandra, förenas, sammanblandas”. Holmberg bjuder på 
fler exempel. I samma tidskrift, ett år senare (1913), kunde 
man läsa:

”Om några år kommer man inte längre ha användning för 
ordet främling; främlingen kommer inte längre att exis-
tera, eftersom man kommer att känna honom lika väl som 
sig själv.” (ibid: 84)7

Som också Jansson (2004, s. 40f) noterar finns det påfallan-
de likheter i retoriken kring telegrafen och biografen kring 
förra sekelskiftet och retoriken kring dagens kommunika-
tionsteknologiska infrastruktur. Nu som då uttrycks hopp 
om en progressiv och singulär utvecklingsprocess tack vare 
de teknologiska vinningarna – en i högsta grad modernis-
tisk tanke (jämför a.a., s. 23f)! Som en konsekvens av fram-
stegstanken kring nya medier hamnar ’de-inte-så-nya-me-

dierna’ och konsumtionen av dem i skuggan. I analogi med 
modernisering som en utvecklingslinje blir omfamnandet 
av det som inte är det senaste att betrakta som bakåtsträ-
vande. Dessa medier representerar slötittande, slölyssnade 
och slöbläddrande – kort sagt, konsumtion som karakterise-
ras av passivitet. Den internationella metaforen soffpotatis 
har blivit själva sinnebilden för detta.8 Passiviteten fram-
träder i särskilt tydlig dager i relation till den aktiva, upp-
märksamma och medskapande användningen av det nya. 
Begreppsparet aktiv-passiv är således en central nod för att 
förstå den samtida mediediskussionen. 

En intressant passus i sammanhanget är att detta be-
greppspar också har en central ställning i en annan TV-kri-
tisk diskurs. Utifrån framför allt kvalitets- och moralaspek-
ter har nya och populära medier kritiserats under nästan 
lika lång tid som det funnits teknikoptimism. De har blivit 
beskyllda för att vara moraliskt förkastliga, förledande för 
ungdomar och något som hotar människans sanna natur, 
oavsett om denna sanna natur är kreativ självutveckling el-
ler social gemenskap. Inte sällan är det en bildad medelklass, 
rik på kulturellt kapital, som fått dominera diskussionen 
och vara normerande för vad som är en sund användning av 
medierat material. I denna sociokulturella hierarki har TV-
mediet generellt sett ingen framträdande placering, dels på 
grund av sitt kommersiella innehåll riktat åt de många, dels 
på grund av sin kulturella form och föreställningar om den 
passiva tillägnelsen (Andersson & Jansson 1998). Den kul-
turella hierarkiseringen är förvisso hårt anfrätt från olika 
håll (jämför Forslid & Olsson 2007), likväl är det fortfaran-
de vissa medier, inte minst TV, som får klä skott för beskyll-
ningar om skräpkultur. Som Stina Bengtsson (2007) visar 
kommer den normerande kraften i dessa uppfattningar till 
uttryck i många brukares upplevelser av skuld och skam vid 
för mycket konsumtion eller konsumtion vid fel tillfälle. I 
denna diskurs har passivitet inte så mycket med TV-tittande 
som konkret handling att göra. Passiviteten kopplas snarare 
till tolkning, fantasi och meningsskapande – vilket skall ses 
i ljuset av vad andra medierade texter, exempelvis skönlit-
teratur, kan erbjuda. På så sätt skiljer sig denna kritik av 
TV-mediet från teknikoptimismens kritik, där passiviteten 
är en fråga om själva tillägnelsen, utan koppling till innehål-
lets kvalitet. 

Den akademiska diskussionen om publiken 
Medieforskningen inrymmer en lång historia om publiken 
som studieobjekt. Ganska naturligt har infallsvinklarna väx-
lat beroende på omgivande forskning, samhälle och med-
ielandskap. Indoktrineringsmodeller, kanalmetaforer och 
semiotiska demokratimodeller har både anammats och av-
färdats under tidens gång. Striderna mellan olika forsknings-
traditioner är inte det centrala i detta sammanhang, men mot 
bakgrund av tidigare diskussion är det intressant att titta när-
mare på hur några inflytelserika medieforskningstraditioner 
sett på relationen mellan människa och medium.9

6. Uttrycket, som är etablerat i diskursen, ger anledning att fundera över vilka medier som inte är sociala.
7. Skribenten heter E.-L. Fouquet och tidskriften var le cinéma et L’Écho du cinéma. Citatet är översatt av
Jan Holmberg, som också var den som gjorde mig uppmärksam på det.
8. Jämför engelska couch potato.
9. Se Scannell (2007) för en utmärkt översikt av framväxten av medier och kommunikation som forskningsfält. 
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En kort resumé ger vid handen att i publikforskningens 
barndom på 1920- och 1930-talen, mer specifikt amerikan-
ska Columbiaskolan under ledning av Paul Lazarsfeld, sågs 
publiken som en (relativt) homogen massa omgiven av ett 
massamhälle. Forskningen fokuserade på mediernas effek-
ter och utgick till stor del från att publiken var månghövdad 
och lättduperad. Utifrån dessa föresatser, kombinerat med 
behavioristiska ansatser, studerades ’responsen’ på ’stimuli’ 
från dåtidens nya medier radio och bio.

En annan viktig milstolpe är mediegruppen inom Centre 
for Contemporary Cultural Studies i Birmingham med Stu-
art Hall i spetsen. Deras ideologikritiska intresse, uttryckt i 
frågor om hur samhällets status quo kan bevaras trots stora 
sociala skillnader, utmynnade i en modell över den hegemo-
niska mediemakten i samhället, den så kallade encoding-
decodingmodellen (Hall 1973/1992). Modellen skapades 
utifrån TV-mediet, dåtidens dominerande medium. Dess 
primära syfte, som förklaringsmodell för reproduktionen 
av makt i samhället, har delvis hamnat i skuggan av model-
lens erkännande av medietexter som polysemiska, det vill 
säga att de erbjuder tolkningsmångfald. Denna aspekt blev i 
mångt och mycket grunden för en egen forskningstradition, 
som fokuserade på publikens meningsskapande i förhål-
lande till medietexter. Insikten om att alla människor inte 
tolkar en text samstämmigt skapar en relativism, som bland 
annat haft stor betydelse för ifrågasättandet av kulturella 
hierarkier. 

På en övergripande nivå sker således en förskjutning från 
behavioristiska perspektiv till tankemodeller där ideologi 
hamnar i blickfånget. Den Cultural Studies-inspirerade 
medieforskningen med fokus på tolkning har sedermera yt-
terligare förskjutits mot en betoning på medieanvändandets 
sammanhang och frågor om mediers delaktighet i skapandet 
av identitet, vardagsliv och plats (jämför Silverstone 1994; 
Morley 2000; Jansson 2001; Andersson 2006). Ungdoms- 
och fankulturer har varit särskilt tacksamma studieobjekt, 
eftersom de kan ses som särskilt ’kompetenta’ medierings-
aktörer, som både införlivar och uttrycker, lever i och med, 
mediekulturer (Hills 2002).

Det är dock inte bara teoretiska skiljaktigheter som ska-
par diskussioner, medieutvecklingen i sig är viktig och bi-
drar bland annat till omvärdering av begrepp. I det samman-
hanget noterar Livingstone (2007, s. 2) publikbegreppets 
otillräcklighet när man ser till alla verb som krävs för att 
beskriva medieengagemang: människor läser, skriver, tit-
tar, spelar, lyssnar, kommunicerar, interagerar, söker, laddar 
ner och upp, pratar, modifierar, etcetera. Medieanvändning 
är inte längre synonymt med konsumtion; det handlar lika 
gärna om att producera symboliskt material, med vänner el-
ler världen som målgrupp. Fenomenet ’web 2.0’ har inte gått 
medieforskningen förbi. David Gauntlett (http://theory.org.
uk/mediastudies2.htm, http://twopointzeroforum.blogspot.
com/) argumenterar exempelvis för framtida medieforsk-
ning som ”Media Studies 2.0” där publikbegreppet (au-
dience) saknar relevans och snarare riskerar att vilseleda 
forskningen. Begreppet hör gångna tider till, det som av 

Gauntlett kallas ”Media Studies 1.0”. Gauntletts huvud-
poänger är att nya medier har förändrat samhälleliga och 
vetenskapliga förutsättningar. Expertisen när det gäller nya 
medier finns inte i akademiska hus, den finns bland dess an-
vändare, där människor skapar saker tillsammans. Vidare 
menar han att det vida spektrumet av små, ofta användar-
genererade, medieproduktioner har blivit viktigare än ka-
noniserade texter i olika medier. Det gör, menar Gauntlett, 
att det nya medielandskapet kan beskrivas som arenor, där 
det råder omvända maktförhållanden; där stor är liten och 
liten är stor. Ingen mediemogul kan längre dominera män-
niskors horisont eftersom den nya medievärlden tillhör oss 
alla (jämför Leadbeater 2008). Det låter näst intill som att 
kapitalism är ett fenomen som hör gårdagen till – gårdagen 
med sina gamla medier och traditionella ägarstrukturer.

En av Gauntletts slutsatser är att internet inte enbart är 
ett nytt medium, som kräver specifika kompetenser, utan 
att internet skakar grundvalarna för våra relationer till alla 
medier. För att få djupare förståelse för den vardagliga krea-
tivitet, som nya medier är förknippade med, krävs nya me-
toder och strategier inom forskningen. Som exempel hänvi-
sar Gauntlett till sitt egna projekt där människor fick bygga 
modeller av sin identitet i lego (Gauntlett 2007).10 

Detta illustrerar hur polariseringen mellan gammalt och 
nytt frodas också i medieforskningsfältet. Frågan är dock 
om det är nödvändigt att göra dessa skarpa åtskillnader. Li-
kaså undrar man om verkligen all kunskap knuten till äldre 
medier är obrukbar i relation till det nya. Hur skall man 
betrakta och närma sig människans förhållande till medier 
idag, när mediesfären är större och mer mångfacetterad än 
någonsin? Jag låter den frågan bli hängande en stund och fo-
kuserar istället på några aspekter som i ett brukarperspektiv 
utgör distinkta skillnader medierna emellan. Jag tänker på 
decentraliseringen av medieproduktionsmakten samt bru-
karens potential till geografisk och temporal friställning.

Medieproduktionens tidigare hierarkiska struktur med 
centrala producerande noder och spridda månghövdade pu-
bliker är definitivt utmanad. Skillnaden mellan flickrummet 
i Avesta och TV-huset(/n) i Stockholm är inte lika gigantisk 
som tidigare. Det är många människor, framför allt bland 
yngre generationer, som berikar sitt vardagsliv med såväl 
medieproduktion (MySpace, bloggar, Facebook, Bilddag-
boken, Ipodblandningar, etcetera) som mediekonsumtion 
(dito, men även massmediekonsumtion). Man skulle kun-
na tala om en avmystifiering av medieproducerandet; ett 
otvunget förhållningssätt, där exempelvis uppladdningen 
av biografiskt material på www.bilddagboken.se inte ses 
som annorlunda än att titta på en TV-serie. Medieproduk-
tion blir en medierelaterad praktik som andra. Samtidigt 
finns anledning att betona att amatörproduktioner inte en-
bart skall förknippas med nya medier. Inom fan- och sub-
kulturer har det funnits olika former av medieproduktion 
även innan internet (Drotner1989; Fornäs m.fl.1989; Bolin 
1998). Medier och deras utbud kan ses som råmaterial för 
egenproduktion av identitet, expressivitet – och medier. I en 
mer folklig diskurs skulle man kunna se att fotoalbum och 

10. Gauntlett är en mycket konsekvent forskare. Han åskådliggör sitt perspektiv och sin 
metod i en YouTubefilm (http://www.youtube.com/watch?v=LtS24lqluq0), en film som 
också fungerar som marknadsföring för boken.
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heminredning har liknande betydelse för identitetsmässig 
manifestering och expressivitet.

En annan egenskap hos nya medier är den geografiska fri-
ställning som följer. En aspekt av det rör ’webbunikt’ mate-
rial (hemsidor, bloggar, nätverkstjänster och liknande) med 
potential att nå världens alla hörn. En annan viktig aspekt av 
geografisk friställning kan ses i anslutning till traditionella 
medier som distribueras via internet och som därmed blir 
globalt tillgängliga. Det skapar möjligheter för människor, 
som lever eller vistas bortom det de kallar hem, att uppleva 
någon form av lokal närvaro eller samhörighet. Så kan ex-
empelvis nätupplagan av lokaltidningen i Banja Luka bidra 
till att stadens atmosfär förblir en del av den bosniske flyk-
tingens tillvaro i Sverige. På motsvarande sätt kan de ’lo-
kalt närvarande’ välja bort lokala (eller nationella) medier. 
De medierade kulturella och geografiska referensramarna 
– själva kittet i Benedict Andersons (1991) beskrivning av 
föreställda gemenskaper – blir förhandlingsbara. Detta har 
gjort att den implicita etnocentrismen i medielandskapet har 
fått sig en välbehövlig törn. De nya möjligheterna att upple-
va föreställda geografiska gemenskaper på avstånd har gjort 
att nya medier blivit en viktig del av forskningsfältet medier 
och migration (se Karim 2003; Rydin & Sjöberg 2008). 

Samtidigt som internet öppnar upp för nya koordina-
tionsmöjligheter i den rumsliga dimensionen har det också 
bidragit med flexibilitet när det kommer till tiden. Tradi-
tionella (mass)medier erbjuder en institutionaliserad rytm, 
som många gånger blir hängkrokar för det vardagliga livets 
rutiner. Det är morgontidning och/eller morgon-TV till fru-
kost; Bolibompa och mysande i soffan; Aktuelltsändning 
som markerar professionella och hushålleliga plikters slut. 
På en annan nivå markerar TV:ns fredagsunderhållning ar-
betsveckans slut. Utbudet understöder således vardagslivets 
rytmer. Internet har inte samma institutionaliserade håll-
punkter. Det är förvisso en egenskap det delar med andra 
medier, såsom boken eller CD-skivan, men till skillnad från 
dessa förändras och uppdateras internet ideligen. Man fres-
tas att beskriva internet som ett flöde – Raymond Williams 
begrepp från 1974, som han använde för att beskriva TV-
mediets karaktär. Det finns i och för sig inget hinder för att 
man som individuell användare skapar temporala rutiner 
med hjälp av internet. Att inleda varje arbetsdag med att 
kika på sin e-postlåda är ett sådant exempel. Regelbundna 
besök i virtuella miljöer på nätet, såsom virtuella pubar, 
spelvärldar eller chattar, är andra exempel (jämför Kendall 
2002; Nikunen 2008) 

Med både mer flexibel tids- respektive rumsstrukturering 
ges nya förutsättningar för individualisering. Som indivi-
duell internetbrukare är man potentiellt frikopplad från tid 
och rum i institutionell och kulturell mening. Man kan göra 
imaginära utflykter till vilka avlägsna eller nära gemen-
skaper man vill – när man vill. Paddy Scannells (1996) be-
skrivning av mediers förmåga att dubblera varat – att vara 
närvarande i både en fysisk och en symbolisk/represente-
rad miljö – har fått än större betydelse. Men i likhet med 
Ulrich Becks beskrivning av individualiseringsprocesser 

skall denna medieindividualisering inte förstås som ökad 
individualism (Beck 1992; Beck & Gernsheim 2002). Möj-
ligheternas begränsningar kvarstår. Den medialiserade var-
dagen ställer fortfarande krav på ekonomiska och kulturella 
resurser. Däremot kan sägas att människors aktiviteter på 
nätet alltid är sociala och gemenskapsgrundande i en eller 
annan form. Den geografiska friställningen kan förstås som 
att tidigare territoriellt förankrade föreställda gemenskaper 
har fått sällskap av icke-territoriella gemenskaper.

Dessa aspekter skulle kunna användas för att peka på den 
djupa skillnaden mellan nya och gamla medier, som i sin tur 
skulle motivera brytning med tidigare forskningstraditio-
ner. Det är emellertid inte min avsikt. Jag vill hellre göra en 
poäng av att i ett brukarperspektiv är dessa medier i högsta 
grad förenliga.

Det komplexa vardagslivet 
Begreppsparen passivt-aktivt respektive gammalt-nytt är 
viktiga distinktioner i offentliga och akademiska diskus-
sioner kring människans relation till medier. Anmärknings-
värd är dock argumentens svartvita karaktär: uteslutandet 
av att människor kan bygga upp sin vardag med både tra-
ditionella massmedier och sociala nätverkstjänster. I beak-
tande av Mediebarometerns siffror är resonemanget än mer 
anmärkningsvärt, eftersom dessa siffror understryker att de 
flesta tittar på TV och använder internet. Både-och snarare 
än antingen-eller.11 Med det sagt, vill jag samtidigt betona 
vikten av att se till enskilda mediers specifika egenskaper 
(som dock aldrig är statiska). Det är viktigt med perspektiv, 
som tillåter oss att se nya mediers enorma interaktionsmöj-
ligheter, men dessa möjligheter gör inte att TV eller böcker 
har spelat ut sin roll. Andy Ruddock (2008, s. 9) noterar 
att det finns en uppenbar risk att Gauntletts ”media studies 
2.0” skapar nya informella hierarkier, där de människor 
som uppmärksammas – och lyfts fram – är de kreativa, 
mediesmarta, engagerade, upp- och nedladdande medie-
användarna, medan 63-åriga Svea i Årjäng som gillar P4, 
Värmlands Folkblad och Allsång på Skansen blir ignorerad 
i dessa sammanhang (jämför Bird 2003, s. 164–8). Rud-
dock (2008) noterar vidare att traditionella reklamkampan-
jer fortfarande utövar påverkan på sin publik, något som han 
studerat genom fältstudier om ungdomar och alkohol. Det 
är också värt att notera att traditionell reklam är ett viktigt 
understöd i spridandet av nya medier och att traditionella 
medier i högsta grad medverkar till mytologiseringen av det 
nya. Det understryker att påverkan, influenser, mytologise-
ring, maktkamp om tolkningsföreträde – det vill säga klas-
siska frågor inom kulturstudier – inte bör hamna i skuggan 
av fokuseringen på kreativitet inom ”media studies 2.0”.

Hur kan man då se på människors TV-tittande och de-
ras internetanvändning på ett meningsfullt sätt? Ett förslag 
kommer från Henry Jenkins (2008), som talar om hur mötet 
mellan gamla och nya medier ger upphov till deltagarkul-
turer där konsumtions- och produktionsakter samspelar. 
Trots många tilltalande argument från Jenkins sida kvarstår 
emellertid problemet med nyskapade hierarkier, där vissa 

11. Formuleringen är influerad av Ulrich Beck, som när han diskuterar globalisering argumenterar 
för att den nationella ”antingen-eller”-logiken inom sociologin borde ge plats åt ett kosmopolititiskt 
”både-och”-tänkande (2005, s. 17–22).
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medieanvändare indirekt blir viktigare än andra. Jag menar 
istället att en utgångspunkt i vardagslivet är nyckeln. Var-
dagslivet är paradoxalt. Å ena sidan består det av det ’förgi-
vettagna’: alla de ting, praktiker och miljöer som inte kräver 
någon eftertanke, där det känns som om man agerar utan att 
tänka. Å andra sidan förnyas vardagslivet kontinuerligt: vi 
får ständigt ny information, nya intryck, gör nya saker och 
upplever nya platser. Vardagslivet handlar om att omvandla 
det främmande till det förgivettagna – det kontinuerliga 
skapandet av rutiner – en i högsta grad dynamisk process.

När medier betraktas i ljuset av denna vardagslivsparadox 
innebär det att ju mer förgivettagna (vardagslivsinbäddade) 
olika medieanvändningar är, desto svårare är det att betrakta 
enskilda medier som isolerade fenomen. Rutiniseringen flä-
tar samman olika mediepraktiker och det blir ingen motsä-
gelse mellan att exempelvis ladda ner en hel TV-serie från 
internet och samtidigt följa den på TV.12 På en annan nivå 
kan sammanflätningen konkretiseras med hur svårt det är att 
ha koll på huruvida saker man vet stammar från något man 
sett på internet, läst i en bok, sett på nyheterna eller hört av en 
vän. Lika problematiskt kan det vara att i backspegeln veta 
om sagda saker vänner emellan har blivit kommunicerade 
via mail, SMS, MSN, telefon eller ansikte mot ansikte. Var-
dagslivet upplöser skillnaden mellan olika mediebruk och det 
symboliska och materiella vävs samman. Den genomträng-
ande medialiseringen gör även att andra strukturerande refe-
rensramar luckras upp, såsom gränserna mellan det offentliga 
och privata respektive det globala och lokala.

Dessa upplösningar, uppluckringar och sammanflät-
ningar skapar en ny vardaglig komplexitet, där de mediala 
referensramarna, de som både utgör horisonter och bygg-
nadsställningar i människor vardagsliv, blir allt mer mång-
faldiga. Nya medieformat och genrer skapar möjligheter 
till nya horisonter och rutiner i såväl temporal som rumslig 
mening. Det betyder i sin tur möjligheter till nya gemenska-
per. Att navigera i en sådan komplex tillvaro, det vill säga 
att välja och att välja bort, är en central osynlig uppgift i 
vardagslivet. 

Argumentationen kring det komplexa vardagslivet med 
medier en masse i alla dimensioner är dock inte allt. Vi får 
inte glömma att människor har väldigt olika förutsättningar 
i sitt sökande efter en tillvaro präglad av harmoni. Vissa 
har mer makt att bestämma rutinernas förutsättningar och 
medialiseringens gränser, andra har mindre. För vissa har 
offentligheten blivit mer tillgänglig – nya grupper och ak-
törer kan exempelvis nå ut med sin verklighetsbeskrivning 
på ett helt annat sätt än när offentligheten dominerades av 
traditionella massmedier.13 Fler aktörer och fler arenor gör 
att kampen om mening har hårdnat. Men de nya mediernas 
vitalisering av offentligheten får inte skymma sikten för 
att vissa förlorar. För vissa är offentligheten lika otillgäng-
lig som den alltid har varit. Man kan förmoda att media-
liseringen av bankärenden – förbundet med minskat antal 
bankkontor och begränsningar i öppettider – inte ses som 
ett framsteg av den internetlöse landsbygdsbon. ■

12. Just det exemplet är hämtat från en pågående intervjustudie som jag gör, där en 19-årig tjej 
beskriver sina medievanor. 
13. Det blev inte minst tydligt i debatten kring FRA-lagen under försommaren 2008.
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Kulturutredningen (SOU 1995:85) konstaterade att so-
cialpolitiska, arbetsmarknadspolitiska och skattepoli-
tiska åtgärder har stor betydelse för konstnärerna och 
att ”konstnärspolitikens grundtanke har varit att man 
i möjligaste mån anpassar dessa till de speciella förhål-
landena inom kulturområdet innan man väljer att söka 
lösa problemen inom kulturpolitikens ram.” Senare 
propositioner upprepar denna målsättning.

Utredningen ”Konstnärerna och trygghetssystemen” (SOU 
2003:21) ägnades dessa problem. Sedan utredningen lades 
fram har inte mycket åstadkommits. Tvärtom har villkoren 
förvärrats i arbetslöshetsförsäkringen och i kulturinstitu-
tionernas pensionsåtaganden. Nyligen har en ny utredning 
tillsats för att reda ut pensionshärvan. Accelererande kost-
nader i trygghetssystemen hotar att omintetgöra även ambi-
tiösa utvecklingssteg i konstnärspolitiken.

Dessa mer eller mindre akuta problem har legat i vägen 
för en mer konstruktiv diskussion om den egentliga konst-
närspolitiken. Trygghetssystemen för konstnärer är förvisso 
värda ett eget kapitel. Dock inte detta!

Konstnärernas ekonomiska villkor
I en tidigare utredning, ”Arbete åt konstnärer” (SOU 
1997:183), behandlades bl.a. konstnärskollektivets omfatt-
ning och ekonomiska villkor. Enligt utredningen fanns 
i senare delen av 1990-talet ca 25 000 yrkesverksamma 
konstnärer. Utredningen konstaterade dock att en tillfred-
ställande systematisk statistik inte går att finna på området. 
Antalet framkom genom en sammanvägning av statistik 
och uppgifter från bl.a. konstnärsorganisationer och SCB.

Begreppet konstnär inbegriper här verksamma inom Ord, 
Bild och form, Ton, Scen och film. Av de beräknade 25 000 
konstaterade utredningen att ca 50 procent av de yrkesverk-
samma arbetade som frilansande arbetstagare, knappt 40 
procent var egenföretagare och drygt 10 procent hade tills-
vidareanställning.

Så vitt jag vet saknas underlag för att uppdatera dessa 
data. Vad som i dessa avseenden hänt de senaste 10–15 åren 
kan i stort sett bara bli gissningar. Antalet 25 000 har med 
all säkerhet ökat. Antalet tillsvidareanställda inom institu-
tionerna har minskat – trots tillkomsten av Teater-, Dans- 
och numera också Musikeralliansen. Tillsvidareanställda 
inom teater- och musikinstitutioner – en alltmer exklusiv 
skara – har i många fall ersatts av frilansare. Dominansen 
av frilansare och egenföretagare är allt tydligare.

När det gäller konstnärernas ekonomiska villkor pågår en 
omfattande studie som SCB utför på Konstnärsnämndens 
uppdrag. Studien omfattar inkomstförhållandena hos sam-
manlagt 21 509 konstnärer för inkomståret 2004, alltså en 

Konstnärspolitiska dilemman
av Anders Forsman

betydande del av det totala antalet yrkesverksamma konst-
närer. Denna studie kommer förhoppningsvis att ge mer 
kunskap om och en tydligare bild av konstnärernas situation 
och villkor.

I samband med utredningen ”Arbete åt konstnärer” gjor-
des en studie över ca 13 000 konstnärers inkomstförhål-
landen i början av 1990-talet. En kortfattad redovisning av 
studien finns som bilaga 2 i SOU 2003:21. 

SCB-studien från 2004 visar att medianinkomsten för 
hela gruppen var 182 000. Spridningen är emellertid myck-
et stor. Den tidigare undersökningen från 1990-talet visade 
en medelinkomst på 142 000. Men även då var spridningen 
stor, vilket visades av att medianinkomsten var lägre, näm-
ligen 134 000 (vilket betyder att ett begränsat antal höga 
inkomster drar upp medelinkomsten).

I studien från 1990-talet framgår att medelinkomsten för 
konstnärer då var 17 procent lägre än för hela befolkningen 
i åldern 20–64 år. Trots de relativt låga inkomsterna bland 
konstnärer är deras utbildningsnivå hög i jämförelse med 
hela befolkningen. Två tredjedelar av konstnärerna i under-
sökningen har högskoleutbildning, jämfört med en fjärde-
del av befolkningen i övrigt.

Den nya studien från 2004 visade att ca 600 personer (2,8 
procent) hade 0 kronor i årsinkomst. Nästan var femte låg 
under 80 000 och drygt 40 procent hade en årsinkomst un-
der 160 000 kr. Utredningen konstaterade att höginkomst-
tagare finns. 29 personer tjänade mer än en miljon. Knappt 
fem procent tjänade mer är 400 000 kr. De rikaste känner 
vi nästan vid namn – internationellt etablerade författare, 
sångare, musiker och filmskådespelare.

Enligt samma studie ligger teaterregissörers och konst-
musikers genomsnittsinkomst i topp. Lägst medelinkomst 
har formgivare, bildkonstnärer och fotografer; 6,8 procent 
av fotograferna, 6,3 procent av formgivarna och 5,3 procent 
av bildkonstnärerna har 0 kr i inkomst.

I undersökningen från 1990-talet var bild- och form-
konstnärernas inkomster låga, liksom fotografers och ton-
sättares, medan instrumentalister, sångare och skådespelare 
låg i toppen.

Det finns ett särskilt problem i denna typ av inkomststa-
tistik. Det gäller framför allt egenföretagande konstnärer 
– de flesta av dessa är upphovsmän. De bedriver sin konst-
närliga verksamhet i det egna företaget, men har inkomster 
vid sidan om den konstnärliga verksamheten. Studien från 
1990-talet visade skillnader i konstnärlig inkomst från nä-
ringsverksamhet och övriga inkomster. Det är välkänt att 
särskilt upphovsmän med låga inkomster i sin näring för-
sörjer sig på ”brödjobb”. ”Bild- form- och ordkonstnärer… 
är på grund av konstnärskapets art egenföretagare. Det är 
anmärkningsvärt att dessa grupper har så små inkomster 
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av näringsverksamhet och mellan tre och åtta gånger så 
mycket inkomst genom ´övriga inkomster´ ”(SOU 2003:21, 
s. 161–166). Varifrån ”övriga inkomster” kommer var 
inte möjligt att se. Här finns emellertid en viktig skillnad 
i ”brödjobb”. Många bildkonstnärer med låga inkomster 
från sin konstproduktion har brödjobb av rutinkaraktär, 
medan t.ex. författare ofta har jobb vid sidan av som ligger 
nära den konstnärliga verksamheten; kulturjournalister, 
akademiker etc. 

För att ta bildkonstnärerna som exempel. I den tidigare 
studien var deras medianinkomst 91 600. I den nya studien 
var den 130 000. I den tidigare studien var bildkonstnärer-
nas konstnärliga inkomst från näringsverksamhet 11 237, 
medan ”övriga inkomster” var 82 741. Formkonstnärer, 
fotografer och tonsättare hade liknande inkomstförhål-
landen. 

Det är som sagt omöjligt att säga varifrån ”övriga inkom-
ster” emanerar. Det kan delvis handla om någon form av 
konstnärligt uppdrag vid sidan av näringsverksamheten, i 
vissa fall som lärare i konstskolor men i många fall i icke 
konstnärliga ”brödjobb”. Man kan trots det ana dolda men 
betydande ekonomiska problem, som många upphovsmän 
delar. Dolda i den meningen att totalinkomsten ger en miss-
visande bild av de konstnärliga villkoren. Även studien från 
2004 bekräftar att flertalet konstnärer lever under mycket 
knappa ekonomiska villkor.

Konstnärspolitikens omfattning och fördelning
Finns det några rimliga kriterier för hur stora resurser 
konstnärspolitiken bör omfatta? Givetvis inte. Det finns det 
inte heller på andra politikområden. Det handlar ofta om att 
lappa och laga på strukturer med lång tradition. 

Men om nu antalet 25 000 yrkesverksamma konstnärer 
stämmer något så när – eller 30 000 till 40 000, som Konst-
närsnämnden räknar med – utgör de mellan 0,6 och 1 pro-
cent av arbetskraften. Av denna andel är det många som inte 
har möjlighet att försörja sig som konstnärer, vilket den nya 
studien visar. Är det inte rimligt att betrakta det som ytterst 
torftigt i ett kultursamhälle? Den statliga konstnärspoliti-
kens omslutning är långt under den felmarginal som den 
totala statsbudgeten i efterhand alltid uppvisar.

Någon har hävdat att obalansen mellan tillgång och ef-
terfrågan på konstnärligt arbete är olöslig. Men den är 
knappast olöslig. Den har bättre eller sämre lösningar. Men 
obalansen existerar och den har tydligt illustrerats i de två 
ekonomiska studier som redovisats ovan. Obalansen beror 
inte i första hand på att vissa konstnärer har bättre inkom-
ster från den privata marknaden än andra. Några sådana 
finns givetvis, framför allt inom populärkulturen, men de 
är få. En del idéer om att konstnärerna ska bli entreprenö-
rer på marknaden handlar i första hand om kulturella eller 
ekonomiska kringverksamheter och är sällan en lösning 
för den konstnärliga kärnverksamheten. Det vore som att 
säga att forskarutbildade vid universiteten ska försörja sig 
med allehanda kringverksamheter, såsom lärare, informa-
törer, vetenskapsjournalister etc. Kärnan av forskare måste 
utveckla och förnya kunskap, inte bara reproducera det vi 

redan vet. Konstnärer som inte kan verka fullt ut kan inte 
utveckla, förnya, och har svårt att leva upp till ”verkshöjd”, 
dvs. kvalitet.

De starkt begränsade resurserna äventyrar konstnärspo-
litikens målsättning om utveckling, förnyelse och origina-
litet, framför allt för eftersatta konstområden. Hur skapar 
man på bästa sätt mer resurser? En fackföreningsledare 
och framgångsrik förhandlare förespråkar s.k. saxad löne-
bildning, dvs. att man når bästa långsiktiga resultat genom 
att lyfta en grupp i taget. I begränsad omfattning har detta 
också skett inom konstnärspolitiken. Givetvis sväljer de 
stora institutionerna fortfarande merparten av det statliga 
stödet till konstnärerna, men särskilda satsningar har gjorts 
på i tur och ordning Teater-, Dans- och nu också Musikal-
liansen, än så länge begränsade satsningar, men ett svar på 
de minskande tillsvidareanställningarna inom scenområdet 
och satsningar, som löser många av frilansarnas ekonomis-
ka och sociala problem – A-kassa, sjukförsäkring, föräld-
raförsäkring. 

De satsningar som således gjorts på tidigare eftersatta 
områden inom teater, dans och musik lämnar annat olöst. I 
denna ”saxade” uppgradering är upphovsmän generellt sett 
förfördelade. De saknar inte bara anställning, utan oftast 
också frilansuppdrag. De är egenföretagare med få alter-
nativa uppdrag inom konstnärssektorn. Detta gäller för 
bildkonstnärer, fotografer, komponister, koreografer m.fl. 
Som visats i flera studier är deras ekonomiska och sociala 
villkor med få undantag utomordentligt torftiga. Finns det 
konstnärliga skäl för detta? Det har jag svårt att tro. Finns 
det konstnärspolitiska skäl? Det tror jag däremot. Som re-
dan nämnts är upphovsmännens problem delvis dolda. De 
uppnår sin ekonomiska standard på ”brödjobb” och tvingas 
därmed av nöd till konstnärligt deltidsarbete. Till förfång 
för utveckling, förnyelse och originalitet. Detta gäller ge-
nerellt för upphovsmännen, något som knappast är fallet för 
övriga konstnärsgrupper.

Kanske är upphovsmännen dolda på ett annat plan, ge-
nom att beslutande politiker möjligen har lättare att förstå 
och uppleva – rent av identifiera sig med – utövande konst-
närer; politiker står ju också på scen.

Konstens kostnadsdilemma
Den köpkraftiga efterfrågan på konstnärligt arbete är otill-
räcklig och möjligheterna till försörjning är små i förhållan-
de till det antal konstnärer som genomgått högre konstnärlig 
utbildning och som sedermera söker sin försörjning. Det 
gör att många bedriver konstnärligt arbete till en ringa eller 
ingen ersättning. Denna obalans mellan tillgång och efter-
frågan är sannolikt väsentligt större idag än för fyra–fem 
decennier sedan. Ett av skälen är institutionellt, ett annat är 
samhällsekonomiskt.

Det institutionella skälet är att de konstnärliga högsko-
leutbildningarna ökat kraftigt i omfattning sedan 1960-ta-
let. Antalet högskoleutbildade har ökat långt utöver vad 
arbetstillfällena respektive möjligheterna att få betalt för 
konstverk har gjort. Många etablerade konstnärer inom alla 
områden anser att den oftast mycket kostsamma högsko-
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leutbildningen har expanderat allt för mycket. Med andra 
ord avsätter staten och andra offentliga instanser betydande 
resurser för vad som i själva verkat skapar ett överutbud av 
välutbildade konstnärer. Till det kommer att antalet tills-
vidareanställda vid konstnärliga institutioner har minskat 
drastiskt.

Detta leder över till de samhällsekonomiska orsakerna. 
Konstnärlig verksamhet, liksom annan utbildnings- och 
arbetsintensiv tjänsteproduktion, står inför ett kostnadsdi-
lemma. Ekonomisk tillväxt, och därmed inkomstutveck-
ling, drivs av samhällsekonomins högproduktiva delar – in-
dustriell produktion liksom högteknologiska tjänster. Hög 
produktivitetstillväxt ökar inkomsterna per arbetsinsats och 
driver på inkomst- och därmed standardutvecklingen. Låg-
produktiv verksamhet, dvs. kunskaps- och arbetsintensiv 
verksamhet, strävar efter en liknande inkomstutveckling 
och blir därmed relativt sett allt mer kostsam.

En av de ekonomer, som först uppmärksammade detta 
kostnadsdilemma, var en amerikan, William Baumol. Han 
fick i uppdrag att analysera orsakerna till att teatrarna på 
Broadway fick allt drygare kostnader. Han såg att teatrarnas 
kostnader hela tiden ökade, eftersom skådepelare, musiker 
och dansare skulle ha en rimlig inkomstutveckling i paritet 
med bilarbetarna i Detroit (som med teknikens hjälp pro-
ducerade allt mer per timme och därmed ökade sin timför-
tjänst), utan att det fanns motsvarande möjligheter att öka 
produktiviteten. Därtill kom övrig personal och allt dyrare 
fastigheter. Utrymmet för ”smala” produktioner blev allt 
mindre.

Baumols klassiska exempel är en stråkkvintett av Haydn, 
som normalt tar en timme att framföra. Varje försök att höja 
produktiviteten, dvs. öka tempot och spela kvintetten på allt 
kortare tid, skulle mötas med förstämning av kritiker och 
åhörare. Men det är just denna process som förklarar bilin-
dustrins snabba produktivitetstillväxt och därmed bilarbe-
tarnas stigande inkomster år för år. 

Av samma skäl ser vi idag stora kostnadsproblem inom 
utbildnings- och arbetsintensiva tjänster inom vård, skola 
och omsorg. Bibehållen kvalitet på dessa områden kommer 
att kräva högst betydande skattehöjningar, något som för de 
flesta samhällsekonomer är en självklarhet men som även 
klarsynta politiker blundar för.

Detta kostnadsdilemma innebär för konstnärspolitiken 
att bidragen urholkas än mer. De redovisningar av inkomst-
förhållandena bland konstnärer, som har gjorts med ett 
decenniums mellanrum, visar i stora delar en ”fattigdom” 
bland konstnärer. Det går kanske inte att se en dramatisk 
försämring i dessa siffror. Å andra sidan hade vi i det ti-
diga 1990-talet ett samhälle i djup arbetslöshetskris, medan 
2004 generellt sett innebar goda tider och hög sysselsätt-
ning. Hade man kunnat jämföra med förhållandena 40 år 
tidigare hade säkerligen betydande försämringar kunnat 
konstateras.

Vad innebär då denna den konstnärliga verksamhetens 
kostnadsdilemma i förlängningen? Den konstnärliga sektorn 
är förvisso jämförelsevis mycket liten, men den kommer å 
andra sidan i kläm mellan stora sektorer inom välfärdspo-

litiken. Man kan undra var det finns en folklig eller politisk 
opinion för vidgade resurser till konstnärspolitiken.

Under rådande förhållanden, med begränsade resurser, 
tvingar kostnadspressen fram ett val mellan allt mindre bi-
drag till många eller substantiella bidrag till allt färre. För 
många, framför allt kollektiva projekt, finns en nedre gräns 
under vilken ingen meningsfull produktion blir möjlig. För 
enskilda konstnärer kan små bidrag vara bättre än inga alls.

Men utan en drastisk uppgradering av samhällets resurser 
till konstnärlig verksamhet går utvecklingen på sikt mot ett 
allt sämre statligt och för den delen också kommunalt stöd till 
konstnärlig verksamhet. Hur långt fram är ”på sikt”? Inte så 
långt, därvid är den nuvarande tendensen alltför tydlig.

För somliga, som ser denna utveckling, kan sponsring 
och/eller kommersialisering te sig som en räddningsplan-
ka. Visst finns det ett antal konstnärer som är kommersiellt 
mycket framgångsrika. Dock inte många. För flertalet är 
detta en omöjlighet. Frågan är snarare om konstnärligt verk-
samma söker sig över till kommersiellt gångbara kulturut-
tryck för att överleva. Som när Louis Armstrong började 
spela in musikaler med stråkar – för att exemplifiera med 
min ungdoms horrör.

Vilka överlever?
Vilka överlever på sikt som konstnärer i en värld med allt 
mer begränsade resurser? Sannolikt de största institutioner-
na, som betraktas som nationalmonument, men färre regio-
nala institutioner än idag. Någon begränsad genre; kanske 
kan dansen uppleva en ”uppgradering”, vilket i så fall är 
välmotiverat utan att det kostar så mycket och därför blir en 
billig konstnärspolitisk symbolhandling. Någon begränsad 
del av konsten kan eventuellt gå mot en ny vår med nyväckt 
publikintresse.

Kommer komponisterna inom kostmusiken att dö ut i 
vårt land? 

Våra världsartister bland sångare finns kvar och nya kom-
mer till. Ett fåtal skådespelare är internationellt gångbara 
filmstjärnor.

Det anmärkningsvärda är att så många svenska författare 
– även ett antal litterärt tunga namn – säljer så bra. Det är 
inte så länge sedan man proklamerade bokens död. Hemlig-
heten är naturligtvis att bokmarknaden har lurat Baumol! 
Det innebär en mycket hög produktivitetstillväxt att mass-
producera, marknadsföra och sälja böcker till en slant som 
inte är större än för en god Bordeaux (inbunden) eller för en 
stor stark (pocket). 

Avgörande här är att konstarterna skiljer sig åt när det 
gäller möjligheten till reproduktion. (Minns att bilarbetar-
nas effektivitet byggde på reproduktion i allt snabbare takt.) 
Själva poängen med en litterär text är att reproducera den i 
framför allt böcker och ju fler som säljs desto billigare och 
bättre, utan att det försämrar det konstnärliga värdet.

Annorlunda är det med levande musik och teater, där 
verkligen Baumols effekt slår till. Musik och teater kan ock-
så reproduceras i form av CD-skivor, television och film, 
men då saknas det levande medskapandet. Därtill kommer 
att också reproduktionskostnaderna för film och television 
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stiger exponentiellt. ( Baumoleffekten). SVT har inte längre 
några möjligheter att som i början på 1960-talet hålla en 
egen teaterensemble. Baumol visar varför SVT och filmen 
dras med ständiga nerdragningar.

Bildkonsten slutligen är framför allt knuten till original. 
Visserligen finns tryck i olika tekniker, men de anses för-
lora i uttryck och konstnärligt värde med upplagans storlek. 
Vad händer på sikt med bildkonsten? Här finner man kanske 
den mest extrema skillnaden mellan ett fåtal kommersiellt 
mycket framgångsrika och de fattigaste. Här slår Baumols 
effekt med full kraft. För kanske ett flertal av bildkonst-
närerna är den statliga konstnärspolitiken avgörande. Det 
borde finnas en större medvetenhet om relationen mellan de 
resurser som avsätts på dyrbar konstnärlig högskoleutbild-
ning och resurser för att skapa efterfrågan på dessa välutbil-
dades konstnärliga produkter.

Om man ser kulturarvet ur ett mycket långt historiskt 
perspektiv, från antiken och framåt, utgör bildkonsten i hög 
grad den epokaxel med vars hjälp vi betraktar och förstår 
kulturhistorien. Varje epokskifte har sina tydliga konstverk, 
framställda av de främsta. Var finns dessa bidrag idag – i 
Sverige? Kommer vår tid över huvud taget att finnas med? 

En välkänd, och sedan många år väletablerad, fotograf 
har konstaterat att de som hänger bilderna på hans ut-
ställning får bättre betalt än han själv. Detta problem är 
generellt. Per Svensson konstaterar i en studie för Konst-
närsnämnden: ”Det finns en följdverkan av det offentliga 
bidragssystemet som blir tydligt när konstnärerna anlitas 
av privata uppdragsgivare inom t.ex. näringslivet. Även i 
dessa fall ligger arvoden och ersättningar ofta långt under 
vad som kan anses rimligt. Orsaken tycks vara en föreställ-
ning inom stora delar av samhället att staten ’tar hand om’ 
konstnärerna genom att ge dem stipendier och olika bidrag 
och att därför ersättning för utfört arbete inte är så viktigt. 
Men det är värre än så. I den översyn av utställningsersätt-
ning till konstnärerna som nyligen gjorts framkom att inte 
heller statliga institutioner fullt ut följer de avtal som finns. 
Inte ens staten själv ger konstnärerna den ersättning de får 
anses ha rätt till.”

Med tanke på de begränsade resurserna: Finns det i den 
statliga konstnärspolitiken utrymme för extraordinära be-
gåvningar, som, sett i efterhand, verkligen förnyat konsten? 
Det är här onödigt att åberopa historiska exempel. Ska det 
för evigt vara så att upphovsmännen och de lottlösa må ut-
veckla och förnya på villkor som är väl kända historiskt 
sett? Själva avsnörningen av det stora antal, som saknar 
försörjningsmöjligheter och därmed tidigt faller ifrån, be-
gränsar potentialen av konstnärer som skulle kunna bli de 
verkliga förnyarna.

Ett problem som jag här lämnar åt sidan, därför att jag 
inte förstår det, gäller nerladdningar via internet av konst 
av vilket slag det vara må till ingen eller obetydlig kostnad. 
Och som i slutändan leder till att de ursprungliga konstnä-
rerna – upphovsmännen – blir urarva!

Kommer mediemogulerna att överta inte bara kulturom-
rådet utan även den konstnärliga världen? Det skulle kanske 
inte förvåna. Kommer det att finnas en statlig konstnärspo-

litik, som i någon mån kan motverka detta? Jag har svårt 
att tro att bildkonsten i traditionell mening har spelat ut sin 
historiska roll. Men bilden är, som har framgått, väsentligt 
kostsammare än ordet. ■
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Svårigheterna att få fram rättvisande statistik på kul-
turområdet sammanhänger med att arbets- och anställ-
ningsförhållandena på många sätt är särpräglade jäm-
fört med arbetsmarknaden i övrigt. Ofta används be-
greppet frilansare som en samlande benämning för de 
yrkesverksamma. Frilansbegreppet är dock i hög grad 
problematiskt och döljer lika mycket som det förkla-
rar. Det gäller i synnerhet på scenkonstens område där 
merparten av frilansarna arbetar genom olika former 
av tidsbegränsade anställningar. Ett växande problem 
är att frilansares rätt att arbeta som arbetstagare hotas 
och att de påtvingas rollen som egenföretagare (F-skat-
tare) med krav på fakturering. Man kan här ana oheligt 
allierade intressen mellan arbetsgivare och det politiska 
systemet för att dölja den proletarisering som smyger 
sig fram över kultursektorn. Kulturområdets utveck-
ling mot en allt mer utpräglad frilansarbetsmarknad 
måste få ett starkare genomslag i kulturpolitiken.

Ett återkommande tema i olika utredningar på kulturområdet 
är bristen på statistik. Genom åren har det gjorts mängder av 
utredningar, där man inom ramen för utredningen försökt 
kompensera bristen genom egna kartläggningar och enkäter. 
Dessa blir i regel mer eller mindre ofullständiga och har dess-
utom sällan följts upp efter att utredningarna avslutats.

Ett område där frånvaron av relevanta uppgifter är särskilt 
påtaglig och besvärande är arbets- och anställningsförhåll-
andena för de yrkesverksamma på kulturarbetsmarknaden. 
En av många effekter av det är att den enskilde frilansande 
konstnären tvingas lägga ner mycken tid och kraft på att för 
myndigheter och uppdragsgivare/arbetsgivare beskriva och 
förklara konsekvenserna av de atypiska förhållanden som 
kännetecknar den konstnärliga arbetsmarknaden.

Avsaknaden av en rättvisande statistik är därför inte enbart 
en fråga om kvalitén på den officiella statistiken, även om 
detta i sig borde vara ett tillräckligt motiv för ett utvecklings- 
och förbättringsarbete. Det är också en fråga som direkt 
hänger samman med förutsättningarna för att skapa bättre 
arbetsvillkor för de professionellt yrkesverksamma konstnä-
rerna.

Att förbättra konstnärernas villkor har länge varit ett mål 
för kulturpolitiken och det ingår även i direktiven för den 
nu pågående kulturutredningen. För detta krävs i första hand 
konkreta politiska initiativ. Men en inte obetydlig pusselbit är 
en aktuell och relevant kunskap om hur verkligheten ser ut. 

Tidigare utredningar
Den senaste mer gedigna kartläggningen av kulturarbets-
marknaden gjordes av Anders Forsman i utredningen Ar-
bete åt konstnärer (SOU 1997:183), som senare följdes upp 

Den svårfångade frilansaren 
av Jaan Kolk

i utredningen Konstnärerna och trygghetssystemen (SOU 
2003:21). Utredningarna väckte förhoppningar bland konst-
närsorganisationerna genom att de tydliggjorde problemen 
på kulturarbetsmarknaden. Mycket få konkreta åtgärder har 
emellertid genomförts som ett resultat av dessa.

En gemensam problematik för Forsmans utredningar 
var den till synes enkla frågan om antalet professionellt yr-
kesverksamma konstnärer. Trots ett omfattande kartlägg-
ningsarbete blev slutsatsen i Arbete åt konstnärer att något 
systematiskt svar på frågan inte var möjligt att finna, utan 
den bedömning som gjordes i utredningen grundas på en 
sammanvägning av statistik och uppgifter från bland andra 
konstnärsorganisationerna och SCB. 

Enligt utredningen uppgick antalet yrkesverksamma 
konstnärer inom nedanstående konstområden till 25 000 i 
senare delen av 1990-talet. 
• Ord: författare, dramatiker och översättare.
• Bild och form: målare, skulptörer, grafiker, tecknare, 

fotografer, konsthantverkare, formgivare och designers.
• Ton: tonsättare, kompositörer, musiker och sångare.
• Scen och film: skådespelare, regissörer, dansare, kore-

ografer, scenografer, filmfotografer m.fl.

Utredningen valde således en förhållandevis snäv avgräns-
ning av kulturyrkena som inte omfattade till exempel journa-
lister eller pedagoger inom kulturområdet och inte heller tek-
niska och administrativa yrken på kulturarbetsmarknaden.

Denna uppskattning av antalet yrkesverksamma är nu 
mer än tio år gammal. En kvalificerad bedömning pekar 
på en viss ökning av antalet yrkesverksamma konstnärer, 
en ökning som dock har brutits under den senaste tiden till 
följd av ett hårdnande kulturklimat.

Bransch- och arbetsgivarperspektivet
Den Forsmanska utredningen utgick vid sin kartläggning från 
de yrkesverksamma konstnärernas perspektiv och var inte 
begränsad till inom vilken sektor på arbetsmarknaden arbetet 
utfördes eller i vilken anställningsform arbetet bedrevs. 

Ett alternativt sätt att beskriva kulturarbetsmarknaden 
och de yrkesverksamma inom denna är att utgå från ett 
bransch- och/eller arbetsgivarperspektiv. Inte heller för 
detta finns det mycket stöd i statistiken. Inom Arbetsför-
medlingens nationellt sammanhållna organisation för kul-
turområdet, AF Kultur, påbörjades dock för något år sedan 
ett utvecklingsarbete i syfte att ta fram en särskild arbets-
marknadsprognos för kulturområdet. Därigenom uppkom 
också behovet av att göra en tydligare definition av kultur-
arbetsmarknaden.

Enligt AF Kulturs senaste prognos Arbetsmarknad Kul-
tur 2008–2009 (2008) omfattar kulturbranscherna totalt 
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83 000 personer, varav 75 procent är anställda och 25 pro-
cent egenföretagare. 

Avgränsningen av kulturbranschen utgår från Statistis-
ka Centralbyråns, SCB:s, officiella statistik. De arbetsgi-
vare som ingår i statistiken grundas på ett urval av så kal-
lade SNI-koder1 och omfattar bland annat tidnings- och 
bokutgivning, grafisk formgivning och fotoverksamhet, 
drift av teatrar och konserthus, radio, film och tv-produk-
tion samt konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet. 
Branschstatistiken omfattar samtliga sysselsatta hos be-
rörda arbetsgivare, det vill säga den är inte begränsad till 
kulturyrken.2 

I AF Kulturs prognos redovisas också antalet sysselsatta 
i kulturyrken enlig AF Kulturs avgränsning av kulturyr-
kena och SCB:s sifferunderlag. Sammantaget redovisas 
60 000 sysselsatta, det vill säga dubbelt så många som i ut-
redningen Arbete åt konstnärer. Skillnaden består främst 
i en bredare definition av kulturyrken. Till skillnad från 
Forsman inkluderar AF Kultur i sin avgränsning av kul-
turyrkena journalister och andra grupper med tyngdpunkt 
på medieområdet samt vissa tekniska och administrativa 
yrken. Om man ser till jämförbara yrkesgrupper synes det 
däremot snarast finnas en viss underskattning av antalet 
sysselsatta i SCB:s statistik, vilket kommenteras närmare 
längre fram.

Statistiken från AF Kultur visar för åren 2006 och 2007 
på en kraftig sysselsättningsökning inom kulturområdet. 
Sammantaget redovisas för dessa två år en sysselsättnings-
ökning med 5 000 personer. Ett närmare studium av siff-
rorna visar dock att merparten av dessa arbetstillfällen har 
tillkommit utanför de i Arbete åt konstnärer angivna kul-
turyrkena och i första hand inom medieområdet. Den redo-
visade sysselsättningsökningen har dock gett upphov till en 
lite förvirrad debatt, där kulturministern med stöd av dessa 
siffror hävdar en starkt förbättrad arbetsmarknad för konst-
närer med många nya jobb och ställer sig helt oförstående 
inför den annorlunda bild som förmedlats av de yrkesverk-
samma och deras organisationer. För 2008 och 2009 pekar 
dock prognosen från AF Kultur på färre jobb och stigande 
arbetslöshet också utifrån AF Kulturs bredare definition av 
kulturarbetsmarknaden. 

Upplevelseindustri och kreativa näringar 
Den avgränsning av kulturarbetsmarknaden som görs av 
AF Kultur är ingalunda självklar. För en fortsatt diskus-
sion kring hur en sådan avgränsning bör utformas är det 
av intresse att också studera andra indelningar som inbe-
griper de yrkesverksamma på kulturområdet. Ett begrepp 
som introducerats med stöd av den statliga KK-stiftelsen 
är upplevelseindustrin. Enligt KK-stiftelsens definition 
i Upplevelseindustrin 2003 – statistik och jämförelserav 
upplevelseindustrin (2003) täcker denna in merparten av 
de områden som ingår i AF Kulturs branschindelning, men 

inkluderar därutöver en rad verksamheter med anknytning 
till hotell, rese- och turistnäringar. 

Kreativa näringar är ett annat återkommande begrepp. 
I en ofta åberopade EU-studie, The economy of Culture in 
Europa (2006), utvecklas en modell där de kreativa näring-
arna innefattar tre cirklar: en inre cirkel, ”core arts field” 
(scenkonst, bildkonst, kulturarv), en mellanliggande cir-
kel, ”Cultural industries” (film, tv, radio, dataspel, musik, 
förlag), samt en yttre cirkel, ”Creative industries” (design, 
mode, arkitektur, marknadsföring). Begreppet ”core art 
field” ligger nära den avgränsning som görs av konstnärs-
yrkena i Arbete åt konstnärer medan ”Cultural industries” 
mer svarar mot AF Kulturs definition av kulturbranschen. 
Däremot finns stora skillnader mellan ”Creative industries” 
och begreppet upplevelseindustri. ochmot 

Den sammantagna bilden är dock att det saknas gemen-
samma avgränsningar och definitioner, både när det gäller 
att beskriva kulturarbetsmarknaden som sådan och de yr-
kesverksamma inom denna. Institutet för tillväxtpolitiska 
studier (ITPS) publicerade nyligen på uppdrag av närings-
departementet en studie kring dessa frågor, Kreativ tillväxt 
– en rapport om ”kreativa näringar” i politik och statistik 
(2008), som inte överraskande bland annat pekar på behovet 
av en förbättrad och harmoniserad statistik.3

Det problematiska frilansbegreppet
Oavsett om man närmar sig kulturarbetsmarknaden från de 
yrkesverksammas perspektiv eller från ett bransch/arbets-
givarperspektiv är de särpräglade arbets- och anställnings-
förhållandena på kulturområdet jämfört med de gängse på 
arbetsmarknaden ett hinder när det gäller att få fram en rätt-
visande och relevant statistiskt underlag. Det medför i sin tur 
att vedertagna begrepp som till exempel arbetsgivare, företa-
gare och anställd – som är viktiga grundstenar för all arbets-
marknads- och näringsstatistik – är flytande och oklara.

För att komma runt detta används ofta benämningen fri-
lansare som en samlande benämning för de yrkesverksam-
ma på kulturarbetsmarknaden. Frilansbegreppet är dock i 
hög grad problematiskt och döljer lika mycket som det för-
klarar. Det är snarare ett uttryck för att man arbetar i ett 
gränsland mellan olika regelsystem, vilket i sin tur bygger 
på en grundläggande uppdelning av de yrkesverksamma i 
två huvudkategorier. 

Inom arbetsrätten skiljer man mellan arbetstagare och 
uppdragstagare, i skatterätten mellan inkomst av tjänst och 
inkomst av näringsverksamhet, i socialförsäkringssystemet 
mellan F-skatt och A-skatt och i arbetslöshetsförsäkringen 
mellan anställda och företagare. Även om det ytligt sett kan 
se ut som dessa begrepp inom de olika regelsystemen över-
lappar varandra finns betydande skillnader som komplice-
rar de yrkesverksammas vardag. 

Frilansbegreppets popularitet på kulturarbetsmarknaden 
avspeglar dock inte enbart en arbetsmarknad, som kän-

1. SNI står för svensk näringsgrensindelning vilken utgör grunden för SCBs näringsgrensklassificering.
2. Samtidigt ligger kulturverksamheter som drivs i offentlig regi, dvs. genom statliga myndigheter och 
kommunala förvaltningar, utanför denna definition. Exempelvis är statliga och kommunala museer inte 
sällan viktiga arbetsgivare för många konstnärligt yrkesverksamma.
3. Kreativ tillväxt – en rapport om ”kreativa näringar” i politik och statistik (2008), Institutet för tillvästpo-
litiska studier (ITPS). 
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netecknas av att de yrkesverksamma inte sällan hamnar 
mellan de olika regelsystemen, utan också att de yrkesverk-
samma ofta själva ser ett värde i att markera ett obundet 
förhållningssätt i förhållande till sina uppdragsgivare/ar-
betsgivare

Enligt Nationalencyklopedins ordbok avses med frilans 
en person som utför mer tillfälliga uppdrag och inte har ett 
anställningskontrakt.4 Det exemplifieras i ordboken med 
bland annat frilansjournalist och frilansskådespelare. Ord-
bokens definition speglar ett synsätt som pekar på att den 
som arbetar som frilansare regelmässigt är verksam som 
någon form av (egen)företagare.

Utanför kulturområdet finns ofta fog för ett sådant syn-
sätt. Det gäller också på vissa delar av kulturarbetsmark-
naden. Men bilden är långtifrån heltäckande. På scenkon-
stens område är verkligheten en helt annan. I utredningen 
Konstnärerna och trygghetssystemen görs bedömningen att 
ungefär 40 procent av de konstnärligt yrkesverksamma är 
att betrakta som egenföretagare. Men majoriteten arbetar 
huvudsakligen som arbetstagare. Av dem är dock endast 
en mindre andel tillsvidareanställda. Utredningen gör be-
dömningen att ungefär 10 procent av de konstnärligt yrkes-
verksamma har en tillsvidareanställning medan 50 procent 
arbetar som frilansande arbetstagare med olika former av 
tidsbegränsade anställningar.

Under den tid som gått sedan utredningen gjordes har 
det sannolikt skett en viss förskjutning mot en ökad andel 
egenföretagare och en ytterligare minskning av antalet tills-
vidareanställda. Fortfarande torde dock gälla att majorite-
ten av de konstnärligt yrkesverksamma huvudsakligen är 
verksamma som arbetstagare.

Förhållandena skiljer sig mycket mellan olika delsektorer 
på den konstnärliga arbetsmarknaden. Inom ordområdet ar-
betar författare, dramatiker och översättare till övervägan-
de del som egenföretagare. Detta gäller även inom bild- och 
formområdet, där det i praktiken av skatteskäl ofta är svårt 
att bedriva den konstnärliga verksamheten i annan form än 
som näringsverksamhet.5 Det är också vanligt förekom-
mande att det konstnärliga företagandet kombineras med 
anställningar med varierande knytning till konstnärskapet, 
ofta i form av tidsbegränsade anställningar. Detsamma kan 
gälla för yrkesverksamma inom scen och ton som har stora 
kostnader i sin konstnärliga verksamhet.

På scenkonstens område, liksom i huvudsak på musikom-
rådet, så leder dock en likställning mellan frilansare och egen-
företagare helt vilse. Scenkonstens arbetsmarknad ansluter 
mer till den gängse arbetsmarknaden i den meningen att det 
konstnärliga arbetet i regel utförs och ersätts i en relation mel-
lan en arbetsgivare och arbetstagare där anställningsvillko-
ren regleras genom kollektivavtal. Skillnaden mot arbetsmar-

kanden i övrigt är främst att merparten av dessa anställningar 
är olika typer av tidsbegränsade anställningar. 

Frilansanställningarna inom scenkonsten
Frilansanställningarna på scenkonstens område kan vara 
av mycket olika slag. På institutionsteatrarna finns möjlig-
het till tidsbegränsade anställningar i fem år utan att dessa 
leder till en tillsvidareanställning.6 Den andra motpolen är 
anställningar som omfattar en dag eller delar av denna, till 
exempel enstaka filmdagar. Anställningen kan också om-
fatta en viss uppgift, till exempel att göra en scenografi eller 
medverka i radioreklam. En effekt av dessa kortare eller 
längre visstidsanställningar är givetvis att man som frilans-
anställd kan ha många arbetsgivare. Det är inte ovanligt att 
till exempel en frilansande operasångare kan ha 30 till 40 
skilda arbetsgivare under ett år.

Gemensamt för alla dessa olika former av frilansanställ-
ningar är att de inte syftar till att den tidsbegränsade anställ-
ningen ska övergå i en traditionell tillsvidareanställning. De 
skiljer sig därigenom från visstidsanställningar på andra delar 
av arbetsmarknaden, där arbetsgivarna i regel strävar efter att 
knyta kärnarbetskraften till sig i form av tillsvidareanställ-
ningar. På scenkonstens område är arbetsgivarna helt beroen-
de av att det finns tillgång till en bred och kvalificerad grupp 
frilansare. De frilansande arbetstagarna blir därigenom en 
förutsättning för hela den konstnärliga produktionen. 

Den kanske tydligaste illustrationen till denna utveckling 
är arbetsmarknaden för skådespelare. Antalet professionellt 
yrkesverksamma skådespelare i Sverige kan uppskattas till 
2 400. Av dessa har mindre än var tionde en tillsvidarean-
ställning. Enligt en sammanställning gjord av Teaterförbun-
det7 fanns hösten 2007 endast 235 tillsvidareanställda skå-
despelare vid de samhällsägda institutionsteatrarna jämfört 
med 700–800 i början av 1990-talet. Utanför dessa teatrar 
finns överhuvudtaget inga tillsvidareanställningar för skå-
despelare, utan det är en renodlad frilansarbetsmarknad.

Konsekvensen blir att antalet skådespelare, som anställs 
vid landets institutionsteatrar med olika former av tidsbe-
gränsade anställningar, är mångdubbelt större än antalet 
tillsvidareanställda. Vid exempelvis Stockholm Stadsteater 
finns 30 tillsvidareanställda skådespelare. Antalet som un-
der en normal höst eller vårsäsong medverkar i teaterns pro-
duktioner uppgår till storleksordningen 130–140 personer.

Även om utvecklingen mot frilansanställningar vid insti-
tutionsteatrarna gått längst när det gäller konstnärlig perso-
nal gäller det också för andra yrkesgrupper. Enligt Kultur-
rådets statistik Teater och dans 2006 (2008) fanns det år 
2006 vid Stockholm Stadsteater totalt 367 årsverken.8 Av 
samma statistik framgår att det totala antalet anställa vid 
teatern under året uppgick till 859 personer.

4. Ordet frilans kommer från det engelska ordet freelance som går tillbaka på betydelsen ’fri lans’, ursprungligen om 
legosoldater, knappast något som dagens frilansare vill bli förknippade med.
5. För att beskriva detta används ofta begreppet ”den ofrivillige företagaren”, se t.ex. rapporten Den ofrivillige före-
tagaren (2002), 
6. Sådana långa visstidsanställningar i form av långtidskontrakt har möjliggjorts genom att arbetsgivarorganisatio-
nen Svensk Scenkonst och den fackliga organisationen Teaterförbundet disponerat över de dispositiva delarna i 
Lagen om anställningsskydd (LAS) genom kollektivavtal. Långtidskontrakten omfattar inte alla konstnärliga yrken 
(dansare och musiker är undantagna) och gäller inte heller för teknisk och administrativ personal. 
7. Kartläggningen finns redovisad i Teaterförbundets tidning Akt, 2/2008.
8. Antalet årsverken räknas fram genom att man lägger samman antalet tillsvidareanställda med frilansanställning-
arna omräknade till helårstjänstgöringar.
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En inte omotiverad fråga är varför inte frilansarna också 
på scenkonstens område arbetar som egenföretagare. Svaret 
är att arbetets karaktär inte förändras genom utvecklingen 
mot fler tidsbegränsade anställningar. Till skillnad från en 
frilansjournalist eller en hantverkare har en frilansande skå-
despelare mycket begränsade möjligheter att välja tid och 
plats för arbetets utförande eller sända en ersättare att ut-
föra arbetsuppgifterna. Han eller hon ingår i ett kollektivt 
arbetssammanhang, som i sina grundläggande delar är det-
samma för den visstidsanställde som för den tillsvidarean-
ställde, något som också skulle visa sig vid en arbetsrättslig 
prövning i domstol. 

Frilansarna och sysselsättningsstatistiken
De särpräglade arbets- och anställningsvillkoren på kultur-
området skapar givetvis också problem när det gäller att 
utveckla en tillförlitlig statistik när det gäller förhållandena 
på kulturarbetsmarknaden. I de tidigare redovisade prog-
noserna från AF Kultur har detta till en del beaktats när 
det gäller det konstnärliga företagandet. För att räknas som 
företagare i den officiella sysselsättningsstatistiken krävs 
inkomster över en viss nivå. De taxerade inkomsterna av 
den konstnärliga verksamheten är emellertid av många skäl, 
som här inte närmare ska utvecklas, ett dåligt mått för att 
fånga in antalet professionellt yrkesverksamma konstnärer 
inom bild- och formområdet. För att statistiken inte ska 
bli missvisande har AF Kultur därför valt att i sin prognos 
tillföra kulturområdet 25 000 egenföretagare, som faller 
utanför den officiella sysselsättningsstatistiken, utöver de 
20 000 konstnärliga egenföretagare som ingår i SCB:s or-
dinarie statistik. 

Det finns också faktorer som tyder på att SCB:s syssel-
sättningsstatistik för anställda, som grundas på uppgifter 
från arbetsgivarna, har liknande brister när det gäller grup-
pen frilansanställda. Som redovisats ovan kännetecknas 
arbetsmarknaden för till exempel frilansande skådespelare 
av tidsbegränsade anställningar, inte sällan med mellanlig-
gande perioder utan arbete. För frilansare, som under året 
har många olika arbetsgivare och saknar en fast anknytning 
till en viss arbetsgivare, kan därigenom finnas en tendens att 
de inte fångas in i den officiella sysselsättningsstatistiken.

En indikation på detta är att i den SCB-statistik, som 
finns i den tidigare refererade prognosen från AF Kultur, 
anges det totala antalet sysselsatta regissörer och skådespe-
lare år 2006 till 1 542 och antalet koreografer och dansare 
till 222. Detta ska jämföras med att antalet professionellt 
yrkesverksamma regissörer och skådespelare kan uppskat-
tas till mellan 3 000 och 3 500 och antalet koreografer och 
dansare till mellan 600 och 700. 

Motsvarande tycks gälla på musikområdet. Antalet sys-
selsatta musiker och sångare inom klassisk musik anges i 
SCB:s statistik till drygt 4 000 medan antalet sysselsatta 
musiker, sångare och dansare inom underhållning uppges 
till 1 300. Detta ger rimligen inte en rättvisande bild av mu-
siklivet i Sverige, utan synes mera spegla det förhållandet 
att det inom den klassiska musikens område finns förhål-
landevis många traditionella tillsvidareanställningar vid 

orkestrar och operahus medan musiker och sångare inom 
underhållning och populärmusik ofta kan ha anställnings-
former som gör att de inte fångas in i den officiella statis-
tiken.

Vägar att stärka frilansarnas ställning 
Det mesta pekar på att utvecklingen mot en minskning av 
antalet tillsvidareanställningar på kulturarbetsmarknaden 
kommer att fortsätta. Här finns inte endast en press från 
arbetsgivarna utan också från politiskt håll. Ett exempel är 
den socialdemokratiska regeringens kulturproposition för 
tio år sedan, där man kunde läsa att antalet tillsvidarean-
ställningar var det stora problemet på teatrarna.9 Det poli-
tiska trycket mot ändrade anställningsformer har dessutom 
ökat under den nuvarande regeringen. I det kulturpolitiska 
program som moderaterna presenterade våren 2008 är man 
oroade över den låga andelen egenföretagare bland Teater-
förbundets medlemmar.10 Men också strukturella föränd-
ringar på kulturarbetsmarknaden talar för en minskning av 
antalet tillsvidareanställningar. Den expanderande event- 
och projektkulturen, som utgör en allt vikigare arbetsmark-
nad för de yrkesverksamma, erbjuder inga tillsvidarean-
ställningar. 

Rätten att vara yrkesverksam på kulturområdet som an-
ställd kan inte och får inte vara begränsad till en krympande 
grupp traditionella tillsvidareanställda. Ett växande pro-
blem är att frilansares rätt att arbeta som arbetstagare med 
tidsbegränsade anställningar hotas. Allt fler arbetsgivare/
uppdragsgivare, både på scenområdet och på medieområ-
det, sätter som villkor att frilansarbetet ska faktureras, det 
vill säga en förutsättning för att få arbetet är att den enskilde 
utför detta som egenföretagare (F-skattare). Notabelt är att 
sådana krav i ökad utsträckning också kommer från offent-
liga arbetsgivare och från verksamheter som helt finansieras 
med kommunala medel (typ stadsfestivaler).

Man kan här ana oheligt allierade intressen mellan ar-
betsgivare och det politiska systemet för att dölja den prole-
tarisering som smyger sig fram över kultursektorn. Välmo-
tiverade och legitima strävanden att genom ökad flexibilitet 
åstadkomma konstnärlig utveckling och förnyelse blandas 
på ett olyckligt sätt med ambitionerna att spara pengar. 
Samtidigt bidrar konkurrensen om arbetstillfällen, inte säl-
lan i kombination med de yrkesverksammas egna konstnär-
liga ambitioner och engagemang, till arbetsvillkor som inte 
skulle accepteras på andra delar av arbetsmarknaden.

I den aktuella kulturdebatten betonas ofta betydelsen av en-
treprenörskap. Entreprenörskapet är dock inte ensidigt knu-
tet till ett företagande. Frilansande skådespelare och andra 
konstnärer inom scenkonstens område uppvisar ofta en im-
ponerande kreativitet när det gäller att utveckla och skapa nya 
arbetstillfällen. Men att arbeta som egenföretagare skapar i 
sig inga nya arbetstillfällen. Däremot underlättar det både för 
kulturens finansiärer och för uppdragsgivarna/arbetsgivarna 
på scen- och medieområdena att undandra sig ansvaret för 
arbets- och utvecklingsvillkoren för de yrkesverksamma. 

Hur ska man då få till stånd anställningsformer, som 
förenar konstnärliga behov och produktionsmässiga för-

9. Regeringens proposition 1996/97:3 Kulturpolitik, s. 59.
10. Kreativa Sverige: Mer pengar till kulturen, s. 16. (2008).
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9. Regeringens proposition 1996/97:3 Kulturpolitik, s. 59.
10. Kreativa Sverige: Mer pengar till kulturen, s. 16. (2008).

utsättningar med de yrkesverksammas trygghet och ut-
vecklingsmöjligheter? En viktigt kulturpolitisk innovation 
är Teateralliansen och dess efterföljare Dansalliansen och 
Musikalliansen.11 Alliansmodellen tillkom under en social-
demokratisk regering men har glädjande nog också anam-
mats av den nya regeringen.

Hittills är dock räckvidden begränsad. Teateralliansen, 
som har varit verksam i mer än tio år, omfattar med sina 
110 anställda mindre än 5 procent av de professionellt yr-
kesverksamma skådespelarna. För att kunna göra verklig 
skillnad på kulturarbetsmarknaden måste allianserna byg-
gas ut kraftigt och även utsträckas till upphovsmannagrup-
per, t.ex. regissörer, scenografer och kompositörer.

Men även om allianserna byggs ut minskar inte behovet 
av att genom olika insatser stärka frilansarnas ställning på 
kulturarbetsmarknaden. Tre områden framstår då som sär-
skilt strategiska:12

• Rätten att omfattas av kollektiva avtal
• Mötesplatser och kompetensutveckling
• Anpassa skatte- och trygghetssystemen

Av grundläggande betydelse är att försvara rätten för frilan-
sare att arbeta som anställda och därigenom omfattas av det 
skydd som följer av lag och kollektivavtal. Men samtidigt 
måste också frilansare som arbetar med F-skatt har möjlig-
het att arbeta under kollektiva avtal.

Många av dem som arbetar som uppdragstagare/egenfö-
retagare står i ett starkt beroendeförhållande till sina upp-
dragsgivare, ett beroendeförhållande som är väl så starkt 
som det som gäller för anställda. FörEtt sätt att stärka dessa 
uppdragstagares ställning, utan att riskera att försämra si-
tuationen för dem som arbetar som visstidsanställda, är att 
mer aktivt utnyttja den möjlighet som medbestämmande-
lagen och konkurrenslagstiftningen ger att teckna avtal för 
beroende uppdragstagare.

Kulturarbetsmarknaden blir allt mer fragmentiserad. 
På en sådan arbetsmarknad blir frågor som rör kontinui-
tet, mötesplatser och utvecklingsmöjligheter mellan jobben 
helt centrala. För att möta dessa behov krävs att man inom 
kulturpolitiken nationell och regionalt/lokalt utvecklar och 
bygger upp en infrastruktur till stöd för frilansare.

Samtidigt så måste det ställas ökade krav på arbetsgi-
varna/uppdragsgivarna att ekonomiskt bidra till sådana 
strukturer. En allmän princip på arbetsmarknaden är att 
kompetensutveckling för de yrkesverksamma är arbetsgi-
varens ansvar. Hittills har dock dessa arbetsgivare, särskilt 
de mer renodlat kommersiella, vare sigvarken förmått eller 
velat ta sitt ansvar för att bidra till tränings- och utveck-
lingsmöjligheter för de frilansare som deras verksamheter 
är helt beroende av.

Många av de problem som möter frilansarna har sin 
grund i att de hamnar på tvärs med lagar och regler som 
är utformade utifrån förhållandena på andra delar av ar-

betsmarknaden. Detta uppmärksammades redan i 1996 års 
kulturpolitiska proposition där det framhålls att regelver-
ken inom olika politikområden bör utformas så att rimlig 
hänsyn tas till konstnärernas speciella förhållandena och att 
de problem som skapas för konstnärer genom förändringar 
inom andra politikområden inte ska övervältras på kultur-
politiken. Men utvecklingen har blivit den motsatta, vilket 
de senaste förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen är ett 
övertydligt exempel på. Det är därför både ett rättvisekrav 
och en kulturpolitisk fråga att utformningen och tillämp-
ningen av skatte-, social- och arbetsmarknadspolitiken tar 
hänsyn till kulturarbetsmarknadens särart.

En sammanfattande slutsats är att kulturområdets utveck-
ling mot en allt mer utpräglad frilansarbetsmarknad måste 
få ett helt annat genomslag i kulturpolitiken. Detta särskilt 
som kulturpolitiken självt har varit pådrivande genom sin 
betoning av förnyelse och flexibilitet. De yrkesverksammas 
flexibilitet borde belönas och inte bestraffas. ■

11. Teateralliansen drivs i form av ett bolag som ägs av den fackliga organisationen Teaterförbundet, arbets-
givarorganisationen Svensk Scenkonst och Trygghetsstiftelsen TRS. De frilansande skådespelarna har en 
grundanställning i bolaget och tar tjänstledigt för varje jobb. Om man under en treårsperiod inte haft tillräckligt 
med skådespelarjobb utanför bolaget upphör anställningen. I bolagets uppdrag ingår också kompetensutveck-
ling som riktar sig till alla frilansande skådespelare. Verksamheten finansieras med statsanslag. Dans- och 
Musikallianserna är uppbyggda enligt samma principer.
12. Dessa frågor utvecklas närmare i Teaterförbundets skrift Rättvisa och utveckling för frilansare (2006). 
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Det talas vitt och brett om ”kulturens internationa-
lisering”. Sveriges medlemskap i EU, globaliseringen 
och digitaliseringen har gjort att den svenska kultur-
politiken måste moderniseras. År 2002 tillsattes en 
särskild kulturutredning med uppdraget att komma 
med strukturella förändringsförslag på hur Sverige 
på ett effektivare sätt skulle kunna organisera sina 
statliga insatser för att delta i det internationella kul-
turutbytet, Internationella kulturutredningen, IKU. 
Landshövdingen Ingrid Dahlberg fick av dåvarande 
kulturministern Marita Ulvskog uppdraget att leda 
utredningen. 

Utgångspunkten för IKU var att den skulle komma över-
ens med de olika kulturaktörerna om en bättre och mer 
transparent ordning och att den skulle föreslå en tydligare 
arbetsfördelning. Genom att renodla de olika statliga in-
satserna hoppades man också kunna ge det internationella 
kulturarbetet ett rejält lyft. I egenskap av ordförande för 
KLYS, Konstnärliga och litterära yrkesutövares samar-
betsorganisation, kallades jag att medverka som expert i 
utredningen. Ett år senare lade utredningen fram sitt be-
tänkande, Internationella kulturutredningen 2003 (SOU 
2003:121).

Vad blev då resultatet? Det bidde en tumme, för att ci-
tera Hans Alfredsson.  

Utredningen föreslog att Statens kulturråd skulle få en 
helt annan och dominerande roll när det gällde det kul-
turpolitiska innehållet i de internationella förbindelserna 
mellan Sverige och omvärlden. Tanken var att man skull 
inrätta en särskild internationell kulturfond inom Kul-
turrådet, dit kulturutövare skulle kunna vända sig med 
ansökningar om stöd till internationell verksamhet. Man 
föreslog också ett särskilt litteraturcentrum. SIDA skulle 
i växande utsträckning överlåta kulturpolitiska medel till 
Kulturrådet. Svenska Institutet, SI, skulle framför allt 
vara en Sverigeportal och ägna sig åt Sverigeinformation, 
bistå de svenska ambassaderna och ansvara för svensk-
undervisningen utomlands. Men verkligheten är som 
bekant alltid trögare än fantasin. I just detta fall fanns 
kompetensen när det gällde t.ex. stödet till de utländska 
förlagen för utgivning av svensk skönlitteratur i över-
sättning inte på Kulturrådet utan på SI. Lösningen kom 
så småningom att bli att den tjänsteman, som höll i stödet 
på SI, överfördes till Kulturrådet. Av den internationella 
kulturfonden, där även de utövande konstnärerna skulle 
vara representerade, blev intet. Istället tjocknade och 
stelnade tjänstemannaväldet.  När det gällde lanseringen 
av svensk film ansåg sig naturligtvis Filminstitutet vara 
den naturliga aktören, fastän samma ambition fanns hos 

Svenska Institutet. Ledamöterna i utredningen drog åt 
olika håll.

Östersjöcentrum
En särskild diskussion gällde de nya kulturcentra som 
etablerades på Gotland som ett resultat av den historiska 
Östersjökryssningen 1992. Då genomförde Sveriges Förfat-
tarförbund tillsammans med Leningrads/Sankt Petersburgs 
författarförbund en kryssning med det ryska fartyget ”Kon-
stantin Simonov” med sammanlagt 300 författare, översät-
tare och bokhandlare ombord. Avsikten var att under den 
två veckor långa kryssningen lära känna varandra och lägga 
grunden till ett förnyat litterärt samarbete mellan Sveriges 
Författarförbund och de övriga författarförbunden runt 
Östersjön. Till Östersjöländerna räknade vi också Norge 
och Island. Under kryssningen gjorde vi strandhugg i olika 
städer och höll uppläsningar och diskuterade med publi-
ken. Att hitta en framtida gemensam mötesplats för fortsatta 
diskussioner och projekt var naturligtvis ett återkommande 
samtalsämne ombord. Men var skulle den förläggas? Ryssar-
nas förslag att Sankt Petersburg vore en lämplig plats mötte 
motstånd från balterna. Men var annars? Polen? Danmark? 
Och hur skulle den finansieras? Frågorna hopade sig.

När vi så småningom anlöpte Visby erbjöd sig dåva-
rande landshövdingen Thorsten Andersson entusiastiskt 
att verka för att ett internationellt författar- och översättar-
centrum skulle inrättas på Gotland. Gotland ligger ju mitt 
i Östersjön och har under historiens gång haft tät kontakt 
med de flesta Östersjöländerna, vilket gatunamnen i Visby 
alltjämt vittnar om. Gotland behövde också lyfta fram sin 
egen betydelse i det nya historiska skede som inleddes ef-
ter Berlinmurens fall 1989. Plötsligt var alla överens om att 
Gotland var den rätta platsen för oss och vi gav enhälligt 
landshövdingen vårt fulla stöd. Kontakt togs med det svens-
ka kulturdepartementet och kulturministern.

Idén om ett nytt Östersjöcentrum passade kulturminister 
Birgit Friggebo perfekt. Hon hade redan beslutat sig för att 
samla sina Östersjökollegor till ett första baltiskt minister-
möte i Saltsjöbaden och vad vore då smakligare än att kunna 
servera planerna på ett nytt kulturellt centrum på Gotland, 
öppet för alla Östersjöländer? Följaktligen kunde hon ett 
år senare inviga Sveriges första internationella centrum: 
Östersjöns författar- och översättarcentrum (Baltic Cen-
tre for Writers and Translators, BCWT). Medan den gamla 
domkyrkans klockor spelade sin trosvissa psalm blåste bå-
tarna i hamnen ikapp med sina olika skorstenspipor i en väl-
komstkonsert. En triumfens dag för Östersjöns författare 
och för en landshövding med ovanliga kulturambitioner! 
Kort därpå invigdes också Baltic Art Centre samt ett ton-
sättarcentrum, också med ambitionen att bli mötesplatser 

”Blott Sverige svenska krusbär har”
– om kulturens internationalisering och svenskheten 
av Peter Curman
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för konst- och musiklivet runt Östersjön. En ny kulturell 
infrastruktur började ta form. Gotland ville återigen bli den 
naturliga kulturella mötesplatsen i Östersjön.

Men det var inte bara en mötesplats, ett hus med plats 
för tio gästande författare, och en kontorsbyggnad, som 
invigdes den 13 maj 1993. Samtidigt bildades också ett 
nytt samarbetsorgan för Östersjöns olika författarförbund: 
Baltic Writers´ Council, BWC. Den organisationen skulle 
bli vår gemensamma plattform för frågor och aktioner av 
gemensamt intresse. Efter alla år av påtvingad politisk iso-
lering när Östersjön var en blå stängd dörr och inte ett hav 
som förenar, kändes det befriande att äntligen ha hittat nya 
kanaler till varandra. BWC har också inneburit att det fack-
liga kultursamarbetet stärkts mellan författar- och kultur-
förbunden i vår region, dit vi inte bara räknar EU-grannarna 
utan också Ryssland och Norge. En litterär mötesplats utan 
dessa två vore för oss lika otänkbar som en litteratur utan 
Dostojevskij och Hamsun!

”Flaggpolitik”
Ingrid Dahlberg menade i den diskussion, som fördes i 
hennes utredning, att dessa nybildningar på Gotland var 
exempel på svenska kulturinstitut, vars uppgifter var att 
marknadsföra den svenska kulturen. Därför borde de räk-
nas in bland de institut som Svenska Institutet hade ansvar 
för och som spred s.k. ”Sverigepropaganda”.  Ingenting 
kunde vara felaktigare och mer stötande för oss som varit 
med om skapelseprocessen. Dessutom stod Östersjöns för-
fattar- och översättarcentrum under UNESCO:s beskydd. 
Initiativtagarna till centret var författare och översättare 
från hela Östersjöområdet och det var just denna internatio-
nella bakgrund som gjorde och gör centret så unikt. Samma 
internationella dimension har också de senare tillkomna 
centrumbildningarna för konst och musik, även om de upp-
kommit på svenskt initiativ. Men för en utredare som ville 
ha ordning och reda i sina papper var det praktiskt att slå 
ihop dessa nybildningar under samma rubrik.

Ingrid Dahlbergs bristande förståelse för centrumbild-
ningarnas tillkomst och syften är dessvärre symptomatisk 
för svensk kulturbyråkrati. Man tycks ha svårt att förstå 
att kulturen som sådan kan ha ett egenvärde. Istället vill 
man ofta se den som ett instrument, som ett sätt att ”sälja” 
Sverige och svenska intressen, som en slags ”flaggpolitik”. 
Men med vilken legitimitet kan kulturbyråkratin pressa 
på kulturutövarna ett sådant uppdrag? Varför tillmäts inte 
kulturföreträdarna själva åtminstone samma auktoritet som 
tjänstemän och politiker? Finns det kanske en särskild stat-
lig kulturbyråkratisk sanning? Den är i så fall djupt kontra-
produktiv och har ingenting med kulturens egen livsnerv 
att göra.

Ingrid Dahlberg exponerade också sin bristande insikt 
om det internationella samarbetets speciella förutsättning-
ar. Genom att i sin argumentering framställa Östersjöns för-
fattar- och översättarcentrum som ett svenskt centrum med 
uppgift att sprida ”Sverigepropaganda” inte bara förmin-
skade hon centrets internationella betydelse utan ignorerade 
också dess UNESCO-identitet. UNESCO:s dåvarande ge-

neraldirektör Federico Mayor välkomnade nämligen varmt 
detta nya internationella tillskott för kulturverksamhet 
i Östersjön och lät förlägga en viktig konferens om skol-
böckerna på det krigshärjade Balkan till Gotland, just för att 
understryka det nya centrets betydelse för frågor som gäller 
freds- och konfliktlösning.

Som väl var lyckades inte Dahlberg driva igenom sin för-
enklade tes. Fortfarande ligger centret under Kulturrådets 
administrativa ansvarsområde. Det långsiktiga och meto-
diska arbete, som centret bedrivit i mer än 15 år, har väckt 
berättigad internationell uppmärksamhet och utgör idag en 
förebild för nya centrumbildningar såväl inom som utan-
för EU. Det är därför anmärkningsvärt att inte det statliga 
anslaget räknats upp med en enda krona under alla dessa 
år. Istället har centret i växande grad fått förlita sig på olika 
projektstöd från t.ex. Nordiska Kulturfonden och EU. Ef-
tersom centret är en viktig arbetsplats för översättare har 
det upptagits i olika översättarnätverk inom EU och har 
därmed beviljats stipendiemedel för gästande översättare. 
Även Gotlands kommun och länsstyrelse har engagerat sig 
i centrets verksamhet och har subventionerat hyror och fast-
ighetsskötsel, eftersom man inser vilken betydelse centret 
har för ön.

Waves of Three Seas 
Ett exempel på Östersjöcentrets historiska betydelse utgör 
tillkomsten av det internationella författar- och översättar-
centret på Rhodos, Waves of Three Seas. Rhodos är en ö 
som uppvisar stora likheter med Gotland såväl politiskt som 
historiskt. Det grekiska centrets förhistoria är också nära 
förknippad med Gotlandscentrets.

 Inspirerade av framgången med Östersjökryssningen 
1992 tog Sveriges Författarförbund i samarbete med det 
grekiska författarförbundet två år senare initiativet till en 
ny författarkryssning, nu i Svarta havet och Aegeiska ha-
vet. Tanken var att sammanföra författare från Östersjö-
området med författare kring dessa två hav. En drivande 
kraft i förberedelsearbetet var liksom när det gällde Öster-
sjökryssningen Ewa Kumlin. Hennes närvaro och betydelse 
för dessa projekts förverkliganden kan inte överdrivas. När 
allt kommer omkring handlar ju ofta stora avgörande hän-
delser till syvende och sist om vilka personer som deltagit 
och kunnat påverka händelseutvecklingen. Det är en både 
skrämmande och trösterik insikt.

Östersjökryssningen samlade omkring 300 företrädare 
från den litterära världen i vårt närområde. Svarta havs-
kryssningen samlade drygt 400 författare och översättare 
från 30 länder ombord på det grekiska kryssningsfartyget 
World Renaissance. Bland deltagarna fanns också företrä-
dare från såväl Mellanöstern som östra Asien. Syftet var 
att genom uppläsningar, seminarier och diskussioner ge de 
medverkande författarna och översättarna möjlighet att lära 
känna varandra och skapa förutsättningar för ett förnyat 
och kontinuerligt kulturutbyte. Den starka grekisk-turkiska 
uppslutningen kändes särskilt viktig. Projektet hade också 
välsignats av legendariska Melina Mercouri, vars bror Spy-
ros deltog i kryssningen.
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Svarta havskryssningen varade i åtta dagar och följdes 
upp med ett utvärderingsmöte i Thessaloniki, där företrä-
dare för Rhodos kommun infann sig och erbjöd sig att stå 
som värdar för ett nytt internationellt författar- och översät-
tarcentrum.  Rhodos borgmästare besökte Östersjöns för-
fattar- och översättarcentrum på Gotland för att få idéer om 
hur verksamheten på Rhodos skulle utformas. Att Rhodos 
kommun visade ett sådant stort intresse för detta kulturini-
tiativ berodde bland annat på att man ville återuppliva den 
kulturturism som fanns tidigare på ön, men som fått ge vika 
för en kommersiell massturism.

Två år senare, 1996, invigdes Rhodos Internationella för-
fattar- och översättarcentrum – Waves of Three Seas – i 
närvaro av Gotlands borgmästare och ett stort antal förfat-
tare och översättare från alla deltagande länder. Liksom 
på Gotland bildades också på Rhodos ett samarbetsorgan, 
TSWTC ,Three Seas Writers and Translators Council, en 
motsvarighet till BWC.

Waves of Three Seas utgörs av det renoverade gamla brit-
tiska amiralitetet och en f.d. ottomansk villa. Båda bygg-
naderna är belägna på sluttningen av berget Monte Smith, 
med utsikt över Medelhavet och de anatoliska bergen i 
Turkiet. Där finns plats för 12 gäster, bibliotek och hörsal 
samt sex kommunanställda. Centret leds av en president, 
som utses av kommunstyrelsen, samt av en särskild board 
of trustees, som är ansvarigt inför kommunfullmäktige. 
Därtill kommer en internationell kommitté, bestående av 
författarföreträdare från tio medlemsländer, däribland Sve-
rige, som för närvarande innehar ordförandeskapet. Själva 
verksamheten är mycket livlig eftersom centret driver en 
rad egna grekiska projekt parallellt med den internationella 
kommitténs. Under senare år har verksamheten dessutom 
utvidgats med ett barn- och ungdomscenter, där också lit-
terär verksamhet bedrivs.

Mötes- och arbetsplatser
Att tillkomsten av dessa centrumbildningar föregicks av 
spektakulära fartygskryssningar är ingen tillfällighet. Det 
finns inte en mer internationell och förutsättningslös plats 
att mötas på än en båt. Alla bärs av samma köl över samma 
hav. Dessutom förutsatte kryssningarna att ett väl funge-
rande samarbete kom till stånd mellan de deltagande län-
dernas författarförbund före kryssningarna. 

För Östersjökryssningarna var det faxen som gällde. 
Rysslands författarförbund saknade fax – alltså skaffade 
vi en åt dem. Svarta havskryssningen förbereddes på in-
ternet, ett snabbt språng i kommunikationen. Därtill kom 
det gemensamma sökandet efter sponsorer. Östersjökryss-
ningen skedde i en brytningstid, då man ännu kunde betala 
med rubler. Dessbättre hade vi starkt stöd från Leningrads 
dåvarande borgmästare Anatolij Sobtjak och villiga ryska 
sponsorer trädde till. Det säger något om tidsklimatet och 
ekonomin att hela charterhyran för två veckor kunde hålla 
sig kring en miljon kronor. Däremot var vår budget för åtta 
dagars Svarta havskryssning hela 700 000 dollar. I budgeten 
ingick inte bara båthyran (50 000 dollar/dygn) utan också 
de tillresandes flygbiljetter och hotell. Av dessa pengar kom 

endast en bråkdel från Sverige. Merparten stod olika grekis-
ka sponsorer och kulturfonder för. Det bör i sammanhanget 
nämnas att Ukraina överlät hela sitt Unesco-stöd på 25 000 
dollar direkt till projektet. Även Demirel foundation i Turkiet 
ställde upp. Men merparten kom alltså från grekiska banker, 
fonder och företag, som insåg det handelspolitiska värdet av 
utbyggda kulturella förbindelser i Svarta havsländerna.

Såväl Rhodoscentret som Gotlandscentret fungerar 
idag som mötes- och arbetsplatser för såväl svenska som 
andra europeiska och numera även utomeuropeiska förfat-
tare. Båda centrumbildningarna åtnjöt från början starkt 
och engagerat stöd från Unesco. Däremot har det svenska 
kulturpolitiska intresset för projekten varit förhållandevis 
förstrött, med undantag för Kulturrådets starka initiala in-
tresse under Göran Löfdahls tid. Det var tack vare Löfdahls 
energiska insatser i Ars Balticasamarbetet som grundplå-
ten till kryssningen kunde tas fram. Han förmådde flera av 
medlemsländerna att tända på idén. Mats Hellström var som 
Östersjöminister också en viktig tillskyndare av projektet.

Det är anmärkningsvärt att Östersjöcentret, som år efter 
år stabiliserat och utvidgat sin verksamhet och som årligen 
besöks av hundratals författare och översättare från hela 
Östersjöområdet, har haft oförändrat statsbidrag under alla 
sina 15 år, 1,5 miljoner kronor. Anslaget har inte ens räknats 
upp med index. Varför detta ointresse? Kanske beror det 
på att Kulturrådet från början inte hade något ansvar för 
innehållet i de internationella kulturförbindelserna, utan 
bara var en bidragsfördelande myndighet. Men med den 
nya internationella roll som nu tilldelats Kulturrådet finns 
det kanske hopp om en mer positiv värdering, även om det 
nog kommer att ta sin tid innan innebörden av detta ansvar 
går upp för rådets tjänstemän. Fortfarande finns ett drag av 
självrättfärdig skolöverstyrelse över Kulturrådet. 

När det gäller Rhodoscentret finns Sverige över huvud 
taget inte med i bilden eftersom detta internationella cen-
trum enligt svensk officiell ståndpunkt inte har med svensk 
kulturpolitik att göra. Däremot satsar Rhodos kommun utan 
statligt bidrag årligen drygt två miljoner kronor för att hålla 
verksamheten igång. Det är Rhodos kommun som står för 
den internationella kommitténs, också den svenska ledamo-
tens, resekostnader. Sveriges Författarförbund bidrar lik-
som de övriga medlemsförbunden med en medlemsavgift 
på 250 euro som går till den internationella kommitténs om-
kostnader. Det svenska Kulturrådet anser sig givetvis inte 
ha med saken att göra. Eller hur var det nu den egensinnige 
skalden Carl Jonas Love Almqvist uttryckte det?

”Vad bjuder oss uppriktigt Afrika?
Vad visa kan Amerika?
Vad Asien? Vad allt Europa?
Jag trotsar öppet alltihopa.
Men Skandinavien – det är alladar!
Blott Sverige svenska krusbär har”

Det kan onekligen förefalla egendomligt att de som har att 
besluta om den svenska kulturpolitikens internationalise-
ring är så likgiltiga och ointresserade av internationella ini-
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tiativ, som verkligen tas på allvar och som väckt desto större 
intresse utomlands. Det är betecknande att inte ens IKU-ut-
redningen med ett ord tog upp denna diskussion. Möjligtvis 
kan det bero på att de här beskrivna centrumbildningarna 
är just internationella, att ingen nation kan göra anspråk på 
äganderätt. Det finns helt enkelt inte plats för en svensk flag-
ga, i alla fall inte i ensamt majestät, på bordet. Dessbättre är 
detta en sanning med modifikation, eftersom Sverige ibland 
agerar i kulturpolitiska sammanhang på andra grunder är 
den svenska kulturpolitiken. Det senaste exemplet är stödet 
till ett nytt kulturcentrum i Nicosia, som i huvudsak finan-
sieras av Norge men där också Sverige genom UD gått in 
med 100 000 euro. Men detta viktiga beslut kan vare sig 
Kulturrådet eller Svenska Institutet tillskriva sig. 

Växande krav på statlig kontroll
Men kvar står frågan: Varför drar sig de svenska kultur-
myndigheterna ofta undan när det handlar om genuint inter-
nationellt samarbete kulturarbetare emellan? Varför öppnar 
man inte alla dörrar och fönster och välkomnar denna form 
av ”kulturens internationalisering”? För det är ju kulturen, 
inte nationaliteten, som ska stå i centrum när det gäller kul-
turellt samarbete. Ett glädjande undantag – återigen UD! 
– utgör det svenska konsulatet i Istanbul, som har inbju-
dit grek- och turkcypriotiska författare att på egen hand 
hålla ett översättarseminarium efter ett gemensamt besök 
på Gotland. Men utan den svenske konsuln Ingmar Karls-
sons vidsyn hade det aldrig kunnat ske. Varför finns det 
inte mer utrymme för sådan generös och mindre självinrik-
tad kultursyn i Sverige? EU-medlemskapet har visserligen 
medfört att tjänstemän och kulturpolitiker numera kan ta 
morgonflyget till Bryssel eller Lissabon, men det var väl 
inte riktigt bara det som var meningen med ”kulturens in-
ternationalisering”?

Jag har under mina år som ordförande i Sveriges Förfat-
tarförbund (1986–1995) och i KLYS (1995–2005) tyckt mig 
uppleva ett växande krav på statlig kontroll. Kulturen måste 
ligga still under den statliga luppen! Kulturinitiativen ska 
idag helst komma uppifrån.

Under några år i slutet på 1980-talet hade Författarför-
bundet och Svenska Institutet en överenskommelse om ett 
visst rambelopp för förbundets internationella verksamhet. 
Detta belopp fick förbundet självt besluta om men redovisa 
i efterhand. Det gav oss möjlighet att successivt och meto-
diskt bygga ut ett internationellt nätverk, som verkade inspi-
rerande för både de svenska författarna och deras utländska 
kolleger. Det ena projektet gav det andra, nya världar och 
litteraturer öppnades.

Men det var en kortvarig frihet. Idag krävs detaljredo-
visning och beviljning av varje enskilt projekt. Inte minst 
speglas förändringarna i den nordiska kulturpolitiken. Om-
vandlingen av Nordiska Ministerrådet i Köpenhamn inne-
bär att politikermakten skärpts och att lekmannainflytandet 
minskat. Det hjälper inte att de konstnärliga förbunden i 
hela Norden har protesterat. Kulturbyråkratin tar ändå all-
tid hem spelet till slut, även om det sker till priset av kul-
turell skadegörelse. Vad som ska hända med det nordiska 

översättningsstödet sedan ministerrådet skrotat Nordbok 
står nu skrivet i stjärnorna eller i konkurserna; Nordbok var 
en arbetsgrupp bestående av författare och kritiker från de 
nordiska länderna, som granskade och fördelade drygt två 
miljoner kronor till de nordiska förlagen. Detsamma gäl-
ler de bortrationaliserade specialistgrupperna för konst och 
musik. Det officiella argumentet för omstöpningen är att 
man vill skapa en plattare och mer praktisk organisation och 
att man inte vill låsa fast budgeten utan kunna vara flexibel. 
Alltså ut med kulturutövarna och in med tjänstemännen! 
Varningslamporna blinkar.

KLYS och de nordiska kulturförbunden har svarat med 
att försöka samordna sina motåtgärder. Våren 2007 hölls en 
stor nordisk konferens på Gotland dit även kulturförbunden 
i Baltikum och Ryssland var inbjudna. Förhoppningsvis var 
det bara början på en ny kulturrörelse, som i förlängningen 
kan lyfta fram kulturutövarna som en egen stark kraft för 
att påverka den kulturpolitiska utvecklingen i våra länder. 
I juni 2009 planeras en stor uppföljningskonferens i Sankt 
Petersburg. Kulturen låter sig alltså inte spärras in i poli-
tiska strukturer.

Framför allt har upphovsrätten blivit vår gemensamma 
symbolfråga i vilket land vi än lever. Nyligen avkunnade 
Högsta Domstolen i Sverige en dom, som kan få betydelse 
också utanför vårt lands gränser. Den handlade om regissö-
rens/upphovsmannens rätt att bestämma om reklamavbrott 
ska få förekomma i hans film eller inte när den visas i kom-
mersiella TV-kanaler. Innan domen föll ansåg sig TV4 ha all 
rätt i världen att bryta vilka filmer som helst. Nu måste man 
be om lov och eventuellt förhandla om saken. Upphovsrät-
ten gäller! Sedan dess har en uppmärksammad fildelnings-
dom utdömts för olaglig uppladdning och spridning av upp-
hovsrättsligt skyddat material på nätet. En förutsättning för 
att kunna hävda kulturens internationalisering är dock att vi 
alla, kulturutövare som kulturbyråkrater, kommer till insikt 
om att det inte bara är i Sverige, som vi har anledning att 
vårda oss om våra krusbär, utan att det faktiskt finns lika 
omistliga bär i alla länder, som vi påstår oss bry oss om! 
Men för att erövra denna insikt krävs att vi lyssnar bättre 
på varandra. 

Kulturpolitikerna måste lära sig att se sina egentliga 
uppdragsgivare – konstutövarna och upphovsmännen – i 
ögonen! ■
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Med sin bas i idrott och kultur fick den öppna fritids-
verksamheten sitt genombrott under 1950-talet och 
kom att ha sin storhetstid under de två följande decen-
nierna som en del av den välfärdsambition, som kän-
netecknade dåtidens kultur- och socialpolitik. Från se-
nare halvan av 1980-talet och framåt har verksamheten 
existerat i ett samhälle där folkhemsstatens välfärdsi-
deal fått stå tillbaka för en nyliberal betoning av till-
växt. En förändrad kulturpolitisk inriktning och en 
än tydligare socialpolitisk fokusering mot lagstadgade 
verksamheter som vård, skola och omsorg har gradvis 
urholkat den öppna fritidsverksamhetens legitimitet. I 
sina strävanden att hitta en form anpassad till dagens 
ideologiska strömningar intar kulturbaserade projekt 
en viktig entreprenöriell roll, trots att fältet sedan gam-
malt ger en låg status för kulturarbetare.

Syftet med denna artikel är att kritiskt belysa den öppna fri-
tidsverksamheten i Sverige och de förutsättningar som den 
existerar under. Med öppen fritidsverksamhet menas här of-
fentligt driven och/eller finansierad verksamhet, som sker 
inom det som kategoriseras som ”fritiden”, dvs. en öppen 
fritidsverksamhet, som är en valbar och organiserad verk-
samhet under tid som brukaren själv förfogar över. Exempel 
på sådan verksamhet är fritidsgårdar av olika slag och för-
eningsverksamheter inom idrott eller kultur. I fokus för den 
öppna fritidsverksamheten finns och har traditionellt sett 
funnits barn och ungdomar. 

Öppen fritidsverksamhet kan också definieras genom 
målgruppen för verksamheten. Låt oss använda en defini-
tion hämtad från en kommunal verksamhet:

”Den öppna (fritids)verksamheten syftar till att under 
fria former underlätta och ge utrymmen till främst unga 
medborgares möten på deras fritid. Verksamheten är 
frivillig och öppen för alla inom den målgruppsålder 
som gäller i respektive kommun. Anställda medarbe-
tare ska ta tillvara och främja de ungas kreativitet, in-
tressen och behov. I den öppna verksamheten ska det 
finnas förutsättningar till en positiv livsstil och ett gott 
livsmönster. Olika ungdomar, oavsett etniskt tillhörig-
het, kön, politisk eller religiös åsikt ska kunna mötas 
på lika villkor i den öppna verksamheten. Innehållet 

Öppen fritidsverksamhet – en kulturpolitisk relikt?
av Lars Lagergren

”Om vi vill ha medel för fritidsverksamhet räcker det inte med att hänvisa 
till verksamheternas egenvärde gentemot skola och omsorg. Ingen politiker 
klarar den debatten.” (Bengt Nissler, f.d. fritidschef i Landskrona kommun)

präglas av öppenhet och är utan krav på regelbunden 
närvaro eller prestation. Den öppna mötesplatsen ska 
erbjuda ett positivt umgängesklimat, fritt från mobbing 
och trakasserier.” (http://infobanken.nacka.se/politik/
Omradesnamnden_Sicklaon/2001/010612/Tjansteskri-
velse_natverket_20010514.doc)
 

Som underlag för min diskussion har jag en samling inter-
vjuer/samtal med människor som är eller har varit aktiva 
inom fältet, antingen yrkesmässigt eller som föreningsak-
tiva. Materialet har samlats in under drygt två års tid i sam-
band med uppbyggnaden av Fritidsvetenskapligt program 
vid Malmö högskola. Bland informanterna finns represen-
tanter för såväl nationell som regional och lokal nivå.1 

Varför öppen fritidsverksamhet?
Offentligt driven eller finansierad fritidsverksamhet måste 
ha ett samhällsnyttigt syfte. Varför skulle annars det of-
fentliga lägga sig i den enskildes fria tid? Vari denna sam-
hällsnytta består kan förändras över tid. Somliga ”nyttor” 
är dock mer seglivade än andra och tycks återuppstå i nya 
skepnader gång efter annan. Den mest framträdande nyttan 
med öppen fritidsverksamhet är att fostra barn och ungdo-
mar till goda och demokratiska samhällsmedborgare. Se-
dan kan denna fostran formuleras som att rädda ungdomar 
från sig själva, farliga kommersiella krafter, omoral, alko-
hol, droger och kriminalitet, eller tvärt om, i termer av att 
utveckla ungdomars intressen och känsla för gemenskap 
med andra. Hans-Erik Olsson ger ett exempel på de styran-
des retorik från tiden för ungdomsgårdarnas etablering vid 
mitten av 1950-talet:

”Borta var de moralkonservativa argumenten från det 
tidiga 1940-talet. Gårdarna skulle framöver ha en ’mera 
markerad … uppbyggande inriktning’. Där skulle ungdo-
marna kunna deltaga i ’berikande fritidssysselsättningar 
och uppleva ett stimulerande … kamratskap’. Verksam-
heten skulle inte bara vara uppfostrande utan även ’ka-
raktärsdanande’ och ge deltagarna en ’aktiv och positiv 
livsinställning’.” (Olsson 1992/1995, s.199)

Låt oss jämföra med den retorik som dominerar fältet drygt 
femtio år senare. Exemplet, som utgörs av några utdrag från 

1. Bland informanterna återfinns idrottsledare, fritidsledare, personer på olika nivåer inom förvalt-
ningar, företrädare för Kommunförbundet på ett nationellt plan liksom entreprenörer på fritidsfältet, 
dvs. personer som genom energi och vilja skapat verksamheter inom fältet, vilka omsätter mångmil-
jonbelopp årligen. I mitt underlag finns också deltagande observationer vid konferenser, symposier 
och workshops för forskare och praktiker inom fältet, samt studier av dokumentation av olika slag, från 
policydokument och konferensrapporter till kommunal dokumentation.
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en handlingsplan för fritidsgårdsverksamhet, är hämtat från 
Västerås stad:

”Viktiga delar att utgå från är att verksamheten står för 
den värdegrund som presenteras i fritidsgårdsplanen. 
(…) Social kompetens och demokratiskt tänkande kom-
bineras med värdegrunden och detta är utgångspunkt för 
överenskommelsen mellan grundskolenämnden och ut-
förarna av fritidsgårdsverksamhet. 
 Fritidsgårdarna skall arbeta aktivt med att stärka varje 
ungdoms naturliga nyfikenhet och intresse, att ge stöd åt 
honom/henne i att utveckla goda vanor, samt att ge prak-
tisk erfarenhet och kunskap för livet.
(…) 
 Tonårstiden skall vara fri från tobak, alkohol, narko-
tika och andra droger.
 Utifrån det skall verksamheterna lägga stor vikt vid 
kommunikation och relationer samt frågor om etik och 
moral, droger, livsstil och mobbing. Värdegrunden utgör 
basen för hur vi bemöter varandra och är en viktig del 
i arbetet med att utveckla fritidsgårdarna till att ha ett 
hälsofrämjande synsätt.” (http://www.vasteras.se/forsko-
laochutbildning/myndighetsinformation/Documents/
handlingsplanfritidsgardsverksamhet.pdf )

Nyttan med den öppna fritidsverksamheten är här klädd 
i en uppdaterad språkdräkt, men säger på ett mer detal-
jerat sätt egentligen samma sak som sades på 1950-talet. 
Samhällets farhågor och rädslor är de samma. Skillnaden 
ligger i att nu är det inte 1940-talets stora barnkullars in-
träde i tonåren (och motbokens avskaffande), utan de stora 
skarorna av vad som uppfattas som utanförstående ung-
domar, som behöver socialiseras in i vårt demokratiska 
samhälle. Utanförskapet är inte formulerat direkt, men en 
bild i handlingsplanen visar fem leende flickor med troligt 
ursprung i Mellanöstern. (Inom parentes är det invandrar-
tjejer som är typexemplet på utanförskap, samtidigt som 
dessa också är svåra att locka till fritidsgårdarna). På en 
punkt har en ändring kommit till stånd, faran med de kom-
mersiella krafternas menliga påverkan på ungdomen tycks 
ha upphört någonstans på vägen. 

Idag har den öppna fritidsverksamheten också att fung-
era i en tid, som är präglad av imperativ som tillväxt, kon-
kurrensutsättning, marknadskrafter, nyckeltal, entrepre-
nörskap, valbarhet och individualism, och i ett samhälle, 
där allting tycks ha ett pris i ekonomiska termer och allting 
också blir jämförbart (Heidegren 2007). Därmed blir ”var-
för öppen fritidsverksamhet?” en fråga om jämförelser i 
ekonomiska termer i stil med: vilka vinster (eller vilken 
avkastning) kan vi förvänta oss om vi satsar på fritidsverk-
samhet i förhållande till andra tänkbara satsningar, inom 
liksom utom fältet? Här uppenbarar sig en krock med det 
traditionellt moraliserande tänkandet inom fritidssektorn, 
ett tänkande som inte såg organiserad fritidsverksamhet 
som något jämförbart eller utbytbart, utan som såg den 

som något sunt och givande i sig.2 

Förebyggande, främjande eller…?
Efter uppsvinget för den offentliga fritidsverksamheten un-
der 1950-talet var samhällets uppdrag – att skapa möjlighe-
ter för en sund och god fritidsverksamhet för sina medbor-
gare – oproblematiskt. De stora neddragningarna inom den 
offentliga fritidsverksamheten under framför allt 1990-talet 
var slutpunkten för denna era. Nu, i det tidiga 2000-talet, 
kan vi se tendenser till ännu en förändring i synen på den 
offentliga fritidsverksamheten. Hugo Blom, Kommunför-
bundet, en veteran inom den offentliga fritidssektorn på 
nationell nivå, uttrycker denna förändring:

”Nu lever vi en tid där det pratas mycket om tillväxt, olika 
honnörsord som frivilligkrafter och tredje sektorn å så 
här. Men när jag pratar med politiker ute i landet då säger 
de så här: Vi vill ha tillväxt i vår kommun, vi vill att folk 
ska stanna kvar här, vi vill att folk ska flytta hit, man vill 
ha det bra, det är det alla vill. Och då måste vi konkurrera 
med varandra, men vi kan inte konkurrera med vård, sko-
la och omsorg – det har alla. Det här med kultur och fritid 
har blivit mer av en konkurrensfaktor. Det är livskvalitet, 
det som gör att folk är villiga att flytta eller väljer att bo 
kvar på en ort. Då kommer det allt från naturresurser till 
att det finns något för barnen också. Och då är det kultu-
ren och fritiden som många lyfter fram.”3

Fritiden som samhällssektor börjar få ett marknadsvärde, 
även för kommuner vilka inte traditionellt har haft t.ex. 
turism som en betydande inkomstkälla. Främst har denna 
uppgradering visat sig i byggnationer av arenor, äventyrs-
bad och anläggningar för aktiviter och rekreation, liksom i 
satsningar på allehanda kulturarrangemang, som t.ex. festi-
valer, temaveckor och marknader. 

Uppgraderingen har inte synts lika tydligt inom de fri-
tidsverksamheter som drivs av kommunerna. Dessa verk-
samheter lever fortfarande under knapphetens stjärna och 
1990-talets omfattande neddragningar finns färskt i min-
net.4 En bidragande orsak till detta är att den kommunalt 
drivna öppna fritidsverksamheten är och har varit en särling 
inom fritidsektorn. Till skillnad från övriga fritidsverksam-
heter är den problembaserad, dvs. ur ett samhällsperspektiv 
är den ”förebyggande” och inte ”främjande”, för att använ-
da en vanlig definition inom fältet.5 Den har ett preventivt 
syfte, nämligen att motverka riskfaktorer bland grupper 
bland de uppväxande generationerna genom att t.ex. locka 
till goda aktiviteter under vuxnas översyn. Hade verksam-
heten varit främjande hade dess syfte vara att stärka skydds-
faktorerna.

Gränslinjen mellan vad som är ”förebyggande” och vad 
som är ”främjande” är förvisso ofta otydlig. Inte heller spe-
lar platsen någon egentlig roll för vilka aktiviteter som be-
drivs. Det som avgör om en verksamhet är att betrakta som 
det ena eller det andra är hur gruppen av ungdomar/brukare 

2. Om de förändrade förutsättningarna för fritidsverksamheten i Sverige, se t.ex. Lindström (2006). 
3. Gruppintervju våren 2007.
4. Åren 1990 – 1995 förlorade t.ex. 1 400, ungefär var fjärde, av landets kommunalt anställda fritidsledare sina jobb 
(Trondman 2000, s. 151) 
5. Se t.ex. FOKUS 07 – En analys av ungas hälsa och utsatthet (2007). 
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definieras. Befinner sig dessa i vad som samhället uppfattar 
som riskzonen eller bedrivs verksamheten i ett område som 
klassificeras som dysfunktionellt, vanligen segregerat, blir 
verksamheten förebyggande. Bedrivs den i ett funktionellt 
område blir det hur de ungdomar som för tillfället befinner sig 
i verksamheten uppfattas. För fritidsledarna ute i verksamhe-
terna har distinktionen ofta inte någon avgörande betydelse. 
Deras engagemang i och för ungdomarna är det samma, men 
det är stora skillnader i hur en fritids- eller idrottsledare på en 
mindre ort beskriver sitt arbete jämfört med hur en kollega 
som är verksam i en storstadsförort beskriver sitt.

Men vad är då öppen fritidsverksamhet bra för? Ska den 
vara bra för något speciellt, som inte annan fritidsverksam-
het klarar av att vara bra för? Hugo Blom igen:

”Vi som har varit med länge har alltid jobbat med något 
som kallats förebyggande fritidsverksamhet. Då kan vi ju 
ställa oss frågan: förebyggande för vad? Vad är det egent-
ligen vi menar med förebyggande? Är det för att minska 
brottsligheten eller för att människor ska må bättre, vad 
är det egentligen? Har vi olika verksamheter för olika 
vinklingar av detta förebyggande? Har fritidsgårdarna en 
speciell profil, speciellt brottsförebyggande, och idrotten 
jobbar för att skapa förmåga att arbeta i grupp och anpassa 
sig som många säger? Idrotten har ofta kört med lite felak-
tiga argument, som att vi håller ungar borta från gator och 
torg. Många gamla idrottsledare säger att varje ungdoms-
brottsling kostat osv. Då säger jag sluta. För det finns ett 
egenvärde nog i idrotten utan att man behöver motivera den 
med andra saker. Då brukar jag säga att jag har aldrig hört 
en musikskolelärare eller teaterledare säga att musiken och 
teatern håller ungar borta från gator och torg. Då är det 
värdet i verksamheten som ger individen något.”

Hugo pekar här på själva kärnan i den öppna fritidsverk-
samheten – den ska vara till nytta, vara bra för något annat än 
det själva aktiviteten ger brukaren för stunden. Biljard, teater, 
fotboll, musikutövande, etcetera har ett betydligt mer långt-
gående syfte än att vinna partiet, spela upp föreställningen, 
vinna matchen eller få bandet att låta tight. Här nämns ofta 
samhällsviktiga processer som socialisation och integration. 
En närmare granskning av t.ex. ansökningar om kommuna-
la medel för fritidsverksamhet visar att dessa ofta anger att 
fritidsverksamhet har ha en positiv inverkan på någon eller 
båda av dessa processer.6 I vad mån de aktuella verksamhe-
terna är de bästa eller någorlunda optimalt fungerande som 
drivkrafter för dessa samhällsviktiga processer kan vi aldrig 
med säkerhet veta. Effekterna kommer ur sociala kontakter, 
gemenskapen, mötet mellan och inom generationer och hän-
synstagande, kanske i att verksamheterna faktiskt är organi-
serade och kräver regelefterlevnad, etcetera. 

Fritidsverksamheten som arbetsmarknad
Som arbetsmarknad är den öppna fritidsverksamheten 
märklig, eftersom de professionella är i minoritet i förhål-
lande till de frivilliga krafter som verkar inom det omfat-

tande föreningslivet, främst inom idrotten. Gemensamt är 
att en klar majoritet av alla organiserade aktiviteter inom 
den öppna fritidsverksamheten i någon grad är direkt eller 
indirekt offentligt finansierade via t.ex. kommunala bidrag 
och/eller olika former av projektstöd, trots det omfattande 
inslaget av civilsamhälleliga insatser (Norberg 2008). Den 
öppna fritidsverksamheten utgör också en arbetsmarknad, 
som är fylld av inte sällan välutbildade kulturarbetare och 
där mängder av kultur produceras och i en stigande grad 
konsumeras, men där nästan inget kulturellt kapital är att 
hämta. Den öppna fritidsverksamheten befinner sig i ett 
gränsland mellan de kulturpolitiska och socialpolitiska fäl-
ten. Fältets ursprung kan spåras till det senare, medan det 
förra har haft stort inflytande på den praktiska verksamhet 
som pågått och pågår i fältet.

Aktiviteterna är ur ett perspektiv inte heller ”på riktigt”. 
Den kultur och idrott som ackumuleras är sällan av ”äkta” 
vara. Konst och teater som produceras av barn och ungdo-
mar får sällan plats i den ”riktiga” konstens och teaterns 
fält. Idrottens elittänkande exkluderar merparten av all 
verksamhet, i synnerhet den som sker utanför de organise-
rade föreningarna. Därav svårigheten för alla de kulturar-
betare som verkar inom den öppna fritidsverksamheten att 
skapa sig ett kulturellt kapital här .

Men alla de andra ungdomarna då?
Hur ser det då ut för alla de andra ungdomarna, de som 
inte regelbundet frekventerar fritidgårdarna? Att utbudet 
av fritidsaktiviteter är omfattande råder ingen tvekan om. 
Idrotten, som är den ojämförbart största organisatören av 
fritidsaktiviteter, rymmer en uppsjö av varianter och nivåer 
(Norberg 2008). Urvalet är visserligen inte lika stort överallt 
i landet, men detta kompenseras av att idrotten ofta utgör 
den enda organiserade fritidsaktiviteten på många små orter 
ute på landsbygden. Idrotten tycks nå nästan alla. Kultur 
utgör en annan samling av aktiviteter. Störst är musiken, 
men även teater, dans och film finns representerade. Tar vi 
med att konsumera kultur som aktivitet når vi troligen nära 
100 procent av alla ungdomar som över huvudtaget har möj-
lighet. En gång i tiden uppfattades ”att spisa skivor” som en 
egen ungdomlig aktivitet, något som är otydligare idag när 
musik finns överallt och är ständigt närvarande.

Över huvudtaget är det svårt att idag avgränsa vad som är 
legitima aktiviteter. Surfande på internet kan, får vi anta, vara 
mycket uppbyggligt och dana ett sunt demokratiskt sinnelag. 
Det beror i hög grad på vilka sidor som besöks och i vilka 
syften. På ett par knapptryckningar kan surfaren hamna i de 
mest vidrigt perverterade hemskheter, men kan lika gärna 
med ett par andra knapptryckningar upptäcka av samhället 
uppfattat som sunda lärdomar och intressen. Dessutom är 
internet inte längre en enskild verksamhet utan en mycket 
kollektiv, via bland annat chatrum, bloggar och LANande.

Det går kanske att påstå att vår tid är hybridaktiviteternas 
tid, där gränser tänjs eller rent av suddas ut. Sporter kan 
lika gärna utövas vid en dator som i ”verkligheten”. Vissa 
fritidsverksamheter, som t.ex. skateboard, är både och, el-

6. Något som bekräftas vid flera gruppsamtal med företrädare för öppen fritidsverksamhet på 
alla lokala nivåer; vintern/våren 2006/2007 med företrädare för verksamheter i Stockholmsregio-
nen på Fryshuset och Rinkeby Folkets hus samt vid workshop på Malmö högskola våren 2008.
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ler tvärt om, varken sport eller fritidsverksamhet, utan en 
livsstil med egna kulturella förtecken. I vilket fall låter sig 
denna seglivade subkultur inte tryckas ner, trots att den hit-
tills fått klara sig utan vuxensamhällets direkta inblandning 
via specialutbildade ledare, föreningar och välorganiserade 
seriesystem på alla nivåer. Tvärt om är skateboarden det hy-
bridfenomen som kanske rönt störst framgång när det gäller 
att slå mynt av samhällets oförmåga att förstå den. Varje 
kommun med självaktning ska ha en skateboardramp. I de 
större kommunerna handlar det ofta om mångmiljonbelopp 
och grandiosa anläggningar. Företrädarna för skateboard-
kulturen har varit mycket framgångsrika i att dra till sig 
skattemedel. Ett exempel är den internationellt välrenom-
merade anläggningen i Stapelbäddsparken i Malmö. Vid 
en undersökning bland stadens ungdomar, som handlade 
om vilka verksamheter de ville ha och som skulle ligga till 
grund för exploateringen av platsen, kom skateboard långt 
ner på listan (Lieberg 2006). Men det var skateboardens ta-
lesmän som hade kraften och energin att driva sin sak. Nu 
finns anläggningen där och det går inte att säga annat än att 
den har blivit en succé, dels vad gäller antalet användare, 
dels för staden i dess marknadsförning av sig själv som en 
evenemangsstad som satsar på ungdomen. I sanning en 
främjande verksamhet, helt i tidens anda.

Nya tider, nya lösningar
Exemplet Stapelbädden är bara ett av flera tänkbara, som vi-
sar på de möjligheter som dagens samhälle bjuder ett aktivt 
entreprenörskap. Andra exempel, med andra uttalat sam-
hällsnyttiga ingångar, är Fryshuset och Drömmarnas hus. 
Det förra expanderar på nationell, i viss mån även internatio-
nell, nivå medan det senare har fått ett omfattande regionalt 
uppdrag. I båda exemplen ger kultur- och fritidsaktiviteter 
de nödvändiga verktygen för samma form av fostran som 
fritidsgårdarna är ämnade att stå för. Skillnaden är att de 
förra drivs i förenings-/bolagsregi, vilket bland annat öpp-
nar för fler tänkbara finansieringsformer och därmed också 
utvecklingsmöjligheter, men kanske framför allt gör att de 
hamnar utanför de ”stuprör” av avgränsade nämnder och 
förvaltningar som kännetecknar offentlig verksamhet. Det 
senare ger en rörlighet som den öppna kommunalt drivna 
verksamheten har svårt att uppnå. Främjande verksamhet 
i kommunal regi, dit den öppna fritidsverksamheten oftast 
räknas, får tampas med de allt mer omfattande lagstadgade 
uppdragen inom skola, vård och omsorg. Chanserna till gi-
vande samarbeten försvåras av rädsla eller revirtänkande 
och skilda språk och kulturer inom förvaltningarna. En 
mellanchef inom en kommunal fritidsförvaltning uttrycker 
läget så här: ”Kommunikationen och samarbetet med andra 
förvaltningar går bättre ju svårare socialt problem vi har att 
hantera.”7 Citatet visar på svårigheten att utveckla en främ-
jande, icke problembaserad, fritidsverksamhet i kommu-
nal regi. Till detta kommer problemet med att kunna, ofta 
hinna, fånga upp vilka aktiviteter som kan locka de unga. 
Förändringar i intressen och ständigt nya varianter av redan 
etablerade aktiviteter gör det närmast omöjligt för samhäl-
let i form av kommunpolitiker att hålla sig uppdaterade om 

vad som gäller för tillfället. Och uppdaterat bör ju samhället 
vara om det ser det som sin uppgift att tillhandahålla valbara, 
tillgängliga och dessutom efterfrågade fritidsverksamheter, 
som dessutom är fostrande och karaktärsdanande, eller som 
det heter numera, ger social kompetens och ett demokra-
tiskt tänkande till de uppväxande skarorna av medborgare. 
Idrotten utgör ju fortfarande ett säkert kort, men hur det i 
verkligheten står till med spridandet av social kompetens 
och demokratiskt tänkande förefaller vara mer osäkert.

Från luttrad underdog till entreprenör?
Vi har ovan kunnat konstatera att den öppna fritidsverk-
samheten dras med problem. Problem är av olika art, men 
de är ofta sammanlänkade. Vissa av problemen har funnits 
med under hela resan från 1950-talets uppsving och framåt. 
Dessa problem är kopplade till förhållandet uppdrag – sta-
tus. Problemen har kommit att bli tydligast inom den kom-
munalt drivna verksamheten och i synnerhet den grupp som 
arbetar ute i själva produktionen – fritidsledarna. 

Fritidsledarnas verksamhet ska vara flera saker samtidigt. 
Mest framträdande är spänningen mellan det förebyggande 
och det främjande. Verksamheten är i grund och botten av 
förebyggande art, men den framställs gärna som främjande i 
den politiska debatten. Så länge kulturpolitiken hade allmänt 
fostrande och folkbildande ambitioner och socialpolitiken 
hade tydliga patriarkala drag uppstod ingen klyfta mellan 
egentliga motiv och motiveringar. Sedan 1970-talet har en 
ideologisk underminering av fritidsverksamheten skett i takt 
med att de fostrande och folkbildande motiven inom kultur- 
och socialpolitiken har försvagats. Den öppna fritidsverk-
samheten kom därmed att mer och mer framstå som en relikt 
av en äldre ”social kulturpolitik”. Genom nyliberala ström-
ningar har sedan denna otidsenlighet förstärkts ytterligare. 
Som kulturpolitik betraktat kan verksamheten inte konkur-
rera med ”riktig kultur” och som socialpolitik hamnar den 
långt ner på dagordningen när vård, skola och omsorg tagit 
sitt. Som preventiv verksamhet har den ingen kulturpolitisk 
legitimitet och som främjande verksamhet har den ingen so-
cialpolitisk konkurrenskraft. Denna undanskymda position 
har lett till en känsla av att vara osynlig – ju längre ut i verk-
samheten desto starkare känsla (Trondman 2000).

Problemet med att den öppna fritidsverksamheten befin-
ner sig i ett förändrat ideologiskt klimat visar sig på fler sätt. 
Språkbruket och föremålen för verksamheten (brukarna) är 
uppdaterade, men målsättningarna är de samma. Med det 
nya ideologiska klimatet naggades också verksamhetens 
självklara egenvärde i kanten och delvis även den orubbliga 
tron på att den längst där ute på fältet stod för något gott och 
samhällsnyttigt i kampen mot destruktiva, ofta kommersi-
ella, krafter. När ingen annan fanns, så var det ledarna ute 
i verksamheterna som tog vid och uppfyllde samhällets an-
svar att ge de uppväxande generationerna trygghet och fost-
ran. Till skillnad från verksamhetens politiska och adminis-
trativa nivåer handlade det också om direkta dagliga möten 
med brukarna, vilket medverkade till att ett underifrånper-
spektiv utvecklades bland ledarna, ett underifrånperspektiv 
som stärktes ytterligare under de omfattande neddragning-

7. Citatet är hämtat från ett gruppsamtal vid konferensen Framtidens fritid, Malmö högskola 11 mars 2008.
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arna under 90-talet och av den påtagliga känslan av att vara 
osynlig. Följden blev, som Mats Trondman konstaterar, att 
”(f)ritidsledarnas erkännande har sin källa i den vardagliga 
bekräftelsen från de ungdomar de arbetar med” (Trondman 
2000). Många fritidsledare har i detta läge intagit en under-
doghållning, som tydligt signalerar en resignation inför de 
rådande förutsättningarna, tecken på ett avståndstagande 
från de politiska och administrativa nivåerna och en stark 
samhörighet med brukarna.

Det är svårare att utröna hur fritidsledare förhåller sig 
till den ökande konkurrensen från allehanda entreprenörer. 
Konkurrens om ungdomarnas gunst är inget nytt. I förhål-
lande till det väldiga föreningslivet har den kommunalt 
drivna fritidsverksamheten alltid varit i närheten av margi-
nalen. Konkurrensen om ekonomiska medel – skattemedlen 
– är inget som öppet diskuteras. Dessutom utgör den entre-
prenöriella verksamheten en alternativ arbetsmarknad. Vad 
konkurrensen däremot bidragit till är en ofta uttalad längtan 

efter att få ägna sig åt det främjande i betydligt större om-
fattning, att få vara med och skapa ett ”fritidens mervärde”, 
att få en tydlig plats i den nya växande fritidssektorn, att då 
och då få lämna välfärden och i stället aktivt bidra till den så 
viktiga ”tillväxten”. För i dagens ideologiska klimat tillhör 
fritiden politikens tillväxtsida och den som vill synas och 
räknas med bör befinna sig där. Om det tycks mina infor-
manter på alla nivåer inom den öppna fritidsverksamheten 
vara överens. 

En övergång från en i grunden problembaserad verk-
samhet till en tillväxtbaserad måste dock föregås av och 
legitimeras genom en förändring av synen på vem som är 
brukaren av öppen fritidsverksamhet. Då hamnar vi i en av 
tidens frågor – tillväxt, för vem? En sak vet vi, nämligen att 
skateboardanläggningen vid Stapelbäddsparken inte släcker 
några bränder i andra änden av staden, men de som brukar 
anläggningen – antingen aktivt eller som skyltfönster – har 
stor behållning av den. ■
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I denna artikel diskuteras ett antal trender och utveck-
lingsprocesser i idrottsrörelsens relation till staten, 
marknaden och civilsamhället. Den övergripande frå-
gan är om den frivilligt organiserade idrotten har för-
utsättningar att förbli en av Sveriges största och mest 
vitala folkrörelser eller om den traditionella förenings-
modellen tvärtom nått sin kulmen.1

Idrott och kultur tenderar ofta att framstå som två väsens-
skilda samhällsfenomen. I exempelvis televisionens utbud 
görs vanligen tydlig åtskillnad mellan kulturprogram och 
sportsändningar. I dagspressen är kultursidorna och sport-
nyheterna dessutom ofta hänförda till skilda bilagor, vilket 
måhända minskar irritationen vid många frukostbord men 
samtidigt befäster bilden av idrott och kultur som oförenliga 
storheter. Ett annat exempel är kommunala förvaltningar, 
där fritidsnämnder och kulturnämnder ofta verkar åtskilda 
från varandra med egna budgetar och prioriteringar. 

Vid närmare eftertanke framkommer dock att idrott och 
kultur har många och tydliga beröringspunkter. I båda fal-
len handlar det om fritidsaktiviteter som engagerar en stor 
del av befolkningen – både som aktiva utövare och som 
konsumenter. Därtill är det verksamheter som innefattar en 
mångfald av såväl interna som externa målsättningar: medan 
vissa söker sig till idrotten och/eller kulturen för att uttrycka 
sin identitet, ha roligt och få en meningsfull fritid har andra 
som främsta mål att bli bäst, vinna eller på annat sätt få ett 
erkännande för sitt artisteri. I båda fallen inryms även en 
central dynamik mellan professionalism och amatörism, elit 
och bredd. Dessutom är det verksamheter som i vissa delar 
är starkt kommersialiserade, samtidigt som andra delar er-
håller ett betydande offentligt stöd med hänvisning till olika 
samhällsnyttiga argument, såsom demokratisk fostran, in-
tegration, karaktärsdaning och folkhälsa. 

Det verkar således missvisande att uppfatta idrott och 
kultur som varandra uteslutande kategorier. Mer rimligt är 
istället att betrakta idrotten som en av många samhälleliga 
kulturyttringar. Av detta följer att ett kapitel om utveck-
lingstendenser inom idrotten har en självklar plats i en anto-
logi om den svenska kultursektorns nuvarande utformning 
och förutsättningar. 

Mot denna bakgrund kan det konstateras att föreningsidrott 
utgör en synnerligen populär fritidssysselsättning. Här talar 
några faktiska siffror sitt tydliga språk. Enligt Riksidrottsför-
bundets (RF) statistik består den organiserade idrottsrörelsen 
för närvarande av cirka tre miljoner medlemmar fördelade 
på drygt 20 000 lokala idrottsföreningar och 68 så kallade 
specialidrottsförbund. Av dessa medlemmar uppskattas 2,3 
miljoner vara aktiva idrottsutövare. Drygt 640 000 har dess-

Idrottsrörelsens utveckling i gränslandet mellan stat,
marknad och civilsamhälle – några iakttagelser 
av Johan R Norberg

utom någon form av ideellt ledaruppdrag (Riksidrottsförbun-
det 2007). Som ytterligare mått på föreningsidrottens popu-
laritet kan nämnas att mer än åtta av tio ungdomar uppger att 
de åtminstone någon gång har tillhört en idrottsförening före 
20 års ålder. Nästan hälften säger sig dessutom ha utövat fyra 
eller fler idrotter (Trondman 2005). 

Föreningsidrott är således en verksamhet som engagerar en 
stor del av befolkningen och som de allra flesta (åtminstone 
yngre personer) har egen erfarenhet av. Frågan är dock om 
denna popularitet kommer att bestå i framtiden. Har idrotts-
rörelsen förutsättningar att förbli denna omfattande och vitala 
folkrörelse, eller finns det indikatorer på att den traditionella 
föreningsmodellen har nått sin kulmen? Frågan diskuteras i 
denna artikel. Syftet är att peka på ett antal trender och iakt-
tagelser rörande föreningsidrottens utveckling i gränslandet 
mellan stat, marknad och civilsamhälle. Utgångspunkten är 
att samtliga tre samhällssektorer tillför den frivilligt orga-
niserade idrotten resurser av olika slag och att förändringar 
i dessa resursströmmar även kan säga något väsentligt om 
idrottsrörelsen existensvillkor och samhällsposition. 

Att vara ideell idrottsledare 
Föreningsidrottens fundament utgörs av de många medlem-
marnas frivilliga och oavlönade arbete. Om samtliga ideella 
ledare skulle kräva (och dessutom få) betalt för all sin tid 
och ork skulle kostnaderna bli betydande. Enligt vissa be-
räkningar skulle det handla om cirka 30 miljarder kronor 
årligen. Till detta ska läggas de belopp som medlemmarna 
bidrar med i form av medlemsavgifter, lottförsäljning, att 
anordna tävlingsarrangemang m.m. Enbart medlems- och 
träningsavgifter har av RF uppskattats till strax över 3,7 
miljarder kronor. Det civila samhällets resursströmmar till 
idrottsrörelsen är således betydande – och ett grundvillkor 
för dess överlevnad. 

Mot denna bakgrund är det bekymmersamt att en strid 
ström av forskarrapporter sedan 1980-talet presenterat 
dystra uppgifter om det svenska föreningslivets tillstånd 
och framtidsutsikter. Ett modernt exempel utgör rapporten 
Föreningslivet i Sverige som Statistiska centralbyrån (SCB) 
lät publicera 2003. Studien var en ingående analys av den 
ideella sektorns förändring under 1990-talet, baserad på 
SCB:s regelbundna undersökningar av den svenska befolk-
ningens levnadsförhållanden. Efter en inledande diskussion 
om frivilligsektorns stora samhällsnytta konstaterades att 
allt fler medborgare numera väljer att stå helt utanför för-
eningslivet. Därtill noterades ökad passivitet i själva fören-
ingsverksamheten i takt med att allt fler medlemmar ersatt 
sitt tidigare aktiva engagemang med en mer tillbakadragen 
och allmänt understödjande roll. Särskilt allvarlig var den 

1. Denna artikel baseras på uppgifter framtagna inom ramen för den s.k. Idrottsstödsutredningens arbete. Om 
inget annat anges hänvisas till SOU 2008:59, Föreningsfostran och tävlingsfostran. En utvärdering av statens 
stöd till idrotten. 
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svaga återväxten bland ungdomar. Mer konkret visade un-
dersökningen att andelen föreningsaktiva ungdomar (16–24 
år) minskade med hela 15 procent under 1990-talet, och som 
tänkbara förklaringar diskuterades allt från årtiondets svåra 
lågkonjunktur och förlängd ungdomstid till mer djupgående 
värderingsförändringar, där ökad individualism fått negativa 
följder för såväl föreningsdeltagande som ideellt engage-
mang. Slutligen tillades att nedgången var generell, även om 
problemen var särskilt stora för politiska partier och vissa 
intresseorganisationer. För idrottsrörelsens del konstaterades 
att andelen föreningsmedlemskap hos den vuxna befolk-
ningen (16–70 år) hade minskat med 1,7 procent under åren 
1992–2000: från 32,8 procent till 31,1 procent (SCB 2003). 

SCB:s studie indikerar således betydande förändringar 
inom den ideella sektorn, vilka åtminstone på sikt kan ut-
vecklas till allvarliga hot mot den svenska idrottens traditio-
nella folkrörelsekaraktär. Det finns dock även motbilder. Ett 
exempel utgör de befolkningsstudier som forskare vid Ersta 
Sköndal Högskola genomfört sedan början av 1990-talet. 
Ett huvudresultat vid den senaste mätningen, år 2005, var 
att en betydande del av befolkningen alltjämnt utför frivil-
ligt arbete och att antalet nedlagda timmar till och med ökat 
jämfört med 1990-talet (Olsson, Svedberg och Jeppsson 
Grassman 2005). Däremot verkar det inte längre lika nöd-
vändigt att vara medlem i en förening för att utföra ideella 
insatser – vilket möjligtvis kan bidra till att förklara skill-
naden mellan denna och SCB:s studie. 

En av forskarna vid Ersta Sköndal Högskola, Lars-Erik 
Olsson, har även specialgranskat det frivilliga arbetet inom 
idrottsrörelsen och jämfört detta med övriga ideella organi-
sationer. Inte oväntat framkom – i likhet med frivilligsektorn 
som helhet – att det ideella engagemanget inom idrotten har 
ökat betydligt sedan 1990-talet. Den främsta förklaringen 
verkar dessutom vara att allt fler kvinnor väljer att engagera 
sig inom föreningsidrotten. Även om det fortfarande är fler 
män än kvinnor som utför ideella insatser inom idrotten ut-
märker sig kvinnor idag genom att lägga ned större del av 
sin tid på oavlönat föreningsarbete (Olsson 2007). 

Enligt Olsson finns det en mycket enkel förklaring till 
varför idrottsrörelsen har – och troligtvis även framöver 
kommer att ha – en förhållandevis god tillgång på ideella le-
dare. Det beror på att idrotten i stor utsträckning är en barn- 
och ungdomsverksamhet och att de som leder aktiviteterna 
ofta är barnens egna föräldrar. I jämförelse med andra ide-
ella verksamheter utmärker sig således idrottens frivilliga 
ledare genom att 1) i stor utsträckning ha hemmavarande 
barn 2) vara förhållandevis unga 3) vara intensivt engage-
rade under en relativt begränsad period (tills dess att barnen 
har växt upp eller slutat i klubben). För idrottsrörelsen kan 
detta framstå som goda nyheter – inte minst med tanke på 
den aktuella debatten om föreningslivets kris. Budskapet är 
nämligen att det alltid kommer att dyka upp nya potentiella 
ledare och tränare i takt med att nya barn- och ungdoms-
kullar söker sig till föreningsidrotten. Mot detta kan dock 
hävdas att kopplingen mellan barn och föräldrar även indi-
kerar ett inslag av tvång i det ideella engagemanget. Frågan 
är nämligen i vilken utsträckning som dessa föräldrar sluter 

upp som ledare för att de själva har ett starkt idrottsintresse 
– och i vilken utsträckning de snarare gör det av omsorg 
om de egna barnen? Kanske är det så att idrottsrörelsen har 
klarat sig bättre än många andra ideella rörelser av det enkla 
skälet att de idrottande barnens föräldrar inte upplever sig 
ha något val? Om man vill bejaka sina söners och döttrars 
lust till idrott och fysiskt aktiv fritid – ja, då kanske en insats 
som ledare/tränare ibland utgör en nödvändig förutsättning 
för att det ska finnas ett lag eller en träningsgrupp för de 
unga att idrotta i (Olsson 2007)?

Det offentliga stödet – en högvinst? 
Det offentliga stödet till idrottsrörelsen utgörs av bidrag från 
staten, landstingen och kommunerna. Det kommunala stö-
det är störst och kan delas in i tre övergripande kategorier. 
Den första är kontantbidrag. Enligt en studie från Svenska 
kommunförbundet från 2003 förekommer ett 20-tal olika 
varianter av kontantbidrag bland landets kommuner, varav 
de vanligaste är aktivitetsstöd, bidrag till ledareutbildningar 
och stöd till lokal/anläggningskostnader. Vidare uppskattas 
de totala kommunala föreningsbidragen till cirka 1,3 mil-
jarder kronor, varav merparten, cirka en miljard kronor, 
tillfaller idrottsföreningar. Ett andra stöd är olika former av 
”dolda subventioner”, såsom subventionerade lokalhyror 
eller fri tillgång till utrustning och material. Detta idrotts-
stöd uppskattas till cirka 3,5 miljarder kronor. Slutligen 
återstår olika former av immateriellt stöd som kommunerna 
kan förmedla till föreningslivet, såsom administrativt stöd 
för lokalbokningar, rådgivning och utbildningsinsatser. En-
ligt Kommunförbundet har sådant stöd ökat under senare år, 
men det är i dagsläget svårt att värdera dess reella omfatt-
ning (Svenska kommunförbundet 2003).

Landstingens stöd är framförallt riktat till idrottsrörel-
sens distriktsförbund och uppgick år 2006 till drygt 90 mil-
joner kronor. 

Därmed återstår statens idrottsstöd. Detta har ökat excep-
tionellt under senare år till följd av att idrottsrörelsens tradi-
tionella statsanslag över statsbudgeten har kompletterats med 
nya bidrag via det statliga spelbolaget AB Svenska Spel. 

Statsanslag via statsbudgeten och bidrag via spelmarkna-
den är offentliga finansieringsmodeller med skilda politiska 
logiker. Kännetecknande för statsanslag är att de finansie-
ras via statens samlade intäkter (vilka i huvudsak utgörs av 
skatter) och att stödet fastställs inom ramen för den årliga 
budgetprocessen. Av detta följer att bidragets omfattning 
prövas mot andra statliga åtaganden och att det utdelas 
inom ramen för finanspolitikens utgiftstak. Rakt motsatta 
förhållanden gäller för idrottsrörelsens bidrag via Svenska 
Spel. Detta stöd baseras på en specifik statlig inkomstkälla: 
spelmarknaden. Därtill ingår pengarna inte i statsbudgeten, 
vilket innebär att medlen varken prövas mot andra statliga 
utgifter eller påverkas av finanspolitikens utgiftstak. Idrotts-
rörelsens bidrag via Svenska Spel är således en stödform 
som har isolerats från den övriga statliga politiken, vilket 
har möjliggjort anslagsökningar i en helt annan omfattning 
än för traditionella statsanslag. 

Svenska Spels stöd till idrottsrörelsen består i sin tur av 
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tre separata bidrag. Det äldsta är ett generellt spelbidrag 
vars tillkomst kan spåras tillbaka till slutet av 1970-talet. 
Bakgrunden var att det statliga spelbolaget AB Tipstjänst 
(sedermera AB Svenska Spel efter en sammanslagning med 
Svenska Penninglotteriet AB) år 1979 fick tillstånd att som 
marknadsstrategi börja anordna särskilda tipsomgångar till 
förmån för olika idrottsföreningar och förbund. Med tiden 
utvecklades det hela istället till ett allmänt och av riksdagen 
fastställt ”spelbidrag” vid sidan av det traditionella statsan-
slaget. Beloppet har ökat successivt och uppgår sedan 1998 
till 60 miljoner kronor årligen. 

Nästa steg togs 1994. Med syftet att stärka folkrörelsernas 
ställning på spelmarknaden beslutade riksdagen att införa 
en ny spelform, s.k. värdeautomater, vars överskott oav-
kortat skulle tillföras föreningslivets barn- och ungdoms-
verksamhet (varav merparten till idrottsrörelsen). Detta 
visade sig bli en riktig högvinst. Det första året som pengar 
utdelades, 1999, genererade Jack Vegas 50 miljoner kronor 
till idrottsrörelsen utöver det traditionella idrottsanslaget. 
Därefter ökade beloppen i snabb takt. År 2002 uppgick bi-
draget till 363 miljoner kronor. År 2003 blev resultatet hela 
606 miljoner kronor. Totalt sett genererade värdeautomat-
spelen under åren 1999–2003 över 1,3 miljarder kronor till 
svensk idrott. Merparten av pengarna har utnyttjats som en 
förstärkning av det statliga lokala aktivitetsstödet. 

Sedan 2004 har den direkta kopplingen till värdeautomat-
spelen ersatts av ett vinstdelningssystem. Den nya principen 
är att staten först reserverar ett grundbelopp på närmare 3,2 
miljarder kronor av Svenska Spels totala överskott, vilket 
oavkortat tillförs statskassan. Bolagets vinst därutöver de-
las lika mellan föreningslivet och staten. Av föreningslivets 
andel får idrottsrörelsen drygt 80 procent, medan resterande 
belopp tillfaller övriga ungdomsorganisationer och utdelas 
via Ungdomsstyrelsen. År 2008 uppgick idrottsrörelsens 
vinstandel till drygt 834 miljoner kronor. 

En tredje fas i idrottsrörelsens statliga finansiering via 
spelmarknaden inleddes sommaren 2002. Inför det stun-
dande riksdagsvalet lanserade den socialdemokratiska re-
geringen ett förslag om en kraftfull satsning på den lokala 
föreningsidrotten. I partiets valmanifest presenterades det 
hela som ”ett handslag för Sveriges barn och ungdomar” där 
ytterligare en miljard kronor av AB Svenska Spels vinstö-
verskott skulle tillföras idrotten under den kommande man-
datperioden under förutsättning att idrottsrörelsen tog på 
sig att ”öppna dörrarna för fler, hålla tillbaka avgifterna, 
satsa mer på flickidrotten, delta i kampen mot droger och 
intensifiera samarbetet med skolorna”. 

I januari 2004 inleddes Handslaget. Det första året till-
fördes idrottsrörelsen 100 miljoner kronor. Därefter ökade 
beloppet med ytterligare 100 miljoner kronor per år för att 
slutligen, 2007, uppgå till 400 miljoner kronor. 

De borgerliga partierna har inte velat vara sämre. Redan 
vintern 2005 utlovade Moderaternas partiledare Fredrik 
Reinfeldt en särskild fyraårig satsning på barn- och ung-
domsidrott under namnet ”knattemiljarden”. Efter valse-
gern höjde den nya alliansregeringen ambitionen ytterligare 
genom att introducera det s.k. Idrottslyftet, vilket är en ”ny 

utvidgad satsning på svensk idrott” till ett årligt belopp på 
500 miljoner kronor, motsvarande två miljarder kronor un-
der nuvarande mandatperiod. 

I tabellen nedan visas det statliga stödets utveckling se-
dan 1997. 

Källa: SOU 2008:59, s. 21.

Den närmast explosionsartade ökningen av statens idrotts-
stöd har inte gått obemärkt förbi. Inte minst har företrä-
dare för andra kulturella och allmännyttiga verksamheter 
ifrågasatt regeringens ensidiga satsning på idrott och menat 
att även kulturen borde komma i fråga. Som exempel kan 
nämnas att den s.k. Aktionsgruppen för barnkultur i april 
2006 föreslog att regeringens handslagssatsning 2004–2007 
skulle följas upp med ett nytt system, där även barnkulturen 
skulle få del i vinstdelningssystemet med AB Svenska Spel 
(SOU 2006:45). Våren 2008 lanserade därefter ett antal mo-
derata riksdagsledamöter förslaget att nuvarande spelreg-
leringar ska ersättas av ett licenssystem för såväl svenska 
som utländska spelbolag och att intäkterna från den avreg-
lerade spelmarknaden ska utnyttjas till statligt stöd åt både 
idrotten och kultursektorn (Magnusson m.fl. 2008). Båda 
förslagen kan ses som uttryck för en vanligt förekommande 
konkurrensproblematik i fördelningen av statliga och kom-
munala resurser till kultur- respektive idrottsändamål. 

Från idrottsrörelsens sida har de kulturpolitiska utspelen 
inte väckt några större reaktioner. Den främsta förklaringen 
torde vara att det för idrotten uppstått andra och större hot 
mot rådande spelintäkter. Sedan millennieskiftet har näm-
ligen svenska spelbolag mött hård konkurrens från inter-
nationella spelbolag. Därtill har debatt uppstått huruvida 
svenska spelregleringar är förenliga med EU:s regelverk. 
Även om Svenska Spel har stått sig påfallande bra i den nya 
konkurrensen och därmed har lyckats att både upprätthålla 
och öka sitt överskott, har den svenska spelmarknadens 
framtid onekligen kommit att te sig allt mer osäker. I för-
längningen har därmed även idrottsrörelsens framtida spel-
pengar hamnat i fara.

Inom idrottsrörelsen insåg man tidigt att utvecklingen 
på spelmarknaden riskerar att inverka negativt på statens 
idrottsstöd. Den första reaktionen blev därför att via an-
nonskampanjer och debattartiklar uttrycka sitt stöd för re-
geringens förda spelpolitik och en bevarad reglerad spel-
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marknad. Under senare år har dock målet istället blivit att 
försöka frikoppla statens idrottsstöd från rådande ”spelbe-
roende”. Som exempel kan nämnas att RF:s förbundsstäm-
ma i maj 2007 antog ett förslag om att nuvarande vinstdel-
ningssystem ska ersättas av en finansieringsmodell kopplad 
till det allmänna konjunkturläget. Mer konkret är tanken att 
statens idrottsstöd ska utgöra en promille av BNP. 

RF:s förslag är intressant av två skäl. För det första är 
det ett uttryck för att idrottsrörelsen uppfattar senare års 
anslagsökningar som otillräckliga. Enligt RF:s egna be-
räkningar skulle nämligen en promille av BNP år 2006 
ha utmynnat i ett statsstöd på 2,8 miljarder kronor, vilket 
hade inneburit en dryg miljard kronor mer än det faktiska 
anslagsbeloppet på 1,7 miljarder kronor samma år. För det 
andra är förslaget ett uttryck för ett rättighetsperspektiv, ef-
tersom man uppenbarligen anser att idrotten ska ha rätt till 
en viss andel av statens intäkter snarare än att det offentliga 
stödets storlek ska motiveras med utgångspunkt i verksam-
hetens faktiska behov. Annorlunda uttryckt är målet att vis-
serligen frigöra idrottsanslaget från dess nuvarande spelbe-
roende – men samtidigt försöka behålla principen att statens 
idrottsstöd ska vara isolerat från den övriga statsbudgeten 
och därmed inte prövas mot andra offentliga utgifter. 

Myter om marknadens idrottsintresse
Mycket av den idrott som möter oss genom etermedierna 
och pressen kan tas till intäkt för marknadssektorns stora 
betydelse för idrotten som samhälls- och kulturfenomen. 
Det är exempelvis svårt att följa en idrottstävling utan att 
samtidigt notera den reklam och de företagslogotyper, som 
pryder såväl idrottsutövarnas kläder som den omgivande 
anläggningen. Vidare är det väl få som numera höjer på 
ögonen över de hundratals miljoner kronor som framträ-
dande idrottsstjärnor kan tjäna på sin idrott och genom att 
förekomma i olika reklamsammanhang. Välkänt är även 
att klubbar och förbund får stora intäkter av att anordna 
mästerskapstävlingar och andra större idrottsevenemang. 
Förutom publikintäkter, försäljning av matchprogram m.m. 
har inte minst försäljning av TV-rättigheter blivit en lönsam 
affär – åtminstone för de mest populära idrotterna – i takt 
med de kommersiella kanalernas framväxt. 

När framtida idrottshistoriker sammanfattar idrottens ut-
veckling under decennierna kring millennieskiftet kommer 
marknadssektorns ökade betydelse utan tvekan att framhål-
las som en av periodens viktigaste förändringsprocesser. 
Med detta avses både de ökade resurser som marknaden till-
fört och de marknadsanpassade idéer och synsätt som följt i 
kommersialiseringens spår. Samtidigt finns alltid en risk för 
att elitidrottens starka mediala exponering ger upphov till 
missuppfattningar och mytbildningar rörande marknads-
sektorns reella betydelse. Istället för att ge exempel på hur 
olika kommersialiserings- och professionaliseringsproces-
ser påverkar idrottens utformning ska därför detta tillfälle 
utnyttjas för att avliva – eller åtminstone nyansera – två 
vanligt förekommande ”myter”. 

Den första myten handlar om det kommersiella stödets 
omfattning. Det är en vanligt förekommande uppfattning 

att kommersiella intäkter dominerar i idrottsrörelsens to-
tala ekonomi och att merparten av all idrottsverksamhet i 
Sverige har betydande intäkter i form av reklamavtal och 
sponsring. Men detta stämmer inte. Marknadens samman-
lagda resursströmmar till idrotten är alltjämt betydligt lägre 
än det offentliga stödet. Därtill är de synnerligen ojämnt 
fördelade. 

Exakta uppgifter om idrottsrörelsens kommersiella in-
täkter finns inte. En bidragande orsak är att många företag 
av konkurrensskäl ogärna redovisar sina marknadsförings-
strategier eller utgifterna för dessa. Däremot finns olika 
former av uppskattningar. Av mer sentida exempel kan 
nämnas en föreningsstudie som RF lät utföra 2003 och som 
visade att reklam och sponsring utgör cirka sju procent av 
en genomsnittlig idrottsförenings totala intäkter. Detta var 
en minskning jämfört med motsvarande mätning 1994 och 
betydligt lägre än det offentliga stödet, som beräknades 
uppgå till drygt 20 procent av intäkterna (Riksidrottsför-
bundet 2005). När RF räknade om uppgifterna till faktiska 
belopp blev resultatet att idrottsrörelsens sponsrings- och 
reklamintäkter 2003 uppgick till en dryg miljard kronor. I 
denna summa ingick även specialidrottsförbundens spon-
sorintäkter på cirka 180 miljoner kronor. 

RF:s uppgifter indikerar att marknadens stöd utgör en 
förhållandevis liten del av idrottsrörelsens totala ekonomi. 
Denna slutsats bekräftas av andra studier (se exempel-
vis Wijkström & Lundström 2002). Samtidigt måste man 
komma ihåg att idrottens kommersiella intäkter inte enbart 
handlar om reklam och sponsring. Därtill är förbundets be-
dömning troligtvis i lägsta laget – åtminstone om man jäm-
för med uppskattningar av de totala reklaminvesteringarna 
i landet. Till detta ska läggas att idrottsrörelsens förbund 
och föreningar är synnerligen olika till utformning och om-
fattning. Medan vissa klubbar bedriver storskalig verksam-
het i flera idrottsgrenar, äger sina egna anläggningar och har 
hundratals aktiva medlemmar, är andra närmast att betrakta 
som mindre kamratgängs formaliserade samvaro. Även om 
marknadens bidrag således är begränsat kan det vara av stor 
vikt för vissa föreningar och förbund. 

Föga förvånande är fotbollen den enskilda idrott som har 
störst intäkter från marknadssektorn. Enbart 2006 redovi-
sade Svenska Fotbollförbundet inkomster på 427 miljoner 
kronor, varav ungefär hälften kom från olika sponsorer och 
kommersiella samarbetspartners. Samma år redovisade de 
14 allsvenska fotbollsklubbarna sammanlagda intäkter på 
hela 931 miljoner kronor. Nästan allt kom från marknadssek-
torn. Störst intäkter genererade reklam och sponsring (260 
miljoner kronor) och publikintäkter (225 miljoner kronor). 
Därefter följde s.k. tips- och mediamedel (drygt 175 miljoner 
kronor) och intäkter via försäljning och uthyrning av spelare 
(141 miljoner kronor) (Svenska fotbollförbundet 2007). 

Den andra myten är att marknaden enbart skulle vara in-
tresserad av elitidrott. Det är förvisso sant att merparten 
av den kommersiella sektorns resursströmmar till idrotten 
är kopplade till elitidrottens oregisserade dramatik och pu-
blika dragningskraft. Men av detta följer inte att marknaden 
endast eftersträvar att exploatera idrottens underhållnings-

swecult_final.indd   144 08-11-03   09.01.47



KULTURSVERIGE 2009  145

värde. Inte minst vittnar de många kommersiella gym och 
fitnesscentra som vuxit fram i Sverige under senare decen-
nier om att det även går att skapa lönsam affärsverksamhet 
kring själva idrottsutövandet. En nyhet i detta samman-
hang är emellertid att det också visat sig möjligt att bedriva 
barn- och ungdomsidrott i kommersiell regi. Under senare 
år har nämligen olika företag specialiserat sig på att anordna 
olika former av idrottsläger där barn och ungdomar – mot 
en inte oäven avgift – får möjlighet att träna och prova på 
olika idrotter. Ett av de mest omtalade exemplen är Stadium 
Sports Camp som anordnas i Norrköping varje sommar i 
ett samarbete mellan företaget Stadium Sports Camp AB, 
Norrköpings kommun och ett antal lokala idrottsföreningar. 
Lägret lockar till sig tusentals ungdomar varje sommar och 
erbjuder träning i en stor mängd idrottsgrenar: från fotboll 
och ishockey till brottning, dans och gymnastik. Ett annat 
exempel är fotbollsskolan ”Zlatan Camp”, som lanserades 
sommaren 2008 i ett samarbete mellan fotbollsspelaren Zla-
tan Ibrahimovic, skotillverkaren Nike och ett antal svenska 
fotbollsklubbar (jfr Cardell 2008). 

Än så länge är dessa kommersiellt anordnade idrottslä-
ger och idrottsskolor förhållandevis begränsade företeelser. 
Samtidigt kan det inte förnekas att deras blotta existens ut-
gör både ett hot och en kritik mot föreningsidrottens tradi-
tionella barn- och ungdomsverksamhet. Den kommersiella 
läger- och träningsverksamheten har nämligen saluförts 
som något kvalitativt nytt i förhållande till den traditionella 
föreningsidrotten. Skillnaden är framförallt en tydlig foku-
sering på träning (istället för tävling), olika prova på-verk-
samheter och principen att låta alla barn vara med (under 
förutsättning att deras föräldrar har råd att betala avgiften i 
fråga). Underförstått är budskapet således att deras affärs-
mässigt organiserade träningsläger ska utgöra ett sunt och 
kravlöst alternativ till idrottsföreningarnas mer uttalade 
tävlings- och prestationsinriktning. Annorlunda uttryckt 
är ståndpunkten att landets idrottsföreningar i praktiken 
inte har lyckats leverera den lekfulla och breda barn- och 
ungdomsverksamhet som alltid utgjort ett av idrottsrörel-
sens främsta signum – med följden att det har uppstått ett 
utrymme för marknaden att fylla. 

Avslutning: kontinuitet eller förändring? 
Det är alltid lockande att framhålla ett förändringsperspek-
tiv. Och visst kan faktorer som elitidrottens ökade kommer-
sialisering och professionalisering, gym- och fitnesskultu-
rens framväxt och ett hos många människor minskat intres-
se för frivilligt arbete tas till intäkt för att idrottsrörelsen 
står inför stora och djupgående förändringsprocesser. Mot 
detta kan dock hävdas att den traditionella föreningsidrot-
ten hittills – och till skillnad från många andra ideella rörel-
ser – har klarat dessa utmaningar förvånansvärt bra. Anta-
let medlemmar i idrottsrörelsen är för närvarande högre än 
kanske någonsin tidigare. Därtill har redogörelsen visat att 
varken det civila samhällets stöd (i form av ideellt arbete), 
den offentliga sektorns olika bidrag eller marknadens re-
sursströmmar uppvisat tendenser att minska under senare 
år. Situationen kanske enklast kan sammanfattas som att 

idrotten som kulturfenomen är stadd i förändring – men att 
dessa förändringsprocesser främst handlar om aktiviteter 
som sker utanför föreningsidrotten (såsom etableringen av 
kommersiella gym och träningslokaler) eller som endast 
berör begränsade delar av verksamheten (såsom den kom-
mersialisering av elitidrotten som berör den yppersta eliten 
i ett fåtal publikstarka idrottsgrenar). Förändring i all ära 
– för den stora majoriteten av föreningar verkar det snarare 
vara kontinuitet som bäst beskriver deras tillvaro. För dessa 
är det alltjämt huvudsakligen ideella insatser, medlemsav-
gifter och offentliga bidrag som styr verksamhetens omfatt-
ning och inriktning. Troligtvis kommer det att förbli så även 
lång tid framöver. ■
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I detta bidrag ifrågasätts det sätt på vilket kulturstatis-
tiken redovisar ungas kulturutövande. Kulturstatistiken 
problematiseras genom en jämförelse med hur statisti-
ken över ungas idrottande presenteras. Om unga idrot-
tare och unga kulturutövare jämförs på ett mer rätt- och 
sannfärdigt vis får vi en helt annan bild av kulturutövan-
dets omfattning. Särskilt när det gäller unga kvinnor.

I statistiken beskrivs ungas fritid i huvudsak som val av akti-
viteter. Unga kan t.ex. spela fotboll eller skriva dikter. De kan 
också titta på fotboll eller läsa andras poesi. Med andra ord 
kan unga både skapa kulturella uttrycksformer genom egna 
aktiviteter och uppleva andras kulturella uttrycksformer. 

Vi ska här intressera oss för ungas konstnärliga skapande, 
för de aktiviteter som i kulturstatistik ofta benämns eget utö-
vande. Vi tänker emellertid inte – trots medverkan i en bok om 
KulturSverige – utesluta idrott. Vi ska även intressera oss för 
unga som spelar fotboll. De som idrottar kan naturligtvis ägna 
sig åt andra idrotter än fotboll. Riksidrottsförbundet erbjuder 
närmare 70 olika idrotter. Kulturutövande unga måste inte nöd-
vändigtvis ägna sig åt en eller flera litterära uttrycksformer. De 
kan också, om vi håller oss till de traditionella konstformerna, 
rikta intresset mot bild/skulptur, musik, teater eller dans. 

Hur kan fokus avse ungas kulturutövande när vi samtidigt 
verkar lika intresserade av ungas idrottsutövande? Tänk dig 
att en hälsoforskare med hjälp av statistik ska beskriva ungas 
matvanor i termer av hur ofta de äter grönsaker respektive 
godis. Tänk dig att jämförelsen konstrueras på sådant sätt att 
alla tänkbara grönsaker, som lök, broccoli, morötter, kålhuvu-
den, sallader och rädisor, redovisas i en samlad kategori kal-
lad just ”grönsaker”. Godis, däremot, särredovisas som kola, 
lakrits, tuggummi, choklad, klubba och grön groda. Läsaren 
av en sådan tabell kan jämföra andelen ”grönsaksätare” med 
andelen unga som äter t.ex. grön groda. Skulle vi, om vi var 
intresserade av ungas hälsa och matvanor, vara nöjda med en 
sådan jämförelse? Borde vi inte jämföra den sammanhållna 
kategorin ”grönsaksätare” med den sammanhållna kategorin 
”godisätare”? I fritidsstatistiken hamnar alla idrotter i ”grön-
sakskorgen”. Ungas kulturutövanden, däremot, särredovisas 
som kola, lakrits, tuggummi och så vidare. Att så är fallet 
ska snart verifieras. Vårt intresse för omfattningen av ungas 
kulturutövande kan således inte bortse från idrott. 

Tre syften
Bidraget har tre syften. För det första vill vi synliggöra pro-
blemet med att ungas idrottsutövande, som samlad kategori, 

Kan man idrotta kan man väl kultura – till kritiken
av konstruktionen av statistiska kategorier
av Mats Trondman och Anna Lund

Det finns alltid ett sätt att se, och, naturligtvis, ett sätt att inte se. (Kenneth Burke)
Kategorier skapar antaganden. (Daniel Miller)
Statistik är till för att brytas. (Lasse Kinch)

jämförs med ungas kulturutövande, som särredovisade ak-
tiviteter. Vi gör det med några nedslag i offentlig fritids-
statistik och ungdomsforskning. Därefter visar vi vad som 
händer med representationen av ungas fritid när en samlad 
kategori för idrottsutövande jämförs med en samlad ka-
tegori för kulturutövande. Om vårt första syfte avser vårt 
bidrags underrubrik – till kritiken av konstruktionen av sta-
tistiska kategorier – så hanterar vårt andra syfte bidragets 
huvudtitel. Om man kan idrotta – ägna sig åt en eller flera 
idrotter – och kallas idrottare, kan man också kultura – ägna 
sig åt en eller flera estetiska uttrycksformer – och kallas kul-
turare. Vad än en språknämnd har att anföra mot en sådan 
nykonstruktion av ord behöver vi, vill vi hävda, en mer rätt- 
och sannfärdig samlingskategori för de unga som ägnar sig 
åt kulturutövande. Andelen unga som kulturar är nämligen 
betydligt mer omfattande än vad som syns i den särredo-
visade kulturstatistiken. Vi ska också beskriva vilka unga 
som kulturar och i vilken utsträckning unga både idrottar 
och kulturar. Avslutningsvis diskuterar vi den verklighets-
representation som följer av att idrotten är en sammanhållen 
kategori medan kulturen särredovisas. Vi intresserar oss för 
ungas upplevelse av omfattningen av det utbud av fritidsak-
tiviteter som finns där de bor. Unga som kulturar är mindre 
nöjda med sitt lokala fritidsutbud än de som idrottar. Vårt 
tredje syfte är således att synliggöra konsekvenser av hur 
ungas kulturutövande representeras. Vi kräver, inte minst 
för unga kvinnor, en mer rättfärdig, sannfärdig och mång-
dimensionell kulturstatistik. 

Problemet: några nedslag i statistiken
I Barnombudsmannens rapport Upp till 18 – Fakta om 
barn- och ungdom (2007) jämförs andelen unga som ägnar 
sig åt olika fritidsaktiviteter. Under tabellrubriken ”De van-
ligaste fritidsaktiviteterna för flickor och pojkar i årskurs 8 
respektive andra året på gymnasiet” ser vi att tio-i-topplis-
tan för båda åldersgrupperna, med ett undantag, toppas av 
”lyssna på musik” (s. 93). Andelen musiklyssnare varierar 
från 73 till 91 procent. Mest populärt att lyssna på musik är 
det bland de äldre flickorna och pojkarna Undantaget utgörs 
av de yngre pojkarna. Bland dem är ”använda dator, spel, 
internet” mer populärt än ”lyssna på musik”. Också ”träffa 
kompisar” hamnar genomgående högt. Andelarna varie-
rar mellan 72 och 87 procent. Samma tendens gäller ”se på 
tv, video, dvd”. Andelarna ligger härvidlag nära umgänge 
med kompisar. Till de mest populära fritidsaktiviteterna 
för både flickor och pojkar i de båda ålderskategorierna hör 
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även ”använda dator, spel, internet”. Eget idrottsutövande, 
eller, med Barnombudsmannens ordval, ”sporta”, alternerar 
mellan femte och sjätte plats. Andelarna varierar från 60 
procent (flickor i årskurs 8) till 73 procent (gymnasiesko-
lans pojkar). Hur är det då med de ungas kulturutövande? 
I topplistan för flickor i årskurs 8 hamnar ”måla, rita, fota” 
(29 procent) på sista plats. Bland flickorna i gymnasiet finns 
inget kulturutövande representerat. Inte heller de yngre 
pojkarnas lista rymmer något exempel på detsamma. Däre-
mot hamnar ”spela, sjunga” (24 procent) på åttonde plats på 
gymnasiepojkarnas topplista. 

I Barnombudsmannens statistik redovisas ungas idrotts-
utövande i en samlingskategori. Kulturutövande, däremot, 
särredovisas. Här kan man idrotta (eller sporta) men inte 
kultura. Är det därför endast ”måla, rita, fota” tar sig in på 
listan? Och detta trots att myndigheten har lagt två konst-
närliga uttrycksformer i en korg, nämligen måla/rita och fo-
tografera. Idrottsforskningen frågar inte om ”innebandy och 
basket”. Den frågar om unga föreningsidrottar. Den frågar 
också om vilka föreningsidrotter de ägnar sig åt och listar 
svarsalternativ som ”innebandy”, ”basket” och så vidare. 

Vi finner samma tendens i Ungdomsstyrelsens studier 
om ungas fritid. I den avslutande summeringen i Den all-
varsamma fritiden (1994) konstateras att ”ungdomars fritid 
fokuseras mycket tydligt kring kompisar, musiklyssnande, 
TV, video, idrott samt olika nöjesaktiviteter” (s. 77). Idrotten 
är sammanhållen. Också olika nöjesaktiviteter förs samman 
till en kategori. Kulturutövande, däremot, särredovisas och 
ryms inte i sammanfattningen av de dominerande fritids-
aktiviteterna.1 I Fritid i skilda världar (1998) sammanställs 
de ”populäraste” fritidssysselsättningarna bland Sveriges 
13–25-åringar. Idrottsutövandet utgör en sammanhållen ka-
tegori och intar en sjundeplats. Listan toppas av ”lyssna på 
musik” och ”titta på tv eller video”, det vill säga mediekon-
sumtion. Ingen kulturutövande aktivitet finns med på topp-
listan (s. 75–76). Denna presentation följs av en redovisning 
av sådana fritidsaktiviteter som stora andelar unga ”över-
huvudtaget inte prövat på” (s. 76). Till denna kategori hör 
särredovisade aktiviteter för kulturutövning, såsom ”spela 
teater” och ”sjunga i sånggrupp eller kör”. I Arenor för alla 
(2005) redovisas de fritidssysselsättningar som enligt de 
ungas självförståelse betyder mest för dem. Också på denna 
topplista, som toppas av ”umgås med kompisar”, ”lyssna på 
musik”, ”syssla med datorer” och ”festa”, är idrotten, som 
intar en sjundeplats, sammanhållen. Ingen kulturutövande 
aktivitet ryms på listan (s. 32). Vi antar att de i särredovi-
sad form jämförts med idrott som sammanhållen kategori. 
Ung idag (2008) fortsätter traditionen. Olika idrotter blir 
till unga som idrottar. Ungas eget kulturutövande, däremot, 
särredovisas än en gång. I rapportens slutdiskussion förs 
resonemang och görs analyser mot bakgrund av samma 
orättfärdiga uppdelning. Åter kan unga idrotta men inte 
kultura. Rapporten påpekar dock att ”de indikatorer som 
inrapporteras bara visar en del av ungas kulturutövande” 

(s. 149). Här synliggörs ytterligare ett problem, nämligen 
vilka kulturaktiviteter som det ställs frågor om. Därmed är 
också frågan väckt om vilka estetiska uttrycksformer som 
bör höra till kategorin ungas kulturutövande. Med vilka ak-
tiviteter ska kultura definieras och mätas?

Också Statens kulturråd särredovisar i Kulturstatistik 
2002 barns och ungdomars2 kulturutövande (2002, s. 168). 
Vi får därmed ingen samlad bild av hur omfattande barns och 
ungas kulturutövande är. Riksidrottsförbundet, däremot, lik-
som Ungdomsstyrelsens idrottsstudie Unga och förenings-
idrotten (2005), redovisar ungas eget idrottsutövande i både 
sammanhållen och separerad form. I Kulturrådets statistik 
blir problemen mindre eftersom det inte görs någon jämfö-
relse med idrott. Likväl kan en kulturstatistik över ungas 
kulturutövande inte nöja sig med att redovisa ett begränsat 
antal aktiviteter som hör kategorin kultura till. Det förhindrar 
möjligheten att beskriva idrott och kultur som omfattande in-
tressen i ungas liv. Vår genomgång av offentlig statistik över 
ungas fritid visar att man kan idrotta men inte kultura. I bästa 
fall tar sig ”måla, rita, fota” (flickor i årskurs åtta) eller ”spela 
sjunga” (unga män på gymnasiet) in på tio-i-topplistan. Pro-
blematiken gäller dock inte endast våra myndigheters statis-
tik. Den gäller också till stor del universitetens ungdomsfors-
kare. I Skola, fritid, framtid (1993) av Ingrid Jönsson, Mats 
Trondman med flera redovisas i tabellform ungas ”favoritsys-
selsättningar”. Idrotten är sammanhållen. Kulturutövandet är 
särredovisat (s.56). Bjurström, en annan ungdomsforskare, 
gör samma sak i sin avhandling (Bjurström 1997, s. 345–351). 
Det är inte rättfärdigt. Det är inte sannfärdigt. Låt oss försöka 
göra något åt det. 

Att idrotta och att kultura
Fortsättningsvis koncentrerar vi oss på två sammanhålla ka-
tegorier av ungas fritid. Om man kan idrotta så kan man kul-
tura. Följaktligen ska vi visa vad som händer när två samman-
hållna och därmed mer likvärdiga kategorier av idrottare och 
kulturare jämförs. Vi använder enkätdata insamlad av Statis-
tiska centralbyrån på uppdrag av Ungdomsstyrelsen. Data-
materialet avser ett riksrepresentativt urval av 16–25-åringar 
och ger svar på frågor om ungas val av fritidsaktiviteter.3 
Idrottare är alla unga som minst en gång i veckan ägnar sig åt 
någon form av idrott i föreningsregi. Med få undantag är det 
så idrottande definieras i statistiken.4 Till kategorin kulturare 
för vi alla unga som minst en gång i veckan utövar musik, tea-
ter, dans, konst eller skrivande. Vi avgränsar således kultura 
till kulturpolitikens kärna, det vill säga till de uttrycksformer 
som befinner sig i kulturpolitikens brännpunkt. Vi tänker på 
aspekter som offentlig finansiering, kulturinstitutioner, kul-
turjournalistik och kulturpolitisk debatt. 

62 procent av de unga kulturar varje vecka. 25 procent 
gör det någon gång i månaden eller mer sällan. Tretton pro-
cent av de unga kulturar aldrig. Motsvarande andel för de 
som idrottar är 35, 8 och 57 procent.5 En första empirisk 
slutsats är att unga i mycket stor utsträckning ägnar sig åt 

1. Barns huvudsakliga fritid beskrivs i ordalag som ”lek, musik, TV-tittande, serier, böcker samt olika ”aktiviteter” (orga-
niserad kultur-, musik- och idrottsverksamhet)” (1994, s. 77).
2. Barn och ungdomar avser här åldrarna 9–24 år.
3. SCB-materialet har använts som underlag för Mats Trondmans studie Att förstå utsatthet (2008).
4. Undantag finns dock. Trondman (2005) beskriver och analyserar unga som motionerar eller spontanidrottar i egen regi. 
5. Procentandelarna avser ungas utövande av kultur och idrott under det senaste året.
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att kultura. En andra är att andelen unga som kulturar är 
betydligt större än andelen unga som (förenings)idrottar.

Jämförelsen mellan idrottare och kulturare kan problema-
tiseras. För det första jämförs unga idrottare i föreningslivet 
med unga kulturare utan hänsyn taget till organisationsform. 
Detta kan lätt korrigeras. Om vi sammanför föreningsidrot-
tarna med unga som idrottar eller motionerar men inte gör 
det i föreningsregi är nästan sex av tio (58 procent) idrottare. 
En tredje slutsats är att andelen unga idrottare och kulturare 
är relativt jämnstora om ingen hänsyn tas till organisations-
form. Men kanske är det än mer problematiskt. Borde vi ock-
så räkna med de unga som deltar i musik- och kulturskolor? 
Precis som föreningsidrottare deltar de i organiserade sam-
manhang. Dock organiserade av kommunen. Men sker det 
på fritiden? Under tid friställd från vad? Både föreningsidrott 
och musik- och kulturskola är ju tid friställd från obligatorisk 
skola. Eller? Kategorisering är ingen lätt uppgift. 

För det andra bör ungas aktivitetsgrad problematiseras. 
Unga som föreningsidrottar tenderar oftare än unga som kul-
turar att vara aktiva flera gånger i veckan. Så är till exempel 
fallet om fotboll jämförs med teater. Däremot tenderar akti-
vitetsgraden vara mer överensstämmande om fotbollspelare 
jämförs med unga som spelar i musikgrupper. 

För det tredje kanske den empiriska definitionen av kultura 
borde breddas och inkludera aktiviteter som filmproduktion, 
rollspel, hantverk, klädsömnad, (ny-)cirkus och vissa dator-
aktiviteter (till exempel att designa hemsidor eller spel eller 
spela in andras musik). Om definitionen av kultura breddas 
kommer naturligtvis en större andel unga att bli kulturare. 
Borde unga som går på fotboll och gör så kallade tifo ingå? 
Är det i så fall att kultura eller idrotta? Gränsdragningarna är 
avgörande men inte lätta. 

För det fjärde kan vi ha ett tillförlitlighetsproblem med ak-
tiviteten ”skriva”. I det använda materialet tillfrågas de unga 
om de ”skriver” men frågan rymmer inte en specificering om 
vad skrivandet avser. Vi kan alltså inte veta om det gäller 
romaner, noveller, dikter eller dagböcker. Nästan hälften av 
de unga anger att de skriver minst en gång varje vecka. Vår 
bedömning är att denna andel är så hög att den inte endast 
mäter litterärt skrivande. Kanske skriver de också saker som 
har med fackkunskap eller annat att göra? Ska detta skrivan-
de verkligen höra till samlingskategorin kultura? Är detta att 
skriva att betrakta som en kulturyttring i sig själv? Eller mås-
te kulturstatistikens ”skriva” innebära litterära uttrycksfor-
mer? I den enkät som ligger till grund för Ungdomsstyrelsens 
rapport Unga och föreningsidrotten (2005) anger knappt var 
femte ung att de ägnar sig åt att skriva dagbok, dikt, novell el-
ler roman varje vecka eller oftare. I detta senare material hör 
de svarande dock till en yngre ålderskategori (13–20 år). Men 
kanske är det fler unga vuxna som ägnar sig åt litterärt skri-
vande än tonåringar? Eller skriver fler tonåringar dagböcker? 
Som nu är fallet tycks oss statistiken alltför begränsad och 
olikartad för att hantera svårigheter som dessa. 

Unga som kulturar
68 procent av de unga kvinnorna kulturar. Bland unga män 
är det 54 procent. Knappt var tionde ung kvinna gör det ald-

rig. Detsamma gäller i stort sett var femte ung man. Knappt 
var fjärde ung kvinna och 28 procent av de unga männen 
kulturar en gång i månaden eller mer sällan. En fjärde em-
pirisk slutsats är att unga kvinnor kulturar i betydligt större 
utsträckning än unga män. Samtidigt är det viktigt att be-
tona att drygt hälften av de unga männen kulturar. 

Andelen unga som kulturar är hög både bland unga med 
ursprung i arbetar- och högre tjänstemannahem. 71 procent 
av de unga kvinnor som växer upp i ett arbetarhem kulturar. 
Bland unga kvinnor från högre tjänstemannahem är det 78 
procent. Motsvarande andel för unga män är 51 (arbetare) 
respektive 59 procent (högre tjänstemän). En sjätte empi-
risk slutsats är att könsskillnader tenderar att vara betydligt 
större än socioekonomiska skillnader bland unga som kul-
turar. Men drygt hälften av unga män i arbetarhem kulturar 
minst en gång i veckan.6 

Också de ungas ålder är en viktig faktor. Bland 16-åring-
ar kulturar 78 procent. Bland 17-åringar är det 72 procent. 
Detsamma gäller 65 procent av 18-åringar. Därefter, i in-
tervallet 19–25 år, varierar andelarna mellan 53 och 57 pro-
cent. En sjunde empirisk slutsats är att andelen unga som 
kulturar sjunker påtagligt från årskurs nio till åldern för 
avslutad gymnasieskola men stabiliseras sedan under hela 
den åldersfas som kan kallas unga vuxna. Drygt hälften av 
unga vuxna (19–25 år) kulturar.7 

Kultura och idrotta
Hur ser relationen ut mellan unga som idrottar respektive 
kulturar? Sextiosex procent av unga som idrottar i fören-
ingsregi minst en gång i veckan kulturar också lika ofta. 
Bland unga som aldrig idrottar är 60 procent kulturare. 
Motsatsen, det vill säga idrottare som aldrig kulturar, utgör 
10 procent. Femton procent av de unga varken idrottar el-
ler kulturar. En åttonde empirisk slutsats är att unga i stor 
utsträckning ägnar sig åt både idrott och kultur. En nion-
de slutsats är att det finns en större andel kulturare bland 
idrottare än idrottare bland kulturare. Med andra ord tycks 
idrottare vara mer intresserade av att kultura än kulturare 
är av att idrotta.

Idrott, kultur och lokalt fritidsutbud
Osynliggörandet av unga kvinnors men också unga mäns 
kulturande avslöjar brister i hur vi konstruerar statistiska ka-
tegorier och analyserar dem. Vi tycks vara omedvetet fång-
ade i hur våra offentliga institutioner tänker (Douglas 1986) 
kring ungas fritid. Konsekvenserna av detta tänkande blir 
att vi alltför oreflekterat reproducerar en statistik som inte 
särskilt sannfärdigt och därmed orättfärdigt speglar ungas, 
särskilt unga kvinnors, verklighet. Det är inte orimligt att 
det får konsekvenser utanför statistikens representationer 
av verkligheten. Ett empiriskt exempel. Om vi definierar 
ungas upplevelser av lokalt fritidsutbud med påståendet ”det 
finns väldigt mycket att göra” finner vi att en större andel 
idrottare (48 procent) än kulturare (31 procent) tycker det. 
Och omvänt: nästan var femte kulturare finner det lokala 
utbudet ”ganska” eller ”väldigt litet”. Motsvarande andel 
för idrottare är 7 procent. En sista empirisk slutsats är att 

6. Dessa procentandelar är beräknade på faderns yrke. Om moderns yrke används är utfallen mycket likartade. 
7. Det bör påpekas att denna slutsats bygger på en tvärsnitts- och inte en longitudinell studie.
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kulturare i jämförelse med idrottare i betydligt större ut-
sträckning upplever ett begränsat än ett omfattande lokalt 
fritidsutbud. Och detta trots att andelen kulturare inte är 
mindre, snarare större, än andelen idrottare. Det verkar som 
unga kulturare känner sig mindre integrerade och delaktiga 
i det lokala utbudet av fritid än idrottare. Det har dock inte 
hindrat unga kvinnor från att kultura. Men kanske har den 
bristfälliga konstruktionen av statistiska kategorier bidragit 
till att lokala möjlighetsstrukturer för fritid upplevs som – 
eller faktiskt är – mer begränsade i utbud och resurser för 
kulturare än idrottare. 

Till sist
Vi inledde med tre citat. Litteraturvetaren Kenneth Burke 
upplyser läsaren om att det alltid finns ”ett sätt att se” och 
därmed ”ett sätt att inte se”. Antropologen Daniel Miller vill 
göra oss uppmärksamma på att ”kategorier skapar antagan-
den”. Lasse Kinch, idrottsjournalisten, påminner idrottare 
om att statistik över idrottsprestationer ”är till för att bry-
tas”. Lag och individer som förlorar kan åter vinna. Kultur-

statistiken behöver ses över. Den behöver förändras när det 
gäller det sätt på vilket data samlas in, redovisas och ana-
lyseras. Den behöver, som sagt, bli betydligt mer rätt- och 
sannfärdig. Den behöver därtill bli mer mångdimensionell. 
Vi kan inte stanna vid att analysera sammanhållna katego-
rier. Vi måste också särredovisa och förstå att, som ett ex-
empel, teater (drama) inte är detsamma som teater (revy). Vi 
måste också ställa frågor som möjliggör bättre jämförelse 
mellan olika datainsamlingar. Därtill bör inte kunskapen 
om ungas fritid reduceras till en fråga om val av aktivitet. 
Vi bör också intressera oss för den mening och de erfaren-
heter aktiviteter bär och ger upphov till. Hur stor del av våra 
identiteter är vår fritid? Vad betyder idrott och kultur i våra 
liv? Och: vilka betydelser har vår fritid inte bara för vårt 
eget välbefinnande utan för allt det som gör ett mångkultu-
rellt samhälle möjligt? Också unga kvinnors fritid behöver 
synliggöras. De som idrottar och kulturar måste ges samma 
villkor och förutsättningar. Ett sådant jämställdhetsarbete 
måste börja med frågan om hur vi konstruerar statistiska 
kategorier. ■
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Sedan ett halvsekel sätter processer av kulturalisering 
olika sorters kulturella aspekter på dagordningen i allt 
fler sammanhang. Det gäller ekonomi, politik och var-
dagsliv, men inte minst också kulturforskningen, där 
fältet för tvärvetenskapliga och transnationella kultur-
studier (cultural studies) hör till de framväxande former 
som kraftfullt tematiserat sådana förändringstenden-
ser. Kulturaliseringens genomslag i kulturforskningen 
diskuteras här i termer av ett antal stegvisa, parallella 
eller korsande strömningar som på motsättningsfyllda 
sätt förändrar villkoren och möjligheterna för att ut-
veckla ny kunskap på detta område. 

Kulturen tycks ha flytt ur sitt bås och löper fritt omkring 
i samhället. Fiktion, drama, virtualitet, medier, konst, un-
derhållning, design och upplevelseproduktion dyker upp 
överallt. Från 1960-talet har sådana diagnoser mångfaldi-
gats i en serie föreställningar om kulturella aspekters ökade 
omfång och betydelse. Industrisamhället sägs ha blivit ett 
informations-, kunskaps- eller upplevelsesamhälle, där 
politik och ekonomi estetiseras, kultur och design driver 
på den regionala utvecklingen och kreativa faktorer ställs 
i centrum för företag och institutioner. Identiteter, tillit och 
gemensamma föreställningar och livsformer blir allt mer 
angelägna samhällsproblem och resurser. Medievärlden 
tycks invadera allt och kultursektorn ges en allt vidare de-
finition. Det är sådana föreställningar som sammanfattas i 
begreppet ”kulturalisering” (Fornäs m.fl. 2007).1

Man kan bena upp olika kulturaliseringsteser efter vilket 
kulturbegrepp de främst aktualiserar. Den mänskliga kultu-
rens expansion på den orörda naturens bekostnad hör då ex-
empelvis till en ”ontologisk” dimension, medan de etniska 
kulturmönstrens ökande roll för hur människor klassificeras 
kan inrangeras under en ”antropologisk” dimension. Upple-
velseindustrins förmåga att få vad som politiskt definieras 
som kultursektorn att svälla exemplifierar kulturalisering 
utifrån ett ”institutionellt” kulturbegrepp, medan estetise-
ring och fiktionalisering uttrycker tendenser som mest har 
att göra med ett ”estetiskt” kulturbegrepp. Ett hermeneu-
tiskt begrepp för kultur, som meningsskapande praktiker 
(”signifying practice”) där mening, identitet och makt ut-
vecklas i den triangulära växelverkan mellan texter, subjekt 
och kontexter (Ricoeur 1981, Fornäs 1995, Hall 1997), ger 
en god styrhjälp för att orientera sig i denna djungel.

Kulturaliseringen har två sidor. Den är en diskurs: en se-
rie sammanlänkade utsagor om samhällsförändringar. Men 
den är också en reellt existerande samhällelig process. Vad 
som är vad är ytterligt svårt att avgöra. Å ena sidan ligger 
det mycket i flera av dessa diagnoser. Visst finns det till 
exempel en växande mångfald av kommunikationsmedier 

som erbjuder fiktiva världar att gå in i och visst har kulturella 
offentligheter och genrer en betydelse för samhällsutveck-
lingen, som är allt svårare att bortse ifrån. Men samtidigt är 
väldigt många sådana påståenden notoriskt svåra att belägga 
empiriskt; diskursernas realitetshalt är högst diskutabel. Vad 
är reella trender, vad är synvillor och vad är perspektivföränd-
ringar? Vad driver i olika faser fram kulturella vändningar på 
skilda områden? Här råder stor osäkerhet, trots alla tvärsäkra 
teser om tidens riktning. 

Jag överlåter åt andra att mer ingående kommentera de 
högst skiftande statistiska måtten på kultursektorns stor-
lek och kan bara konstatera att produktionsdata tycks ge 
svagare belägg för tesen om kulturens växt än vad mått på 
människors konsumtion, tidsanvändning och värderingar 
gör, delvis för att en hel del av de kulturella praktikerna 
rör sig i en diffus tredje sektor vid sidan om såväl mark-
nadens som statens organiserade sfärer. Kulturaliseringen 
kan handla om en absolut eller relativ kvantitativ tillväxt av 
kategorier, som redan tidigare klassificerats som kulturella, 
på bekostnad av sådana som i något avseende uppfattas 
som ickekulturella. Men det kan också hävdas att kulturella 
praktiker tillskrivs allt större kvalitativa värden, oavsett de-
ras kvantitativa omfång. Vidare kan praktiker och fenomen, 
som tidigare klassificerats som ekonomiska, tekniska eller 
politiska, omklassificeras till kulturella. Som resultat av att 
dominerande samhällsinstanser väljer att definiera kultur-
området bredare än förut kan på så sätt kulturområdet växa 
i både betydelse och omfång utan att för den skull någon 
enskild praktik behöver växa i relativ omfattning. Här finns 
ett givet behov av mer forskning för att med större preci-
sion bena ut dessa intressanta frågor och försöka svara på 
vilka kulturaliseringsdiagnoser, som har fog för sig, och hur 
dessa processer och diskurser har utvecklats över tid. 

Kulturforskningens roll
Kulturaliseringsargumentet används inte sällan för att 
motivera kulturforskningen själv; om kulturella fenomen 
och aspekter har ställts i centrum av den senmoderna sam-
hällsutvecklingen behövs naturligtvis kulturforskningen 
mer än någonsin förr. Frågor om klimatkris och genetisk 
manipulation kräver kulturella perspektiv på vad i mänsk-
ligt handlande som driver miljöförändringarna och på hur 
genetikens etiska dimensioner ska hanteras. Den simultana 
förekomsten av en mångfald kulturella gemenskaper skapar 
inte sällan konflikter, vilket de danska Muhammedkarika-
tyrerna är ett exempel på, och där behövs kulturforskning 
för att hjälpa oss att navigera problematiska farvatten. Med 
upplevelsefieringen av både industri- och kunskapsproduk-
tionen borde likaså kulturella kompetenser öka i betydelse 
såväl i produktions- som i utbildningssektorn. Om medie-

Kulturaliseringens och 
kulturstudiernas korsvägar
av Johan Fornäs

1. Den inledande kulturaliseringsproblematiken har utvecklats i inspirerande kollektivt samspel
med de professorer vid Tema kultur och samhälle som var medförfattare till Fornäs m.fl. (2007).
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rade och virtuella världar upptar allt större andel av vår in-
teraktion har kulturforskare en växande uppgift att fylla när 
det gäller att förstå hur detta görs, och vi behövs också för 
att utröna vilka betydelsekomplex som människor utmejslar 
i sitt allt mer omfattande och komplexa meningsskapande.

Som ideologisk diskurs och som påvisbar process griper 
kulturaliseringen också direkt in i kulturforskningen. Dels 
kan man urskilja en serie ”kulturella vändningar” inom många 
vetenskaper, där perspektiv som socialkonstruktionism och 
diskursanalys har satt kulturaspekter på dagordningen. Dels 
har nya kulturinriktade discipliner och delfält uppstått för 
att studera sådana kulturaspekter, däribland cultural studies, 
STS (science and technology studies) och genusvetenskap. 
Därtill har forskare på bred front ägnat ökande intresse åt kul-
turella aspekter och nivåer av samhället och slutligen också 
genom olika förändringsdiagnoser levererat centrala bidrag 
till hela kulturaliseringstematiken. 

Dessa tendenser borde sammantagna göra kulturforsk-
ningen mer central och relevant för samhället i stort, men så 
är inte självklart fallet. Tvärtom kämpar kulturforskare ofta 
i motvind och det talas gång på gång särskilt om ”humanio-
ras kris”. Medicinska, teknologiska och naturvetenskapliga 
normer och krav ökar pressen på kulturforskare att bevisa 
sin nytta. Det är en nyttig övning men det riskerar också att 
förlama och snedvrida forskningens kreativa särart. 

Dock finns det bland kulturforskare också många lovande 
ansatser till nytänkande, som inte minst söker sig över både 
ämnesmässiga och nationella gränser. Det tvärvetenskap-
liga och transnationella fältet för kulturstudier (cultural 
studies) har här fått en nyckelroll, som på samma gång 
gränssnitt och innovationsmotor. Genom bland annat den 
internationella Association for Cultural Studies (ACS) och 
dess konferenser Crossroads in Cultural Studies har det som 
en gång kallades Birminghamskolan blivit till ett mycket 
bredare, öppnare och mer mångfasetterat transnationellt 
fält – en ”glokal” intellektuell rörelse som, med Tony Ben-
netts ord, utgör ett användbart gränssnitt för att diskutera 
aktuella kulturforskningsfrågor i gränslanden mellan alla 
möjliga ämnen och andra tvärvetenskapliga fält (Bennett 
1998 s. 535). 

Kulturstudiernas korsvägar
Ser man närmare på de senaste decennierna av humanistisk 
och samhällsvetenskaplig forskning och teoriutveckling kan 
man urskilja ett antal breda strömningar, som sammantagna 
aktualiserar behovet av tvärvetenskapliga kulturstudier. De 
tecknar inte bilden av någon enkel eller tydlig vändning, ej 
heller av några djupa klyftor eller cementerade murar mellan 
polärt motsatta positioner. Det handlar snarare om motsä-
gelsefulla korsvägar, där olika tendenser ömsom förstärker 
och ömsom motsäger varandra. För att belysa samspel och 
interferenser ska jag ge vissa glimtar av några sådana ström-
ningar, grupperade i par.

1. Kulturaliseringens primära uttryck i forskningen är 
själva den kulturella vändning, som sedan ett halvsekel 
utpekats som en tydlig trend (bland annat av Habermas 
1981/1984–1987). Framväxten av den brittiska Birming-

hamskolan på 1960-talet och 1990-talets globalisering av 
anglosaxiska cultural studies till ett öppnare transnationellt 
fält för kulturstudier hade i själva verket en dubbelkaraktär, 
som påminde om motsvarande ansatser i Frankfurtskolans 
kritiska teori under mellankrigstiden. Å ena sidan bidrog 
den till att ge kulturdimensionen plats i samhällsveten-
skaperna. Å andra sidan lyfte den samtidigt också fram 
de sociala, politiska och ekonomiska kontexterna för alla 
kulturella texter. Så kompletterades den kulturella ström-
ningen med en lika inflytelserik kontextuell strömning. Där 
den ena satte texter i nytt fokus relativiserade den andra 
textens roll och betonade de icketextuella, institutionella 
och sociala determinanterna för dess mening. Inte minst 
i samhällsvetenskapen, med sociologin, antropologin och 
statsvetenskapen, men även i historievetenskaperna ställ-
des på provocerande sätt texters former och meningsin-
nehåll i centrum som forskningsproblem, utan att genast 
reduceras till enkla avspeglingar av antingen individuella 
personligheter eller samhälleliga strukturer. I särskilt de 
estetiska men även de språkliga vetenskaperna inom hu-
maniora, där cultural studies ett långt stycke slog följe med 
litteratur-, konst- och musiksociologin, exempelvis så som 
kultursociologin förfinats av Pierre Bourdieu, begränsades 
samtidigt omvänt texternas självständighet genom att utsät-
tas för en bred samhällelig och historisk kontextualisering. 
Den ena öppnade för humanistiska perspektiv i samhälls-
forskningen, den andra för samhällsvetenskapliga perspek-
tiv i humaniora. Dessa bägge första strömningar gick alltså 
i diametralt motsatta riktningar genom att antingen vidga 
eller begränsa texters självständighet. Samtidigt förenades 
de och stärkte varandra och är oskiljaktigt sammanlänkade 
i de kritiskt självreflexiva kulturstudiernas dynamiska hy-
bridfält. Sammanflödet av en kulturell och en kontextuell 
strömning borde i princip både bredda och stärka kultur-
forskningen som kunskapskälla till att förstå hur kulturella 
fenomen fungerar i dagens föränderliga samhälle. Det finns 
här anledning att öppna för inflöden från alla tänkbara dis-
cipliner och delfält, då kulturaliseringen inbjuder till tol-
kande textanalyser av allt vidare kretsar av meningsbärande 
fenomen medan kontextualiseringen samtidigt lyfter fram 
dessas avgörande invävning i vidare samhälleliga struktu-
rer och processer.

2. Såsom ett av kulturaliseringens uttryck har mediali-
seringen haft stor betydelse för kulturvetenskaperna. Det 
märks inte minst i hur de nya medierna gett kulturforskarna 
såväl nya studieobjekt som nya verktyg för forskning och 
forskningskommunikation. Här kan man urskilja ett par 
strömningar, som återigen ömsevis förstärker och motsäger 
varandra. Det är dels en digital strömning, som uppmärk-
sammar hur ”nya medier” förändrar villkoren för kulturell 
produktion, distribution och konsumtion. Den digitala kom-
pressionen av data för lagring och spridning spär på den 
senmoderna kompressionen av tid och rum samt öppnar 
för bredare globalt deltagande och interaktivitet. Samtidigt 
möjliggör den ett tätare samspel mellan olika kulturformer 
och därmed en konvergens, som mjukar upp eller förskju-
ter gränserna såväl för kulturella textgenrer som för deras 
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sociala institutionalisering, produktion, spridning och an-
vändning. Upphovsrätt och annan lagstiftning har därvid 
en tendens att släpa efter, vilket blivit tydligt i bland annat 
striderna runt fildelning. Denna intermediala strömning har 
vidareutvecklat teorier om intertextualitet genom begrepp 
som multimodalitet och remediering (Kress & van Leeuwen 
1996, Bolter & Grusin 1999, Jenkins 2006), vilka betonar de 
täta samspelen mellan olika medieformer och mellan mot-
svarande konstarter och kulturella genrer. Visserligen har 
intermedialitetsriktningen gynnats och närts av den digitala 
forskningen om nya medier och gett den ett inflytelserikt 
teoretiskt ramverk, men samtidigt problematiserar den hela 
föreställningen om ett radikalt brott mellan gamla och nya 
medier och påvisar i stället de täta banden inte bara mellan 
olika digitala medieformer utan också mellan olika genera-
tioner av kommunikationsteknologier. Ömsevis bekräftar 
och problematiserar de digitala och intermediala ström-
ningarna således varandra. Men i deras sammantagna rö-
relse förmår de stärka och berika förståelsen av kulturens 
utvecklingstendenser i det föränderliga medielandskapet.

3. En annan riktning har mer med människors identifika-
tioner och inbördes sociala nätverk att göra. Antropologiska 
aspekter av kulturaliseringen har fört upp identitetspolitik på 
dagordningen och samtidigt visat hur olika identitetsdimen-
sioner (klass, kön, etnicitet, ålder etc.) formas i oupplöslig in-
bördes samverkan. Detta har betonats av ett allt starkare och 
mer mångsidigt intersektionalitetsperspektiv i nyare kultur-
studier. Hit kan man samtidigt också relatera den diskussion 
som förts om en ökande pluralisering av medier och kultur-
liv, som i sin tur växelverkar med en kulturell globalisering, 
som gärna omtolkas som ”glokalisering”, eftersom den både 
för samman kulturformer över stora avstånd och profilerar 
de lokala kulturformerna i inbördes kontrastering (Robert-
son 1995). Dessa tendenser kan nu bedömas i två riktningar. 
Dels innebär de en differentiering, som på skilda plan sepa-
rerar olika positioner från varandra. Man kan exempelvis se 
hur konsumtionskulturer och smakformationer spaltas upp i 
finfördelade subkulturella klickar och hur den tidigare mer 
eller mindre väl sammanhållna gemensamma offentligheten 
(med public service i centrum) fragmenteras i ett otal dis-
parata deloffentligheter. Detta har applåderats som ett slags 
förfinande individualisering, som skräddarsyr utbuden för 
olika individer med skilda behov. Men det har lika ofta be-
klagats som ett för en fungerande demokrati problematiskt 
sönderfall av ett oundgängligt samhälleligt kitt. De intersek-
tionella (lika väl som de globaliserande) samspelen för ändå 
ihop olika grupper och områden med varandra samtidigt som 
de ger upphov till nya förmedlande bland- och mellanposi-
tioner i en parallell process av hybridisering. Återigen kan 
man se att de bägge sidorna – här i form av differentiering 
och hybridisering – ibland kontrasterar mot varandra men 
andra gånger tycks vara samma andas barn. Här kan man 
efterlysa ny empirisk forskning, som skulle kunna undersöka 
hur tendenserna samverkar och balanseras mot varandra. För 
alternativen behöver inte bara vara antingen en gemensam 
samlad offentlighet där alla delar allt eller en total fragmen-
tering där alla band mellan grupper brutits. I själva verket 

kan det snarare vara så att den växande mångfalden av del-
kulturer och deloffentligheter vävs samman i mer komplexa 
nätverk, där alla hänger samman med alla andra i kedjor av 
samspel utan att för den skull någon enskild offentlighets-
form någonsin innefattar helheten. Olika medierande länkar 
knyter i vissa nyckelnoder ihop väven genom att översätta 
mellan partikulära kultursfärer. För att avgöra vilken bild 
som är mest träffande som utvecklingstendens krävs mycket 
mer sofistikerade analyser av mönstren för produktion, sprid-
ning och konsumtion i kulturella offentligheter än vad som 
idag existerar. För detta efterlyses bland annat metodologiska 
innovationer för att uppnå en större komplexitetssensitivitet 
i kulturstatistiken.

4. En ökande reflexiv medvetenhet om kulturprocesser-
nas komplexitet har inneburit en ökad medvetenhet om de 
tidsliga och rumsliga kontexterna för såväl kultur som kul-
turforskning. Man kan skönja såväl en historisk-temporal 
som en geografisk-spatial strömning. Kulturhistoria är ju 
inget nytt utan har en lång historia, men har bland annat ge-
nom en av Friedrich Kittler (1985/1990) inspirerad ny med-
iehistoria fått förnyad aktualitet och mer sofistikerade teo-
retiska verktyg, bland annat hämtade från Michel Foucault. 
Detta har motverkat en viss nutidsfixering (”presentism”) 
i mycket av forskningen om ”nya medier”, men samtidigt 
förenat sig med de digitala och intermediala strömningarna 
i att utforska allt fler kulturfenomen ur ett kommunikativt 
orienterat medieperspektiv. Parallellt har en rumslig vänd-
ning i mycket kultur- och medieanalys betonat geografiska 
dimensioner, som utforskats bland annat med etnografiska 
metoder. I kulturstudierna handlar det om att betona hur 
kulturella praktiker och former alltid är situerade i bestämda 
situationer och platser (Appadurai 1996, Couldry & McCar-
thy 2004). Visst kan de historiska och rumsliga strömning-
arna utmärkt komplettera varandra, men inte sällan hamnar 
de i åtskilda läger, som när historiskt orienterade forskare i 
praktiken tenderar att hålla sig enbart till det förflutna och 
missa möjligheterna att växa ihop med motsvarande rums-
liga vändning där kulturgeografer, socialantropologer och 
urbansociologer lierat sig med rumsmedvetna kulturfors-
kare i olika typer av etnografiska samtidsprojekt. I sådana 
överskridanden kan kulturforskningen bidra med nya insik-
ter, som på större allvar fördjupar förståelsen av hur rum-
tider konstrueras i kulturella praktiker och samtidigt utgör 
avgörande flerdimensionella kontexter för dem.

5. En växande känslighet för sinnlighetens roll har samti-
digt kommit till uttryck i en stark visuell strömning med vi-
suella kulturstudier som ett livskraftigt delfält (Kress & van 
Leeuwen 1996; Sturken & Cartwright 2001). Gång på gång 
hävdas att bildmedier har fått en allt mer dominant ställ-
ning i samtidskulturen på bekostnad av ordets mediefor-
mer. Genomslagskraften i dessa perspektiv kan ses som ett 
kraftfullt uttryck för kulturaliseringstendenserna, då de har 
satt sinnlighetens estetiska former på dagordningen. Dock 
finns det skäl att reflektera över hur de visuella uttryckens 
kulturella position ska värderas. Exempelvis bibehåller trots 
allt både skrift och tal en stark ställning. Inte minst på inter-
net har skrivna ord fortfarande en avgörande funktion. Man 
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ska heller inte glömma att också det skrivna språket är en 
visuell kommunikationsform. Därtill har ljudens uttrycks-
former genom främst musik och tal en fullt jämförbart stark 
närvaro i dagens kulturella och mediala världar. Man kan 
ana – eller åtminstone efterlysa – en auditiv strömning, som 
tar musiken och ljuden på allvar som meningsskapande ut-
trycksmodaliteter (van Leeuwen 1999; Kittler m.fl. 2002). 
Hellre än att konstruera en dubiös polaritet mellan bild och 
ord vore det nyttigt att tänka samman de fyra olika huvud-
sakliga uttrycksformer, som utvecklas ur de dubbla spän-
ningarna mellan dels visuellt och auditivt, dels verbalt och 
ickeverbalt: skrift, tal, bild och musik. Också här återstår 
mycket att göra för en tvärestetiskt och intermedialt reflek-
terande kulturforskning.

6. Slutligen kan man skönja hur hela den ökande reflexi-
va uppmärksamheten på kommunikativa praktiker haft en 
dubbel effekt. Å ena sidan kan intresset för visuell och au-
ditiv kultur ses som led i en bredare materiell strömning, 
där forskare som Friedrich Kittler (1985/1990), Bruno 
Latour (2005) och Brian Massumi (2002) försökt sig på 
en antihermeneutisk vändning från meningstolkande till 
att analysera de kulturella praktikernas förkroppsligade 
effekter. Samtidigt har kulturforskningen inkorporerat 
en mycket stark diskursiv strömning, med Michel Fou-
cault (bland annat 1969/1974) som centralgestalt. Bägge 
dessa står i intima relationer med samtliga de åtta tidigare 
nämnda strömningarna, och även med varandra. Samti-
digt inrymmer de en inbördes motsägelse, eller åtminstone 
polaritet, tillspetsat uttryckt i frågan om textliga diskurser 
ska analyseras som kroppsliga och tingsliga mekanismer 
eller om kroppar och ting ”tvärtom” ska tolkas som dis-
kursiva effekter. Hos Kittler men också hos Judith Butler 
(2004) och många andra löper de båda trådarna explicit 
samman i ett försök att samartikulera kroppslig materia-
litet och sociokulturell diskurs. Här vill jag återigen före-
språka ett dialektiskt synsätt, där jag inspirerad av Paul 
Ricoeurs kritiska texthermeneutik tänker mig att kultur-
forskningens sätt att lyfta in monument och andra former 
av materiell kultur i analyserna i själva verket bidrar till 
att vidga meningsskapandets repertoar. Materialitet och 
mening är olösligt sammanflätade i mänskliga aktiviteter 
och ingendera svävar fritt i ensamt majestät. All kulturell 
mediering bygger på olika former av materiella artefak-
ter och praktiker, samtidigt som människor alltid skapar 
mening kring alla sina verksamheter (och även kring den 
yttre natur de förhåller sig till). I stället för att upphäva 
meningstolkandet, som antihermeneutikerna själva tror, 
innebär den materiella såväl som den diskursiva ström-
ningen tvärtom ett utvidgande av dess räckvidd och ett 
förfinande av dess metoder, så att kulturforskningen bättre 
kan förstå meningsskapandets mångfasetterade karaktär 
och svåravgränsade räckvidd. 

Detsamma gäller alla de olika strömningarna. De skaver 
tidvis mot vissa av kulturstudiernas grundteser, men tving-
ar dem därigenom på ett nyttigt sätt att arbeta igenom dessa 
grundvalar och inkorporera de nya perspektiv och områ-
den som på det viset kommer till synes. Så drar man in i 

kulturanalyserna nya medier och mediesamspel, historiska 
och rumsliga dimensioner, särskiljanden och blandningar 
av grupper och offentligheter, tidigare negligerade former 
av bilder och musik, materiella och diskursiva praktiker av 
skiftande slag.

Jag tror att det lönar sig för kulturforskningen att ta fasta 
på den typen av samspelande och delvis motsättningsfyllda 
tendenser. Det finns knappast längre några entydigt domi-
nerande gap och klyftor inom kulturforskningen, exem-
pelvis mellan kvalitativa och kvantitativa metoder, mellan 
samhällsvetare och humanister, mellan textanalys och et-
nografi eller mellan cultural studies och politisk ekonomi 
med rötter i kritisk teori. Istället vimlar det av mer partiku-
lära spänningar men också lovande brobyggen, som på ett 
spännande sätt ritar om kulturforskningens landskap. Tas 
samtliga dessa utmaningar på största allvar och får utveck-
las i kritisk ömsesidig dialog kan de bidra till att förfina 
och stärka det kulturella perspektivet och därmed fördjupa 
förståelsen av kulturens och kulturaliseringens motsägelse-
fulla korsvägar. ■
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Speak of either culture or economy and one finds one-
self speaking of phenomena that are highly epheme-
ral, transitory and amorphous in form. But put the 
two words together and one find one’s self, in one and 
the same breath, entering a realm of potential societal 
growth and employment possibilities in which creati-
vity is prized, and the ability to innovate and flexibly 
adapt to new circumstances is expected. This a world 
of productivity in which outcomes are not always given 
in advance, but are often presumed to be near at hand, 
and in which gut feelings can in many cases prove to be 
as important as rational calculations. At the same time, 
there is a great deal of very practical, hands-on-activity 
taking place here as marketers carefully survey popula-
tions to take the pulse of the latest trends on the street, 
architects calculate the strengths and weaknesses of the 
newest building materials, and artists carefully fill in 
applications which they hope will lead to the funding of 
their work. 

Speak of the cultural economy, and one is in essence, not 
speaking of a singular field of human activity, but rather an 
eclectic assortment of different kinds of work (and play) in 
which the borderlands between these fields of activity are 
attributed particular significance. For some, border cros-
sings are viewed positively as sites of potential creativity in 
which old taken for granted truths may come to be challen-
ged in productive ways as they encounter new perspectives. 
For others, and in other cases, borders can be demarcation 
lines to be defended against intruders, or places in which 
misunderstandings arise and problems take root. 

In what follows I want to investigate some of the bor-
ders, border crossings, and lines of suspicion being deline-
ated through the cultural economy. My point of departure 
rises largely from my work on tourism and the experience 
economy in Sweden, but it is also heavily inspired by ob-
servations I have made from the border between academia 
and the practical realities of those working in the experience 
economy. In what follows I want to begin by providing a 
very brief look back at the cultural economy as it has de-
veloped in the humanities and social sciences. I shall then 
follow it into the tourist industry. The chapter ends by point-
ing to some of the research challenges facing academics and 
practitioners alike as they work to develop new niches for 
themselves in and around the cultural economy. 

Definitions and Blurred Borders
Now, the manner and degree to which cultural and econo-
mic processes are entangled in one another is a phenomenon 
which has attracted increased attention and scholarly debate 

Cultural Analyst Wanted: Borders
or Careers in the Cultural Economy
by Tom O’Dell

over the course of the last couple of decades. One of the more 
important works to focus on this nexus was The Economy of 
Signs by Scott Lash and John Urry (1994). In this book Lash 
and Urry put forward the argument that modern society had 
entered a phase of development in which the distinction bet-
ween cultural and economic processes had become increa-
singly blurred. As they argued, “…economic and symbolic 
processes are more than ever interlaced and interarticulated; 
that is, […] the economy is increasingly culturally inflected 
and […] culture is more and more economically inflected. 
Thus the boundary between the two become more and more 
blurred…” (Lash and Urry 1994 p.64). The argument put 
forward here pointed to the growing economic significance 
that could be attributed to the mass media, advertising, and 
the symbolic value of signs, but in so doing it even drew at-
tention to the degree to which the economy was increasingly 
grounded in rather abstract cultural processes linked to the 
production of such things as lifestyles, cultural identities, 
and the aesthetics of everyday life. 

Amongst the reactions The Economy of Signs and other 
theoretically related works provoked came questions con-
cerning the processes of blurring that Lash and Urry point-
ed out. Some scholars, such as Larry Ray and Andrew Sayer 
(1999), agreed that there was a need to better understand 
the manner in which cultural and economic processes were 
increasingly interrelated, but they took issue with the notion 
that the distinction between culture and economy was in the 
process of disappearing, or had become so weak as to no 
longer be of analytical significance. In reaction, they argued 
that if this border had ceased to be tenable, then the words 
it separated, “culture” and “economy”, would in essence be 
synonymous. And since culture and economy were clearly 
not synonyms, then there must still exist an analytical need 
to not only keep them separated but to even understand the 
distinctions between them. Anything else, Roy & Sayer as-
serted, would serve to do little else than produce confusion. 
As they argued, “there are still crucial differences between 
culture and economy, and…it is politically as well as theo-
retically important to understand them” (1999 p.4). 

As a correction, Ray and Sayer endeavored to argue for 
a need to understand culture and economy as different and 
distinct, if nonetheless interconnected, realms of human 
life. Admittedly, they conceded, all economic processes and 
activities had to be understood at some level as “culturally 
inflected or ‘embedded’” since they could never be “con-
ducted independently of systems of meanings and norms” 
(1999 p.6). However, from their point of view, one of the pri-
mary factors which distinguish the realm of the economic 
from that of the cultural is the extent to which “economic 
activities and processes involve a primarily instrumental 

swecult_final.indd   154 08-10-28   13.15.48



KULTURSVERIGE 2009  155

orientation; they are ultimately a means to an end, satisfy-
ing external goals to do with provisioning” (Ibid.), while in 
contrast, the values associate with culture are intrinsic and 
non-instrumental (1999 p.5). 

But in arguing in this way, Ray and Sayer created a rather 
large problem for themselves, which relates to the question 
of context. As du Gay and Pryke point out:

“…any attempt to instigate categorical distinctions bet-
ween ‘intrinsically’ and ‘instrumentally’ oriented acti-
vity in order to support a general normative analysis of 
economic and cultural life will quickly come up against 
brute empirical realities that it will not be able to account 
for or make much reasonable sense of “ (2002 p.11).

In other words, instead of taking the distinction between 
culture and economy as a naturalized given, scholars should 
be focusing upon the daily contexts and settings they are ob-
serving and questioning the manners in which the realms of 
the cultural and economic are entwined and interacting. As 
du Gay and Pryke pointed out (Ibid.) issues of intrinsic value 
versus instrumental value, and the significances associated 
with them have shifted in different historical and cultural 
contexts. In moving to fortify the boundary between culture 
and economy as Ray and Sayer did, one risks producing 
a rather static understanding of the qualities attributed to 
both culture and economy while simultaneously erecting a 
highly inflexible model of the relationship between the two. 
But clearly, this is not to say that culture and economy are 
one and the same thing. 

Few scholars (and least of all Lash or Urry) would ever 
claim that words like “culture” and “economy” could ever 
be used synonymously or interchangeably. The practice of 
economics is built around established discourses, under-
standings, practices, rationalities, and management strate-
gies that have real consequences in the world around us, and 
which we can speak (and think) about in terms of econom-
ics. And this is true even if economics are always, a priori, 
culturally embedded.

Culture, on the other hand, as it is generally used by 
scholars in discussions of the cultural economy is derived 
from an anthropological understanding of the concept. That 
is to say, while it is symbolically laden and includes forms 
of expression commonly aligned with “high culture” (such 
as music, dance, art, literature, etc.) it is broader than this. 
Culture is the process through which competing and often 
conflicting understandings and interpretations of the world 
around us are generated, structured, signified, and ultimate-
ly shared and contested. Culture is in this sense, not a static 
or bounded entity, and nor is it anything which a person or 
group of people “have”. It is ever shifting. 

Transformation in the Blur
Definitions are important, but to some extent, the debates 
over the blurring of borders has diverted attention from 
the primary process that makes the culture/economy nexus 
such an interesting and dynamic phenomenon in need of 

study. The processes which are at stake here are, as du Guy 
and Pryke allude to, those of shifting meaning and change. 
That is, while it may be important to understand specific 
definitions that constitute the point of departure for our ana-
lyses, in focusing our attention upon the cultural economy 
a factor which is of equal importance (if not more) is the 
manner in which concepts and ideas change as they move 
through society and across disciplinary boundaries. As 
others have pointed out, entrepreneurs are ever borrowing 
concepts once anchored in disciplines such as anthropology 
and sociology and freely invoking them to their own ad-
vantage as they sell products, and service through appeals 
to culture, lifestyle, identity, aura, and authenticity (Arons-
son 2007 p.16ff.; Löfgren & Willim 2005 p.12). But as they 
appropriate these concepts and fashion them to their own 
needs, they change (or perhaps one could say, “translate”) 
them in the process. 

Take culture, in the context of tourism, for example. As a 
commodity of tourism, “culture” is constantly being pack-
aged and sold to us in terms of such things as difference, 
otherness, heritage, song, dance, food, music, and art (cf. 
Craik 1997; Clifford 1997; Kirschenblatt-Gimblett 1998; 
Macdonald 1997). More often than not, the processes of 
commoditization at work here involve parallel processes of 
delimitation, segmentation, and enclosure as culture is re-
ified as a thing – a “local culture”, an alteric experience of 
food, art, another way of life, a particular interpretation of 
the past, etc. Rather than being understood as a process, it 
is handled as an object. To some extent, this is an inevitable 
outcome of the market process. In order to sell products mar-
keters have to be able to convince consumers of the manner 
in which the commodities they are selling are different from 
those being sold by others. The processes of reification that 
are at work here make it possible for place marketers to cre-
ate an aura around specific places, and to brand cities. They 
work to form and affect tourist expectations (Ooi 2005), and 
provide locals with a ready made story or image in relation 
to which they can (in the best of cases) position themselves 
and their products.

Culture, in this context is often understood as something 
highly positive, benignly pleasant, entertaining, and inter-
esting. However, the cultural economy of tourism also in-
volves less pleasant processes. As John Hannigan has argued 
(1998) urban renewal projects designed to attract tourists 
and turn cities into more exciting places of entertainment 
and cultural consumption, have an overwhelming tendency 
to marginalize politically and economically weaker groups 
in those cities. This point was brought home by comments 
made to me by a leading strategist from one of Copenha-
gen’s largest and most influential tourist organizations. 
From the perspective of his organization, the attractiveness 
of Copenhagen as a destination would be increased if youths 
and immigrants could be moved out of the center of town 
where tourists tended to congregate. These segments of the 
local population simply did not fit in with the image of Co-
penhagen that his organization was trying to create. As a 
consequence, it was with great approval that he watched as 

swecult_final.indd   155 08-10-28   13.15.49



156  KULTURSVERIGE 2009

plans were drawn up to convert one of the larger arcades and 
entertainment centers in downtown Copenhagen (a place in 
which youths and immigrants tended to congregate) into an 
expensive luxury hotel. 

Similar processes could be found at work in Österlen in 
the early years of the new millennium as members of the 
local village council (byalag) discussed plans to create new 
job opportunities and the possibility for economic growth 
in their local community through invests in the tourists in-
dustry. In this case, it was the people of Kåseberga who, 
together with local politicians and other “experts” discussed 
plans to develop Ales stenar into a larger year-round attrac-
tion. An architectural competition was started to find an 
appropriate design for a potential museum dedicated to Ales 
stenar. Amongst the three finalists was a spectacular three 
story glass building to be built into the hillside on the back-
side of the village. It was to include a permanent exhibi-
tion over Ales stenar, an auditorium that could be used to 
accommodate school classes and other lecture functions, 
a space for temporary art exhibitions, a new modern res-
taurant intended to serve gourmet foods on the top floor, 
and from the restaurant an exit leading directly out to the 
Ales stenar. While some saw the possibility of using such a 
monumental building as a possible flagship that could help 
position Kåseberga as a site of central importance for tour-
ism in the region, others, including a local retired fisherman 
whose house would neighbor this new glass flagship were 
more critical and wondered if such an extravagant building 
would help Kåseberga, or only function as an out of place 
eyesore detracting from what they saw as the charm of an 
otherwise simple Scanian harbor and village.

The examples of Copenhagen and Kåseberga illuminate 
some of the classical problems generated out of attempts to 
delineate culture and package it as a commodity for touristic 
purposes. They concern the manner in which borders of in-
clusion and exclusion are drawn up, and the effects they have 
for all parties involved. But they also wake questions of how 
the power to define those borders is distributed through so-
ciety. As the situation in Copenhagen illustrates, when cul-
ture is reified it can readily be mobilized and positioned to 
the advantage of those who are already empowered. Events 
need not always turn out this way, but as pressure mounts 
upon place marketers, regional and urban planners, as well 
as smaller interests groups in local communities (to name 
just a few among the plethora of other actors in the cultural 
economy) to convert culture into profit bearing capital, then 
there is reason to critically reflect upon the question of what 
happens to the silenced voices of those who are not empow-
ered. As culture is invoked to turn a profit, what are the 
consequences of this movement, and for whom?

In the case of Kåseberga debates concerned, among other 
things, competing ideals over the physical and social ar-
rangement of the local community, but they even concerned 
issues of economic sustainability and the central question 
of how large an investment that community could risk bear-
ing. The case may be that “the market” is dependent upon 
processes of reification in its endeavor to package and sell 

culture, but when culture (understood as the ephemeral pro-
cess that it is) is both everywhere and nowhere at the same 
time, then how can one truly be sure that any investments in 
this economy will have bearing? The answer may be “care-
ful market analysis” in the case of large scale projects, but 
as the scale of those projects diminish along with their re-
search and analysis budgets, then what types of safety nets 
still exist? As Hannigan points out (1998) investments in 
the cultural economy of tourism and experience production 
have a tendency to bear a great deal of risk with them. Con-
sequently, as the people of Kåseberga weigh their options, 
one is struck by the fact that there is a need for knowledge 
here. And this brings me to the border (which I think is all 
too often fetishized in an unproductive manner as a border 
of radical alterity) between academics and practitioners in 
the cultural economy. 

Borders of rigidity in academia and business
The years around the new millennium saw the publication 
of two important documents outlining strategies for the de-
velopment and growth of the tourist industry in Sweden: 
Turismforskning 2005: Nationellt forsknings- och utveck-
lingsprogram (1999)1, and Framtidsprogrammet: Strategier 
för tillväxt i den svenska rese- och turistindustrin (2001)2. 
Both documents pointed to the important role tourism play-
ed for the Swedish economy, but they also argued for the 
need to intensify the level of sector oriented research be-
ing conducted. However, as the authors of these documents 
pointed out, a number of hindrances lay in the way for such 
a development. Among the problems cited was the fact that 
the level of education in the field needed to be raised and 
adapted to better meet the needs of the industry. The study 
of tourism was a relatively new area of research interest 
suffering from a low academic status. These two problems 
were themselves compounded by the fact that the field lack-
ed professors holding research positions who could focus 
their work upon issues of importance for the industry. And 
all of this ultimately inhibited the flow of research finances 
to the field of tourism. 

Nearly a decade later the situation has changed slightly. 
Tourism has become increasingly institutionalized through 
the establishment and development of a growing number of 
university programs and degrees. In conjunction with this 
growth it has been intellectually fortified by an expanding 
cadre of scholars devoting their efforts to the study of tour-
ism and related phenomena. And in recent years it has seen 
the establishment of a Scandinavian based international 
journal through which scholars have been able to share and 
spread their findings. The subject is maturing, but the ability 
of scholars to conduct research in this area of study remains 
hampered by several factors. A number of the problems cit-
ed in the 1999 report remain intact, including a lack of rep-
resentation by senior researchers on the evaluation boards 
of Sweden’s largest and most important research funds. The 
situation is further complicated by the fact that, with a few 
exceptions, the branch is dominated by a relatively large 
number of small businesses with limited resources. This 

1. Turistdelegationen Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation – RTS. (1999) 
2. Näringsdepartementet & den svenska rese- och turistindustrin (2001)
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1. Turistdelegationen Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation – RTS. (1999) 
2. Näringsdepartementet & den svenska rese- och turistindustrin (2001)

structural dimension of the tourism industry has impaired 
the development of sector financed scholarship. Despite this 
structural problem, however, attempts have been made to 
begin to establish a broader sector based platform for tour-
ism research. One of the more recent and notable move-
ments in this directions was undertaken by VINNOVA and 
a few other key branch actors in the spring of 2007. A lim-
ited number of businesses and organizations working with 
tourism were invited to join VINNOVA and design four to 
five new and innovatively oriented research projects which 
they deemed to be of utmost importance.3 The tone for the 
work that would follow was set at the first meeting of branch 
representatives in which it was emphatically pointed out that 
the one thing the branch did not need was academic research 
producing abstract results and theories. As one representa-
tive pointed out, he had to produce quarterly reports defin-
ing how his company’s resources were being used, and he 
therefore needed to see concrete measurable results within a 
half year or so. Others concurred and the projects that were 
launched tended to be more oriented towards the develop-
ment and implementation of concrete services and products 
than the undertaking of actual research. 

I describe this case at length here because it tends to point 
to a number of problems that are currently facing scholars 
and practitioners in the field of tourism, and while the ex-
ample focuses upon tourism specifically, I suspect that the 
situation is not dramatically different in many other areas of 
the cultural economy. 

The problem here is that, on the one hand, efforts that 
would lead to increasing the academic status of the field of 
tourism (and that would facilitate the flow of research fund-
ing into that field of study from existing established finan-
ciers such as the Swedish Research Council and The Bank 
of Sweden Tercentenary Foundation) require a high degree 
of free scholarly research. The argument often put forward 
by tourism scholars is that such research ultimately leads 
to the promotion of more scholars to the level of professor 
who in turn can give the branch both the knowledge it needs 
specific to the Swedish context, and a weight of legitimacy 
when arguing for the branch in political contexts. On the 
other hand, actors in the industry are eager to receive prac-
tical hands on information that addresses their particular 
problems now or in the very near future. They frequently 
do not find the connection between abstract theories and 
practical utility as immediately apparent. 

It would be simple to say that the distinction between 
these two research objectives need not be exclusionary, 
and indeed, they are not. However, as we approach the ten 
year mark since the publication of Turismforskning 2005: 
Nationellt forsknings- och utvecklingsprogram, there is 

reason to pause and reflect upon the fact that tourism is 
one segment of the cultural economy in need of different 
types of research. Quick and short term projects may work 
well to satisfy the immediate needs of particular actors, 
but longer term projects are better suited for providing the 
broader theoretical knowledge needed as a base for these 
smaller projects. The branch at present, for structural and 
cultural reasons, seems unprepared to take long term ini-
tiatives. The question then is, to what extent are scholars 
within the academy prepared and willing to engage them-
selves in small consultant-like projects in which they are 
intellectually steered and economically dependent upon the 
businesses or organization funding the research. Phrased 
somewhat differently, one can wonder to what extent the 
cultural economy may be considered as not only an arena of 
current scholarly interest and study, but even a potential site 
of work for cultural analysts.

Cultural Analysis Beyond the University
A review of the literature shows that a great deal of effort 
has been expended over the course of the past decade stu-
dying aspects of the cultural economy.4 Scholars in the hu-
manities and social sciences have a great deal to say here, 
but as student enrolments decline, and those young people 
who do decide to go on to higher education increasingly 
consider issues of employability when choosing an educa-
tion, it may be appropriate to reflect upon the manner in 
which the skills and knowledge that we have won through 
the study of culture and economy might be better adapted 
to the classroom. Some work in this direction is already 
underway. Umeå Univeristy, for example offer degrees in 
Cultural Analysis and Cultural Entrepreneurship, and the 
Departments of Ethnology in Lund and Copenhagen offer a 
joint International Masters in Applied Cultural Analysis. 

Movement in this direction is interesting and challenging 
as it once again blurs the culture/economy border, reposi-
tioning the academic, moving her/him from the role of the 
independent observer to that of the employed practitioner 
or entrepreneur. And once again, as in the case with the 
concept of culture as it moves from one field of knowledge 
– and the practice of knowledge – to another (as discussed 
above) the dynamic processes laden in borders and border 
crossings bear with them the powers of transformation. In 
this case, they involve the transformation of how we view 
and understand the knowledge that we produce from our 
diverse disciplinary points of departure. It is a movement 
which forces us to ponder the ethics of our work and the 
ethical boundaries in which we are willing (or are not will-
ing) to conduct that work. Here it is interesting to note that 
applied anthropologists have long lived in the shadow of 

3. The research project was designed – in line with VINNOVA’s general policy – such that those participating in 
the project invested their own resources in the work to be done, and VINNOVA countered in turn by matching 
those investments.
4. Over the past decade anthropologists, sociologists and other social scientists have turned their attention to 
the realms of business, work and economy, examining arenas of activity ranging from advertising (McFall 2002), 
IT companies (Willim 2002), the performative strategies of middle level corporate managers (Thrift 2000), and 
the introduction of New Age philosophies to management theory (Heelas 2002; Goldschmidt Salamon 2005) 
to the packaging of events (Ristilammi 2002), experiences (Christersdotter 2005; O’Dell 2005), feelings (Thrift 
2004), and aesthetics in business contexts (Pine & Gilmore 1999). In short, a growing body of work is (and has 
been) in the process of developing which helps explain the many ways in which culture and economy are en-
twined in one another. But there is room here to more thoroughly consider the manner in which the knowledge 
that has been won here might be used and further developed in applied contexts.
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similar issues, but rather than simply selling their souls to 
the market, applied anthropologists have led some of the 
most critical and nuanced discussions of what it ethically 
means to work in the market (see Cassell & Jacobs 1987; 
Partridge & Eddy 1987). 

But beyond ethics, this is a movement which pushes us 
methodologically. What does it mean to conduct cultural 
analysis in a modern society such as Sweden? When time is 
of the essence, what types of strategies for the conducting of 
“quick ethnography” (Handwerker 2001) might we be able 
to develop? With a few exceptions (Czarniawska 2007; Sun-
derland & Denny 2007) there is strikingly very little written 
about the methods and techniques required to conduct cul-
tural analyses under tight time constraints in modern socie-
ties. Applied anthropology has a head start here, but much 
of the work conducted in this field concerns work in relation 
to governmental policy questions, development issues, and 
work in non-western contexts (cf. Pink 2006). Moving to-
wards the border of applied cultural analysis bears risks and 
problems with it, but it can also force us to hone our debates, 
methods, and theoretical perspectives. 

My intention here is not to argue for the development of 
an applied cultural analysis over and above existing forms 
of cultural analysis or cultural studies. There can be no form 
of applied cultural analysis if there does not exist a strong 
theoretical base upon which it can rest. Without our theories 
and the development of those theories we would rapidly lose 
our significance and relevance to society (and our “value” 
as applied analysts). My ambition here has rather been to 
point to some of the ways in which we might increasingly 
find that we are implicated in the cultural economy, and to 
point to the fact that we do face a series of opportunities 
and challenges in the future which we can either confront 
or embrace (or both). But these will be opportunities and 
challenges which will be increasingly difficult to ignore or 
sweep under the carpet. 

Cultural theorists have long been highly sceptical of mar-
ket forces and the effects those forces might have upon re-
search conducted under their auspices. These concerns are 
not unfounded and we must continue to discuss and address 
them. However, as we increasingly come to understand the 
ways in which the borders between culture and economy are 
entangled in one another, we, as cultural analysts, may find 
that we not only possess unique and important perspectives 
from which to understand the culture/economy nexus, but 
even skills, critical insights, and theoretical approaches that 
are needed in the labor force and diverse segments of the 
cultural sector, which are of deep social relevance and can 
help our students find employment opportunities. 

To be sure, engagement with the market bears the risk 
of complicity – or what some will see as the means to capi-
talizing on the market. But it can also be seen as a way of 
affecting the market, confronting it, and changing aspects 
of it. And in an age in which fewer and fewer of our stu-
dents will ever have the opportunity to find careers within 
the university system, I would argue that we have the re-
sponsibility to help them understand how the knowledge 

we imbue upon them can be used in the labor market. As 
I have argued above, actors in the cultural economy are in 
need of knowledge, and it is here that we have the potential 
of better equipping our students (and ourselves) for a life 
after/beyond the university. And while such a movement 
may raise uneasy ethical questions, the challenge before us 
is that of confronting those issues and integrating them into 
our lessons. The border between the university and the mar-
ket will long prove to be a treacherous and difficult territory 
to navigate, but the question is, how much longer can we 
avoid confronting that border more fully than we have to 
date? And for how much longer can disciplines interested in 
the study of culture attract students and thereby survive as 
intact departments without more fully addressing student 
concerns of employability, or considering the needs of the 
labor market when planning university courses, or without 
more thoroughly reflecting upon and communicating the 
social relevance of the knowledge they disseminate? These 
may be difficult and unsettling questions, but the answer to 
them does not lie in avoiding them. ■
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Att det sätt på vilket människan väljer eller tvingas att 
leva har betydelse för hennes hälsa är en mycket gam-
mal insikt. Den kanske rent av är äldre än den medicin-
ska läkekonsten, eftersom tanken att det är enklare att 
förebygga än att bota redan uppkomna sjukdomar finns 
i alla äldre idétraditioner. Att följa moraliska och die-
tiska regler, delta i religiösa riter och kulturtraditioner 
samt att omfatta gemensamma åskådningar och läror 
har uppfattats som en förutsättning för ett individuellt 
och kollektivt välbefinnande. Det finns också många 
exempel på att man i såväl äldre som nyare tid uppfattat 
deltagandet i någon form av kulturell tradition eller rit 
som en slags sjukdomsbehandling. 

Den antika läkekonsten innehöll inslag som skulle kunna 
kallas för en medico-religiös rit, där man genom att sova 
i templet fick del av de läkande krafter som genomsyrade 
den heliga platsen. Och den antika teaterns betonande av 
katharsis, en själens rening genom de upplevelser och insik-
ter som skådespelen kunde ge, har uppfattats som en slags 
kollektiv psykoterapi. De senmedeltida flagellanterna och 
de extatiska dansarna, som ville besvärja de onda krafter 
som orsakat pesten, är exempel där gränsen mellan religiös 
rit, kulturverksamhet, sjukdomsbehandling och symptom 
på sjukdom är svår att upprätthålla. Genom att ge uttryck 
för sitt lidande kunde man även bemästra det. 

I hälsoupplysningens historia finns det många exempel 
på att sjukdomsförebyggande åtgärder inte bara omfattade 
konkreta livsstilfrågor, utan även föreställningar och kul-
turtraditioner. Gränsdragningen mellan hälsoråd, moraliska 
föreskrifter och rent av etikettsregler är svår att upprätthålla 
och blir riktig tydlig först under 1800-talet, när olika yrkes-
grupper tillskrev sig själva ett expertkunnande i relation till 
dessa områden av människors liv. Men med den framväxan-
de samhällsvetenskapen kom också synen på orsakerna till 
sjukdom att påverkas. Från mitten av 1800-talet har det varit 
vanligt att tänka sig att yttre materiella faktorer som den 
enskilde inte kunnat påverka har haft avgörande betydelse 
för hälsan. Arbetsförhållanden, livsmedelstillgången och 
boendemiljön var några av de förhållanden, som framhölls 
såväl i socialmedicinska studier som i den socialpolitiska 
debatten. Att utjämna skillnaderna i livsvillkoren för att på 
det sättet förbättra befolkningens hälsosituation blev också 
en central uppgift inom välfärdspolitiken under 1900-talet. 
Men under seklets båda sista decennier förändrades synen 
på hälsan och hälsans orsaker på ett genomgripande sätt. 
Man kan tala om en individualisering och en kulturalisering 
av föreställningarna om hälsan. Tanken att människor väljer 
sin hälsa genom att välja livsstil och kost- och motionsvanor 
har medfört att hälsa eller hälsofrämjande åtgärder mer och 

Blir man frisk av kultur?
av Roger Qvarsell

mer uppfattats som en form av konsumtion. Och i denna 
hälsokonsumtion ingår även stimulerande upplevelser, per-
sonlighetsutvecklande erfarenheter, en rik och omväxlande 
fritid och ett omfattande socialt nätverk. Om hälsa skall ses 
som en följd av människors skilda livsvillkor eller som en 
del av enskilda individers sökande efter en identitet eller 
en livsstil är dock även en ideologisk fråga, som inkluderar 
problemet med vem som har ansvaret för hälsan och hälso-
främjandet. Är det individens ensak, en fråga för det civila 
samhället eller för staten och alla de yrkesgrupper som ar-
betar inom sjukvårds- och välfärdssystemen?

När det gäller sjukvården återfinner vi tanken på att lä-
kekonst och kulturell verksamhet har något med varandra 
att göra inom framförallt sinnessjukvården. Bland pionjä-
rerna inom den familjebaserade vården under 1700-talet 
betonades bordskick, uppförande och konversation som en 
del av den medicinska behandlingen. Inom den institutions-
baserade sinnessjukvården använde man redan i början av 
1800-talet kulturell verksamhet som ett sätt att nå fram till 
och påverka de intagnas sinnestillstånd. Det var vanligt 
att man inhandlade musikinstrument som pianoforten och 
sällskapsspel, som kunde bidra till förströelsen, och även 
tillhandahöll böcker med lämpligt innehåll för bildning och 
uppbyggelse. Vanligen valde man då sådana böcker som 
kunde verka upplyftande på ett tungt sinne, som till exem-
pel reseskildringar eller biografier över människor som ut-
rättat något stort och gott. Romaner ansågs dock skadliga, 
framförallt för unga kvinnor, då de kunde leda till alltför 
starka känsloupplevelser. 

Det finns också exempel på mer teoretiska resonemang om 
kulturens betydelse för människans hälsa. Inte minst gäller 
detta musikterapi, som kan sägas vara en etablerad behand-
lingsform redan under 1700-talet och som därefter återfinns 
i en rad olika terapeutiska traditioner. Ofta är det inslaget av 
rytm, men också det ordlösa tilltalet, som är grunden för att 
man föreställer sig musiken som ett sätt att nå fram till en 
sluten och instängd själ. Musik har därför även kommit till 
användning när det gäller människor med en medfödd psy-
kisk funktionsnedsättning eller en själslig eller kroppslig 
oro som försvårat den verbala kommunikationen. Dansen 
har spelat en likartad roll som musiken i medicinens och 
psykiatrins historia. Men vissa typer av dans har uppfat-
tats som patologiska, så till exempel ett mycket intensivt 
men ensamt dansande eller dansrörelser som ansetts vara 
sexuellt utmanande. Tanken att kulturverksamhet kan vara 
patologisk eller ett symptom på en underliggande sjukdom 
fick också sin betydelse, och då inte minst genom inflytan-
det från utvecklingsbiologiska och än mer degenerations-
teoretiska läror mot slutet av 1800-talet. Vissa kulturformer 
kunde då ses som tecken på en biologisk och kulturell ef-
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terblivenhet eller en kvarleva från ett primitivt eller mindre 
civiliserat tillstånd. 

Man skulle kanske förvänta sig att det naturvetenskap-
liga genombrottet inom medicinen från mitten av 1800-talet 
skulle ha frigjort läkekonsten och hälsofrämjandet från dessa 
mer allmänna kulturverksamheter. Så var nog också fallet 
i de mer principiella framställningarna över medicinens ut-
veckling, men knappast i praktiken. Under mellankrigstiden 
talade man rent av om en kris för den medicinska vetenska-
pen på grund av att den inte hade lyckats bemästra de all-
männa hälsoproblemen i samhället, även om man hade haft 
framgångar när det gällde enskilda sjukdomar. Som en följd 
av detta publicerades det vid denna tid ett stort antal böcker 
och tidskrifter som på nytt behandlade sambanden mellan 
medicinen å den ena sidan och religion, livsåskådning och 
kulturtraditioner å den andra. 

Historien om hur man genom århundradena har uppfattat 
sambanden mellan hälsa och läkekonst och olika former av 
kulturell verksamhet, eller annorlunda uttryckt, det nära sam-
bandet mellan medicinhistorien och kulturhistorien, skulle 
kunna berättas med större detaljrikedom, men det sagda är 
måhända tillräckligt för att ge en bakgrund till de senaste 
decenniernas förnyade intresse för relationen mellan hälsa 
och kultur. 

Kulturkonsumtion och hälsa
Helt avgörande för den svenska debatten om kultur och hälsa 
under det senaste decenniet har varit ett antal studier som 
genomförts vid den socialmedicinska institutionen vid Umeå 
universitet. Med hjälp av det material, som samlats in om det 
svenska folkets levnadsvanor inom ramen för de så kallade 
Levnadsnivåundersökningarna, försökte man hitta samband 
mellan människors kulturkonsumtion och deras hälsa. Ini-
tiativtagare till och ansvarig för projektet var professor Lars 
Olov Bygren och arbetet rönte stor internationell uppmärk-
samhet genom en artikel han skrev 1996 tillsammans med 
sina medarbetare i den ledande medicinska tidskriften Bri-
tish Medical Journal. Den undersökning som redovisades 
baserades på ett slumpmässigt urval informanter som hade 
intervjuats 1982 eller 1983 inom ramen för den nämnda Lev-
nadsnivåundersökningen. Man hade då tagit reda på i vil-
ken utsträckning informanterna hade besökt teaterföreställ-
ningar och konserter, läst böcker och tidskrifter, utövat någon 
form av musik eller sjungit i kör. Av de sammanlagt 12 675 
personer som ingick i studien hade 533 män och 314 kvinnor 
avlidit före den 31 december 1991 och den ålder när döden 
inträffade användes i Bygrens studie som mått på hälsotill-
ståndet. Man tog sedan hänsyn till och kontrollerade studien 
för de skillnader i hälsa och dödlighet som kunde bero på 
ålder, kön, utbildningsnivå, inkomst, kronisk sjukdom, so-
cialt nätverk, rökning och fysisk aktivitet. Resultatet blev att 
de som hade tagit del av de aktuella kulturella aktiviteterna 
och evenemangen levde längre än de som inte hade gjort det. 
Forskarnas slutsats var dock försiktigt formulerad: att ta del 
av kulturella evenemang kan ha en positiv hälsoeffekt. Det-
samma gällde en annan konklusion: det behövdes fortsatta 
studier med en högre grad av kontroll och en tydligare spe-

cificering av den kulturella stimuleringen innan det var dags 
att genomföra experiment. Dessa skulle då gå till på så sätt att 
man skulle låta personer med begränsade kulturella intressen 
få ta del av ett mer omfattande utbud och sedan jämföra dem 
med en kontrollgrupp (Bygren et al, 1996). 

Trots att studien var försiktig i sina slutsatser, de metodolo-
giska frågorna kring undersökningen inte alldeles klarlagda 
och att man framförallt betonade vikten av fortsatt forskning 
blev genomslaget i internationella medier omfattande. An-
talet tidningsartiklar som återgav studien var mycket stort 
och Lars Olov Bygren intervjuades av nyhetsredaktörer från 
flera länders tevekanaler (muntlig information från Bygren). I 
Sverige var den publika reaktionen betydligt mindre, åtmins-
tone om man får döma utifrån antalet artiklar som återges i 
databasen Mediearkivet. Situationen kom dock att förändras 
när Bygrens elev Boinkum Bensom Konlaan fem år senare 
presenterade en doktorsavhandling där forskargruppens 
fortsatta arbete inom området redovisades. Nu kunde man 
hänvisa till ett större material med ett längre tidsperspektiv 
och även ett bredare spektrum av kulturaktiviteter. Man hade 
också genomfört det tidigare efterlysta experimentet genom 
att stimulera en grupp försökspersoner att öka sin kulturella 
aktivitet och sedan jämföra deras hälsa med en kontrollgrupp 
som hade behållit en låg nivå på sin kulturkonsumtion. Re-
sultatet blev att den grupp som hade ökat sin aktivitet hade 
samma positiva hälsoutveckling som de som hade ägnat sig 
åt kulturell verksamhet under en längre tid. Det fanns således 
betydande hälsovinster att göra om man lyckades öka kultur-
intresset bland tidigare inaktiva (Konlaan, 2001). 

De följande åren publicerade svenska dagstidningar ett 
stort antal artiklar, där man konstaterade att det nu var veten-
skapligt bevisat att det var bra för hälsan att ägna sig åt kul-
turell verksamhet. I vanlig ordning valde man också ganska 
drastiska formuleringar. ”Kultur förlänger livet”, ”Att nobba 
kulturen är lika farligt som att röka”, ”Kultur lika viktigt 
som motion” och ”Kultur + hälsa = sant” är några exempel 
på tidningsrubriker (GP 1997-10-25 och 2003-05-23; SvD 
2001-02-07). Särskilt den sistnämnda formuleringen har åter-
givits i så många artiklar och även i programskrifter att den 
närmast fått karaktär av symbolisk markör för hela området. 

Av ännu större betydelse var förmodligen det förhållandet 
att dessa forskningsresultat nådde fram till kulturpolitiker så-
väl nationellt som internationellt. Dåvarande kulturministern 
Leif Pagrotsky deklarerade till exempel 2005: ”Det finns ett 
tydligt samband mellan kulturkonsumtion och bättre hälsa. 
Gå på teater, läs en bok eller lyssna på en stråkkvartett – och 
lev längre och friskare!” (citerat ur Kultur för hälsa 2005, s. 
6). I en proposition samma år om ”Forskning för ett bättre liv” 
anslogs medel för en särskild satsning på forskning inom om-
rådet kultur och hälsa (Englund 2006). Regeringsskiftet hös-
ten 2006 medförde inte någon förändring när det gällde sy-
nen på kulturens hälsobringande effekter. På ett seminarium 
i Göteborg 2007 framträdde kulturministern Lena Adelsohn 
Liljeroth och folkhälsoministern Maria Larsson tillsammans 
och de argumenterade för att kulturen skulle tillmätas en roll 
i folkhälsoarbetet. De sade sig också vilja medverka till att 
forma en politik för kulturupplevelser som främjar hälsan 
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(Adelsohn Liljeroth och Larsson 2007). Och i Moderaternas 
nya kulturpolitiska program från 2008 föreslogs inrättandet 
av en professur i ämnet kultur och hälsa. Mer konkret var ett 
ambitiöst regionalt kulturpolitiskt program inom Västra Gö-
taland som initierades våren 2007. Detta skedde i nära sam-
verkan med Göteborgs universitet, som aviserat en satsning 
på ett ”Centrum för kultur och hälsa” med nationellt ansvar 
för att samordna forskningen och driva det fortsatta utveck-
lingsarbetet (GP 2007-12-24; Reckman 2008).

Det finns inte någon enkel förklaring till omfattningen av 
denna mediala och politiska uppmärksamhet. Umeåstudien är 
i likhet med de flesta undersökningar där man försöker hitta 
ett samband mellan å den ena sidan levnadsförhållanden och 
levnadsvanor och å den andra hälsoutvecklingen metodolo-
giskt komplicerad. Man kan mäta hälsa på flera olika sätt och 
det är alltid svårt att bedöma tillförlitligheten i människors 
uppgifter om sina levnadsvanor. Det är förmodligen vanligt 
att man både över- och underskattar sin kulturkonsumtion 
beroende på vilka värderingar som råder i den närmaste om-
givningen. En förklaring till det stora intresset för studien 
kan vara att vetenskapliga belägg för gamla sanningar all-
tid har ett attraktionsvärde. En annan att intresset för hälso-
främjande och hälsopolitik var stort under det förra seklets 
sista decennier, delvis som en följd av de problem som hade 
drabbat den offentliga sjukvården och som också berörde den 
vetenskapliga medicinen. Intresset för förebyggande åtgärder 
har alltid tenderat att växa när tilltron till möjligheterna att 
behandla och bota sjukdomar minskar. En tredje förklaring 
skulle kunna vara att hälsoargumentet kom som en skänk 
från ovan för dem som argumenterade för en fortsatt skat-
tefinansierad kulturpolitik. 

Lokala projekt
Under det senaste decenniet har det startats en rad projekt 
runt om i landet som uttryckligen baserats på tanken att det 
finns ett samband mellan kultur och hälsa. En del av dessa är 
väl dokumenterade och i några fall även utvärderade, medan 
andra framförallt manifesterats genom program- eller av-
siktsförklaringar. En Googlesökning på ”Kultur och hälsa” 
som genomfördes i juni 2008 gav inte mindre är 448 000 
träffar. Att använda internet som källa för att bedöma ett 
intresse eller en verksamhet är vanskligt av flera skäl. Man 
får som regel ett stort antal irrelevanta träffar och många 
som avser samma grunddokument. Dessutom är den infor-
mation som läggs ut på nätet ofta starkt selekterad, svår att 
ursprungsbestämma och i många fall föråldrad. Men när det 
gäller lokala projekt, som uppstår i ett samspel mellan en-
skilda, sociala rörelser och kommunala organ, finns knap-
past något annat sätt att på kort tid få en överblick över den 
verksamhet som pågår. Utrymmet tillåter dock endast en 
övergripande reflektion över materialet ifråga och hänvis-
ningarna i litteraturförteckningen avser några få exempel. 

Ett genomgående inslag i dessa presentationer av ”kultur 
och hälsa”-projekten är att man helt kort och ofta inlednings-
vis konstaterar att det är vetenskapligt påvisat att det finns 
ett samband mellan kultur och hälsa. Några hänvisningar till 
litteratur eller namngivna forskare ges som regel inte, med 

undantag för projekt i Umeå, där man gärna framhåller den 
forskning som bedrivits vid stadens universitet. Detsamma 
gäller verksamheter i Västra Götaland, där samarbetet med 
Göteborgs universitet framhålls. Mer anmärkningsvärt är 
att man beskriver innebörden av detta påvisade vetenskap-
liga samband mellan kultur och hälsa på olika sätt, beroende 
på vilken typ av verksamhet som beskrivs i den fortsatta 
framställningen. Det vanligaste är att man talar om en ökad 
egen kulturell aktivitet inom äldreomsorg, handikappom-
sorg eller rehabiliteringsverksamhet. Det kan då handla om 
konsthantverk, måleri, musik, dans, teater eller annat som 
några decennier tidigare skulle ha kallats för arbetsterapi 
eller socioterapi. Sätten att mäta eller bedöma hälsoeffek-
terna är i allmänhet oklart redovisade. I flera fall ges ingen 
bestämning av vad som menas med hälsa och det finns for-
muleringar som antyder att man med detta begrepp även 
kan syfta på välbefinnande, gemenskap, trivsel och glädje. 
Men nästan lika vanligt är att man med kultur menar den 
konstnärliga utsmyckningen eller den genomtänkta utform-
ningen av olika vård- och boendemiljöer. Mindre vanligt är 
att man syftar på kontakter med eller besök på etablerade 
kulturinstitutioner som teatrar, konsertlokaler eller museer. 
Ett betydande antal av de dokument som studerats innehål-
ler dock överhuvudtaget inga konkreta exempel på vilken 
typ av kulturell verksamhet som åsyftas. Det förefaller i 
dessa fall vara så att man använder de båda starkt positivt 
laddade begreppen, kultur och hälsa, för att förstärka var-
andra. Huruvida man tänker sig att kulturen skall förbättra 
hälsan eller om hälsoargumentet används för att ge kulturen 
en starkare ställning är inte alltid tydligt formulerat, utan 
kan variera beroende på sammanhanget. (Förutom internet 
finns tryck material, t.ex. Anbäcken 2002; Bjarneberg u.å; 
Brodén 2007; Eklund 2005; Tufvesson 2007; Wallin 2007). 

Det är självfallet inte möjligt att ge en sammanfattande 
bild av denna lokala verksamhet utan en omfattande utvärd-
ering, men intrycket är att det än så länge mest handlar om 
att man konstaterar att det finns vetenskapliga belägg för 
ett samband mellan kultur och hälsa. Vanligen syftar man 
då på att människor med någon form av funktionsnedsätt-
ning, kronisk sjukdom eller allmänna ålderskrämpor som 
ägnar sig åt egen kulturell verksamhet mår subjektivt bättre 
och uppvisar bättre resultat vid medicinska undersökningar. 
Här handlar det således om att använda kulturen som ett 
sätt att skapa stimulerande vårdmiljöer. I projektet ”Kultur 
i vården eller vården som kultur” (Rapp 1999) samordnades 
ett stort antal utvecklingsprojekt, som handlade om att för-
ändra den institutionella vården och därmed även påverka 
det vardagliga livet och underlätta rehabiliteringen. Särskilt 
stor betydelse verkar detta intresse för kulturella inslag ha 
fått inom demensvården, samt när det gällt att skapa goda 
boendemiljöer inom handikapp- och äldreomsorgen. 

 
En omdiskuterad forskning
Forskningen om kultur och hälsa har dock inte mötts av 
någon överdriven entusiasm i vetenskapliga kretsar. I likhet 
med vad som är fallet när det gäller flertalet epidemiologis-
ka studier har man hävdat att det förhållandet att det finns 
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statistiska samband mellan kulturkonsumtion och hälsa inte 
självklart innebär att det också finns ett orsakssamband. Det 
kan mycket väl vara så att det finns underliggande faktorer 
som ännu inte klarlagts. Ett annat argument, som också gäl-
ler andra delar av folkhälsoforskningen, är att man måste 
kunna följa sina patienter eller informanter under mycket 
lång tid, kanske i flera decennier, för att kunna avgöra om 
effekterna är bestående eller tillfälliga. Men detta innebär 
samtidigt att det dyker upp nya metodologiska problem; ju 
längre tid det handlar om, desto större sannolikhet för att 
andra omständigheter i människors liv förändras på ett så-
dant sätt att hälsoutvecklingen påverkas. Det går helt enkelt 
inte att avgöra om de förändringar man kan fastställa verkli-
gen beror på de undersökta variablerna eller på mer generella 
förändringar i människors liv. (Kultur för hälsa 2005).

Det har också hävdats att det inte är givet att all form av 
kulturell verksamhet eller kulturkonsumtion har en posi-
tiv effekt på välbefinnande och hälsa. En skådespelare som 
flera timmar varje kväll måste ”gå i roll”, det vill säga ge-
stalta eller rent av vara någon annan, kan behöva flera tim-
mar för att gå tillbaka till sitt vanliga jag. Detta kan vara 
stresskapande, leda till alkoholproblem och försvåra sociala 
kontakter eftersom omgivningen inte alltid kan skilja på ka-
raktärsrollen och människan bakom denna. Även när det 
gäller kulturkonsumtion är denna ofta förbunden med so-
ciala kontakter och kan rent av vara ett tillfälle till socialt 
umgänge. Samtalen kring en konstutställning, debatterna i 
pauserna under en teaterföreställning och resonemangen i 
cafeterian efter biobesöket kan i många fall vara viktigare 
än själva kulturupplevelsen. En del av den moderna distri-
butionsteknologin har dock medfört en risk för en ökad iso-
lering. Möjligheten att se film hemma eller på en dataskärm 
under en tågresa, lyssna på musik i hörlurar eller ta del av 
virtuella utställningar på nätet är några exempel på att en 
allt större del av kulturkonsumtionen sker i ensamhet och 
i hemmet. Att detta är en bidragande orsak till övervikt är 
väl känt, men de långsikta psykiska och sociala konsekven-
serna kan ännu inte överblickas. 

Hälsokultur 
För att förstå det stora intresset för sambandet mellan hälsa 
och kultur är det av allt att döma nödvändigt att vidga per-
spektivet. Medicinen, sjukvården och hälsopolitiken var vik-
tiga komponenter i den moderniseringsprocess som de väs-
terländska samhällena genomgick från framförallt mitten av 
1800-talet. Genom vetenskapliga studier av sjukdomarnas 
orsaker och statistiska utvärderingar av olika behandlings-
metoder skulle sjukligheten minska och politiska strategier 
för en framtida hälsosam livsmiljö kunna utvecklas. Fram 
till omkring 1980 uppfattades också detta som ett i huvud-
sak lyckosamt projekt. Livslängden ökade, de smittosamma 
sjukdomarna kunde bemästras, sjukvårdens behandlingsre-
sultat förbättrades och med en ökad levnadsstandard skulle 
alla framtida hälsoproblem kunna undvikas. Men som så 
ofta i historien visade det sig att utvecklingen gick i en an-
nan riktning än vad man hade önskat och antagit. I själva 
verket ökade antalet sjukskrivningsdagar, liksom den so-

ciala ojämlikheten när det gällde olika typer av hälsofrågor. 
Den goda tillgången på mat medförde nya hälsoproblem, 
liksom det allt bekvämare och mindre rörliga vardagslivet. 
Och ett ökat resande och täta sociala kontakter ledde till 
en växande rädsla för nya och svårbemästrade pandemier. 
Samtidigt visade det sig att de politiska metoder som hade 
utmärkt det moderna projektet inte längre verkade fungera. 
Ny kunskap, spridning av information och en målstyrning 
av samhällets gemensamma resurser gav inte önskade re-
sultat, framförallt beroende på att problembilden hela tiden 
föreföll att förändras. När fattigsjukdomarna hade bemäs-
trats ökade de så kallade vällevnadssjukdomarna. Och när 
den somatiska sjukvården byggdes ut och effektiviserades 
ökade människors psykiska och sociala ohälsa. Trots en för-
bättrad levnadsstandard, ett utbyggt trygghetssystem och 
ett större utrymme för individuella livsprojekt drabbades 
allt fler av melankoli, kronisk värk i rygg och axlar, arbets-
relaterad stress, psykosociala problem och andra typer av 
lidanden, som hade det gemensamt att de var svåra att diag-
nostisera och nästan ännu svårare att behandla. Man talade 
allt oftare om ett nytt sjukdomspanorama, som utmanade 
den moderna medicinen genom att det inte föreföll finnas 
något riktigt tydligt samband mellan symptom och sjukdom 
och inte heller mellan sjukdom och behandlingsmetod. 

Såväl den politiska som vetenskapliga diskussionen om 
hur denna utveckling skall tolkas och förklaras pågår och 
det finns inte något entydigt forskningsläge att redovisa. 
Men i det här sammanhanget räcker det kanske med att på-
minna om att en följd av detta är att hälsobegreppet kommit 
att vidgas till att innefatta nästan alla typer av kroppsligt, 
själsligt och socialt välbefinnande. Inte minst gäller detta i 
populärkulturella sammanhang, där tidskrifter och tevepro-
gram om ”hälsa” kan handla om det mesta från kosmetika 
till trädgårdsodling eller från mental träning till estetisk 
kirurgi. En annan och här lika intressant konsekvens är 
vad man kan kalla en kulturalisering av föreställningarna 
om vad som skapar en god hälsa. Ett rikt socialt nätverk, 
många fritidsintressen, nya upplevelser, kulturella evene-
mang och egen erfarenhet av skapande arbete framhålls allt 
oftare som förutsättningar för ett liv i hälsa. En rad begrepp 
har kommit till användning för att fånga in denna hälsans 
kulturella dimension. Man har talat om empowerment, el-
ler hur människors självkänsla och förmåga att hantera sin 
egen livs- och hälsosituation kan öka genom nya erfaren-
heter och intressen samt en ökad grad av självreflektion. 
Denna tanke är tydligt kopplad till den liberala hjälp-till-
självhjälpstraditionen inom det sociala området. Man har 
också talat om behovet av ett fungerande socialt nätverk 
och ibland rent av om en förbättrad social kompetens och 
här verkar det vara Pierre Bourdieus begrepp socialt kapital 
som i en lite uttunnad version fungerat som förebild. Än 
mer konkret är de olika försöken att ge en socialmedicinsk 
definition av det hälsofrämjande arbetet genom att använda 
skattningsformulär, som anger människans upplevelser av 
sitt eget liv som meningsfullt och ingående i ett samman-
hang som kriterier på hälsa. Ytterligare exempel är strä-
vandena att skapa nya urbana miljöer med hälsofrämjande 
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ambitioner genom mötesplatser, väl vald färgsättning och 
harmoniska former. Hälsa är också ett av de värden som 
ofta används i programmen för en långsiktigt hållbar ut-
veckling i socialt, ekonomiskt och ekologiskt hänseende. 
Då forskningen är ett centralt område i denna omdefiniering 
av hälsobegreppet har det helt följdriktigt under de senaste 
åren blivit vanligt med tjänster inom ämnesområden som 
”Health and Environment”, ”Health and Empowerment” 
och ”Health and Design”. 

Man kan kanske rent av säga att man med ett sådant 
kulturaliserat hälsobegrepp skapat en slags överideologi, 
som kan fungera som ett politiskt och neutralt värde. Med 
överideologi brukar man mena att en idé eller ett värde kan 
ges en så generell eller allmänmänsklig innebörd att den 
eller det förefaller att stå över alla ideologiska konflikter 
och därmed inte heller kan ifrågasättas. Vem kan säga att 
ohälsa är något bra eller att samhället inte skall sträva efter 
att förbättra människors hälsa? En lång rad aktörer, sociala 
rörelser, enskilda eldsjälar och även myndigheter kan med 
hjälp av en sådan överideologi verka tillsammans för ett ge-
mensamt och självklart gott mål. Om det nu är på det sättet 
att det finns vetenskapliga belägg för att såväl egen kulturell 
aktivitet som kulturella upplevelser bidrar till en förbättrad 
hälsa så kan satsningar inom området uppfattas som själv-
klara och till och med som en moralisk skyldighet. 

Kulturpolitik och hälsopolitik 
Det kan knappast råda något tvivel om att en funktion som 
forskningen om kultur och hälsa har haft är att ge ett bidrag 
till argumentationen för kulturens och kulturpolitikens nyt-
ta. Om det kan bevisas att kulturell verksamhet och kultur-
konsumtion ökar människors välbefinnande och hälsa kan 
kulturpolitiken placeras i en helt annat politisk kontext än 
om kultur bara ses som en typ av personlig konsumtion som 
inte klarar marknadens hårda villkor. Att de båda politiska 
blockens kulturministrar använder hälsoforskningen i sin 
kamp för ett utrymme i statens budget är därför knappast 
förvånande. 

Men lika självklart är det att denna fråga måste ses i ett 
hälsopolitiskt sammanhang. Under de sista decennierna av 
1900-talet kulturaliserades föreställningarna om hälsans 
orsaker. Livsstil, arbete, fritidsvanor, erfarenheter, intres-
sen, livsåskådningar och sociala nätverk är några av de i vid 
mening kulturella faktorer som kommit att framhållas i de-
batten om orsakerna till de stora och växande skillnaderna 
i hälsa och ohälsa mellan olika grupper av människor. Ton-
vikten i den hälsopolitiska debatten har förskjutits från yttre 
livsvillkor till människors personliga val, prioriteringar, en-
gagemang och valda identiteter. Med dessa förändringar har 
man skapat utmärkta förutsättningar för ett möte mellan 
hälsopolitiken och kulturpolitiken.

Svaret på frågan om man blir frisk av kultur blir då ett 
självklart: Javisst. Men kanske inte som en följd av att man 
har funnit ett samband mellan två olika och oberoende va-
riabler, utan snarare som en konsekvens av att de båda be-
greppen kommit att få en alltmer likartad innebörd. Både 
hälsa och kultur syftar på positiva värden som välbefinnan-

de, stärkande upplevelser och ett rikt liv. Och genom att två 
samhällsområden därmed kan kopplas samman kommer 
dessa värden att stärkas och begreppens användningsom-
råden att vidgas. ”Kultur + hälsa = sant”. ■
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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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heten för Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö hög-
skola, och har tidigare varit verksam vid Arbetslivsinstitutet i 
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Statistiken i KulturSverige, del II, motsvarar till 
väsentliga delar den kulturstatistiska årsbok som 
publicerades av Kulturrådet med senaste utgåva 
2002. Statistiken grundar sig på tillgängliga käl-
lor som återges i utdrag eller bearbetats. Det är 
således tillgången på data som styrt urvalet, en-
dast undantagsvis har nya uppgifter begärts in 
och kompletterats. Så långt möjligt återges senast 
publicerade statistik, det är dock oundvikligt att 
sekundärpublicering kan innebära en viss efter-
släpning jämfört med primärdata. 

Ambitionen har varit att täcka hela det kultur-
politiska området, även innefattande massmedier, 
elektronisk kommunikation och Internet. Idrott, 
kyrka liksom föreningslivet (med undantag av 
studieförbunden) har vi dock valt, bl.a. av utrym-
messkäl, att låta utgå. För arkitektur, som numera 
räknas till kulturpolitikens ansvarsområde, finns i 
dagsläget ingen meningsfull statistik att redovisa

Del II inleds med en artikel, Kulturstatistikens 
roll och utvecklingsbehov, som ger en problem-
analys av kulturstatistiken. Den vill också fungera 
som en inledande ram och ge bakgrund till statis-
tiken. Artikeln innehåller först en historisk expo-
sé, därefter följer analys av statistikbehoven som 
vill tillföra idéer och ge slutsatser om en framtida, 
förhoppningsvis, utbyggd och utvecklad statistik.

I ett första statistikblock behandlas Kulturens 
ekonomi och Kulturens sociologi som får bilda 
en generell ram till den statistiska bilden av Kul-
turSverige. Pengar och människor är här den sta-
tistiska storheten.

I de efterföljande statistikavsnitten ges korta 
inledande introduktioner till resp. sakområde, dess 
organisation och ansvarsfördelning. I kommenta-
rer finns statistiska förklaringar. Källhänvisningar 
finns angivna vid samtliga tabeller och diagram 
och dessa förtecknas avslutningsvis i källförteck-
ning.

Enskilda kultursektorer behandlas i de sju av-
snitten om Teater och dans, Musik, Böcker, Bib-
liotek, Bild och form, Museer och utställningar 
samt Kulturmiljön. Konstområdesövergripande 
avsnitt är Folkbildning, Barn- och ungdomskultur 
samt Kulturarbete och konstnärspolitik.

Massmedierna behandlas översiktligt i avsnitt 
om Film, bio, video, Press och tidskrifter, Ra-
dio och TV samt Internet (Böcker har placerats 
inom konstområdena men är givetvis samtidigt ett 
massmedium).

Flera aktuella internationella publikationer har 
motiverat ett relativt omfattande avsnitt om In-
ternationellt perspektiv som belyser förhållanden 
inom EU och kulturens globalisering. Svenska 
folkets placering i kulturvanor är ett jämförande 
material som tagits fram genom bearbetning av 
färsk statistik från EU.

I ett avslutande block finns avsnittet Siffror i 
ett nötskal som innehåller ett antal okommente-
rade material av övergripande siffror som vill ge 
sammanfattande perspektiv på kultursektorn. En 
samling Topplistor illustrerar, i rankingform, kul-
turverksamhet inom kommuner och kulturinstitu-
tioner liksom försäljning och konsumtion inom 
mediebranscherna. Även kulturstatistiken har sina 
”hitlistor”.

Introduktion
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Kulturstatistiken är ett av de minsta områ-
dena i Sveriges officiella statistik. Samtidigt 
växer kultursektorn i betydelse, dess betydelse 
för samhällsekonomin och sysselsättningen lik-
som kulturens roll i människors liv. Statistiken 
utgör underlag för den kulturpolitiska debat-
ten och beslutsfattandet. Den tillgängliga kul-
turstatistiken släpar alltmer efter behoven av 
en adekvat statistik på området. Frågan ställs 
hur kultursektorns statistikförsörjning bör 
utformas och organiseras för att i framtiden 
optimalt tillfredsställa behoven. En bred ge-
nomlysning av kulturområdets statistiksystem 
behövs. 

I denna uppsats diskuteras statistikbehoven 
som en del av kulturpolitikens kunskapsbehov, 
men artikeln är också tänkt att ge en inledande 
ram till statistiken som följer i rapporten. Re-
sonemangen vill, delvis på detaljnivå, ge läsa-
ren en ingång och bruksanvisning till de olika 
statistikavsnitten.

Kulturstatistik – ett 
mångtydigt begrepp
Det finns olika kulturbegrepp, forskarna utgår 
vanligen från ett brett synsätt medan det kultur-
politiska området är snävare. I 1970-talets kul-
turpolitiska beslut definierades kulturpolitiken att 
omfatta de områden där samhället engagerar sig 
genom olika åtgärder, t.ex. genom lagstiftning el-
ler offentliga bidrag. Departementsorganisation 
och kulturbudget skulle kunna ge en innehålls-
mässig ram för kulturstatistiken, men organisation 
och budgetindelning kan förändras. I statistiken 
söker man efter logiska begrepp och definitioner 
som kan ge kontinuitet och internationell jämför-
barhet.

I svensk kulturstatistik inkluderas enligt ved-
ertagen internationell syn statistik om massme-
dier, t.ex. böcker, film, tidskrifter och Internet. 
Medieforskarna ser ibland mediestatistiken som 
ett självständigt område. Medierna bekostas till 
största delen av hushållen medan samhällets kul-
turansvar omfattar bl. a. teatrar, museer, konsert-
hus, bibliotek, arkiv och kulturmiljön. Den sam-
lade kulturkonsumtionen i Sverige kan uppskattas 
till ungefär 65 miljarder kr, varav en tredjedel är 

offentliga utgifter och resterande två tredjedelar 
privat kulturkonsumtion.

Föreningslivet rymmer såväl ett amatörkultu-
rellt som professionellt utbud och räknas in i kul-
turstatistiken. Musik- och kulturskolorna räknas 
till den kommunala kultursektorn. Statistik om 
idrott och spel behandlas som ett separat område, 
i vissa länder ingår dock idrottsstatistik i kultur-
statistiken. Statistik om kyrkoliv och religiösa 
aktiviteter ingår i en del länders kulturstatistik. 
Ibland inkluderas även statistik om fritidsanvänd-
ning i en bred kulturstatistik. Arkitektur ingår i det 
kulturpolitiska området sedan 1990-talets kultur-
proposition, men har ännu inte fått något avtryck 
i kulturstatistiken.

I vissa statistiska redovisningar krävs en ex-
akt och entydig definition av ”kultur”, t. ex. vid 
beräkning av kulturutgifter. Kulturutgifternas av-
gränsning i svensk kulturstatistik har en grund i de 
båda kulturpolitiska utredningarna på 1970- och 
90-talen.

Genom internationellt samarbete har en allt-
mer enhetlig syn kommit att utkristalliseras då det 
gäller kulturstatistikens innehåll och avgränsning. 
I samarbetet fastställs definitioner och klassifice-
ringar. Ett grundläggande dokument är Unescos 
kulturstatistiska begreppssystem, Framework for 
Cultural Statistics (FCS), som utvecklades under 
1970-talet och som f.n. genomgår en revidering.

Kulturstatistik – verktyg 
för analys, utvärdering 
och planering
Statistikens viktigaste uppgift är att tjäna som 
kompass och visa på färdriktning. Insatt i histo-
riska sifferserier ger den oss kunskap om utveck-
lingen. Från en ofta omfattande statistik kan indi-
katorer och nyckeltal brytas ner för att samman-
fatta komplexa trender eller strukturer.

Kulturstatistiken är historiskt ett litet statis-
tikområde, men har senaste decenniet visats ett 
växande intresse. Det finns i dag en ökad insikt 
om den ekonomiska betydelsen av kultur- och 
mediesektorn. Kultur och massmedier är en stor 
del av vår fritid. Internet har inneburit nya dist-
ributionsformer för kultur. Besöksnäringen är en 

Att mäta det omätbara:
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ekonomiskt snabbväxande sektor. Kulturen har 
blivit en del av den regionala tillväxtpolitiken och 
bland Europapolitiker ses kulturen som instru-
ment i Lissabonprocessen för utveckling av eko-
nomi och välfärd.

Mål- och resultatstyrning infördes i den of-
fentliga sektorn under 1990-talet. Politikernas ti-
digare detaljstyrning ersattes med generella mål 
och riktlinjer. Myndigheternas och förvaltning-
arnas tjänstemän fick i uppgift att utvärdera de 
kulturpolitiska insatserna, t.ex. genom att ta fram 
nyckeltal som indikerar måluppfyllelse. 

Behoven av uppföljning och utvärdering har 
också ökat genom besparingar och effektivisering 
i offentliga verksamheter. Det ställs allt oftare krav 
på prioriteringar och statistiska underlag blir nöd-
vändiga. I kärnan av en utvärdering ligger analys 
av insatta offentliga resurser, verksamhetsresultat 
och andra effekter som relateras till politiskt upp-
ställda mål.

Statistik om kulturvanor visar att svenskarna 
sedan mitten av 1970-talet generellt blivit mer 
kulturaktiva. Hur påverkar denna efterfrågeökning 
ett framtida offentligt kulturutbud? Vilka konse-
kvenser för den kulturella infrastrukturen får en 
fortsatt urbanisering med inflyttning till storstäder 
eller en äldre befolkning med särskilda kulturella 
behov? Behov av kultur i skolan varierar med års-
kullarnas elevantal. Vilka dimensioneringsbehov 
kommer i framtiden ställas på konstnärliga hög-
skoleutbildningar? Statistiken kan här bidra med 
underlag för prognoser.

Utvärdering efterfrågas i samband med kultur-
politiska reformer. Bokprisernas utveckling efter 
sänkningen av bokmomsen är ett exempel. Ett an-
nat statistikbehov uppstod vid införandet av fria 
entréer vid museer. Efterfrågan på kulturstatistik 
har även ökat från forskarvärlden som i ökad ut-
sträckning använder empiriska material och me-
toder.

På olika nivåer och inom olika sektorer an-
vänds siffermaterial i den kulturpolitiska varda-
gen, i landets kulturförvaltningar, kulturinstitutio-
ner, bokförlag, mediebolag och kulturorganisatio-
ner. Statistiken formar den kulturpolitiska opini-
onsbildningen genom mediernas bevakning. Den 
kulturpolitiska ”verklighetsbilden” kan därför, 
alltsedan utredningen Ny kulturpolitik på 1970-
talet, sägas ha en grund i kulturstatistiken.

Kulturstatistikens 
organisation och regelverk
Efter decennier av centralisering inom svensk sta-
tistik genomfördes 1994 den s.k. statistikreformen 
som innebar en decentralisering av statistikorgani-
sationen. Statistikansvar med resp. budgetresurser 
överflyttades från Statistiska centralbyrån, SCB, 
till drygt tjugotalet sektorsmyndigheter. Beslutet 
var ett resultat av 1990 års statistikutredning och 
Genomförandekommittén (1993) som båda före-
slog en ny statistikorganisation. Statistikutredar-
na ansåg att en ny konkurrensutsatt organisation 
skulle ge ett effektivare produktionssystem men 
också att en decentralisering skulle leda till bättre 
användaranpassning av statistiken.

Bland en del fackstatistiker fanns tveksamhet 
inför reformen. Riksdagsbeslutet togs med knap-
past möjliga majoritet. I diskussionen hävdades 
att rollen som politiskt operativ myndighet skulle 
kunna innehålla rollkonflikter om myndigheten 
samtidigt ska utvärdera genomförda insatser med 
hjälp av egen framtagen statistik.

Delar av statistikansvaret fanns dock kvar 
inom SCB, t.ex. för den ekonomiska statistiken 
eller befolkningsstatistiken, medan sektorsrela-
terade statistikområden överfördes till fackmyn-
digheterna. De nya statistikmyndigheterna kom 
huvudsakligen att anlita SCB för statistikproduk-
tion i en s.k. beställarroll. Den svenska statistikre-
formen med decentraliserat ansvar fick emellertid 
inte någon efterföljd i andra länder. Snarare kan 
pekas på att den internationella utvecklingen visat 
på den motsatta vägen, t.ex. i Storbritannien, som 
gått från ett decentraliserat utgångsläge till ett mer 
centraliserat statistiksystem.

En av de nya statistikmyndigheterna var Sta-
tens kulturråd som blev den enda statistikmyn-
digheten inom Kulturdepartementets område. En 
tanke i statistikreformen var att statistiken skulle 
få ett heltäckande ansvar genom de statistikans-
variga myndigheterna; de olika ansvarsområdena 
skulle gå ”kloss i kloss”, inga vita fält eller över-
lappande dubbelansvar var önskvärda. 

Myndigheter och aktörer med 
kulturstatistiska uppgifter
Inom regeringskansliet ligger ansvaret för den 
svenska statistikpolitiken på Finansdepartementet 
som särskilt följer internationell samordning och 
har ansvar för statistikförordningar och statistik-
lagstiftning. Rådet för den officiella statistiken har 
ett övergripande ansvar för den offentliga statisti-
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ken. SCB har även ett övergripande samordnande 
ansvar i frågor som rör metodutveckling och inter-
nationell samordning. SCB producerar också sta-
tistik som inte naturligt faller på någon fackmyn-
dighet. Som exempel på SCB-producerad statis-
tik med kulturstatistiskt intresse kan nämnas den 
s.k. ULF-statistiken, nationalräkenskapsstatistik, 
hushållsutgiftsundersökningar, företagsstatistik, 
arbetsmarknadsstatistik och utbildningsstatistik. 
Flera av källorna används i denna rapport.

Nordicom vid Göteborgs Universitet har i 
uppdrag av Kulturdepartementet att ta fram mass-
mediestatistik, bl.a. Mediebarometern och pu-
blikationen MedieSverige. Radio- och TV-verket 
har också ett mediestatistiskt uppdrag, särskilt 
för etermedier. Inom medieområdet är Pres-
stödsnämnden en annan statistikintressent. SIKA 
(Statens institut för kommunikationsanalys) är 
statistikansvarig myndighet som publicerar bl.a. 
statistik om IT-området, Tele- och poststyrelsen 
har bl.a. i uppdrag att svara för statistik om Inter-
netanvändning.

I Kulturrådets instruktion finns en passus om 
samrådsskyldighet med Riksantikvarieämbetet 
i frågor som rör kulturmiljöstatistik. Riksarkivet 
tar fram en statistik över sitt verksamhetsområde. 
Sv. Filminstitutet publicerar årligen en statistik 
om film- och biografbranschen. I ett särskilt upp-
drag ska Konstnärsnämnden ta fram statistik om 
konstnärers ekonomiska villkor. KLYS, Konstnär-
liga och litterära yrkesutövares samarbetsorgani-
sation, är en statistikintressent vars medlemsor-
ganisationer tar fram t.ex. inkomststatistik. Folk-
bildningsfrågor hanteras inom Folkbildningsrådet 
som även tar fram en egen statistik medan den of-
ficiella statistiken om studieförbunden produceras 
av Kulturrådet.

Barn- och ungdomsstyrelsen har i uppdrag att 
ta fram statistik om ungdomars fritid. Barnom-
budsmannen bevakar särskilt barnkonventionen 
som bl.a. behandlar barns kulturella rättigheter. 
Forskningsbiblioteksstatistiken finansieras av 
Kungliga Biblioteket, även om statistiken formellt 
ryms inom Kulturrådets statistikansvar. Bransch-
organisationer producerar egen statistik, t.ex. 
Bokförläggareföreningen, IFPI (fonogrampro-
ducenter) eller VIDSAM (Videouthyrarnas sam-
arbetsorganisation) m.fl. Svensk Tidningsstatistik 
AB, TS, är ett ytterligare exempel på branschpro-
ducerad statistik.

Organisationen Sveriges landsting och kom-
muner, SKL, är en aktör då det gäller statistik 
om kulturverksamhet på regional och lokal nivå. 
Även enskilda kommuner och regioner tar fram 
statistik för sina behov, framför allt har några av 
de största kommunerna utvecklat grundliga årsre-

dovisningar. Arbetsmarknadsverket, numera Ar-
betsförmedlingen, har i sin statistik uppgifter om 
sysselsättning inom kulturområdet. Institutet för 
tillväxtpolitiska studier, ITPS, har haft i uppdrag 
att ta fram statistik om kreativa näringar. KK-
stiftelsen har i några rapporter belyst den svenska 
upplevelseindustrin.

Kulturstatistikens regelverk

Kulturrådets statistikansvar regleras i statistikla-
gen, statistikförordningen samt i instruktion för 
Statens kulturråd. EU-kommissionens statistik-
myndighet Eurostat har ansvar för kulturstatis-
tiken som ingår som statistikområde i EU:s lag-
stiftning. Andra styrdokument är t.ex. Kulturpro-
positionen 1995 och Genomförandekommitténs 
betänkande från 1994. Citaten nedan kan sägas 
utgöra den formella ramen för Kulturrådets sta-
tistikansvar:

Instruktion för Statens kulturråd, förordning 
2007:1186:

1§ ”...följa utvecklingen inom kulturområdet 
och ge ett samlat underlag för den statliga kultur-
politiken”

5§ ”ansvara för officiell statistik enligt förord-
ningen (2001:100) om den officiella statistiken” 
”…i den statistiska produktionen belysa och ana-
lysera kvinnors och mäns villkor”

8 § ”I fråga om statistik enligt § 5 som rör 
kulturmiljövården ska myndigheten samråda med 
Riksantikvarieämbetet”

I Lag om den officiella statistiken (2001:99) 
preciseras begreppet officiell statistik:

”§3 Officiell statistik skall finnas för allmän 
information, utredningsverksamhet och forskning. 
Den skall vara objektiv och allmänt tillgänglig”.

Statistikförordningen (SFS 2001:100):
Under rubriken ”Kultur och fritid” i förord-

ningen anges Kulturrådet som statistikansvarig 
myndighet för kulturområdet. I bilaga föreskrivs 
att Kulturrådet skall svara för Sveriges officiella 
statistik (SOS) inom områdena ”Bibliotek, Studie-
förbund, Museer, Samhällets kulturutgifter samt 
Kulturmiljövård”.

I Genomförandekommitténs betänkande (SOU 
1994:1) läggs förutsättningarna fast för den de-
centraliserade statistikorganisationen. I betän-
kandet Utvärdering av statistikreformen, (SOU 
1999:96), efterlystes en precisering av Kultur-
rådets ansvarsområde. Kulturrådet tilldelades i 
prop. 1997/98:86, Litteraturen och läsandet, ett 
uppdrag att utveckla en bok- och tidskriftsstatis-
tik.
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Kulturstatistikens utveckling 
En historisk exposé kan vara ett avstamp för de 
diskussioner om behov och önskvärd uppläggning 
av framtida kulturstatistik som följer i uppsatsens 
avslutande avsnitt.

Kulturstatistiken har mer än hundraåriga rötter 
i Sverige. Redan vid förra sekelskiftet publicerades 
en riksredovisning över landets sockenbibliotek. 
Biblioteksstatistiken producerades av dåvarande 
Skolöverstyrelsen fram till mitten av 1970-talet 
då ansvaret överfördes till SCB, en bakgrund var 
den då införda biblioteksersättningen som krävde 
en utbyggd statistik. Museistatistik har publice-
rats av Svenska museiföreningen sedan 1920-talet 
men i slutet av 1970-talet övertog SCB ansvaret 
och statistiken blev därmed officiell. Teater- och 
musikstatistik sammanställdes av dåvarande Tea-
ter- och musikrådet fram till 1975 då Kulturrådet 
inrättades. Studieförbundsstatistiken utvecklades 
under 1940-talet då det statliga stödet till folkbild-
ningen behövde en utökad statistik. En arkivsta-
tistik har publicerats alltsedan 1930-talet.

Det var dock först i utredningsbetänkandet Ny 
kulturpolitik (SOU 1972:66) som kulturområdet 
fick en systematisk och heltäckande kulturstatis-
tisk analys. Utredningen publicerade också en för-
sta samlad kulturstatistisk skrift i anslutning till 
slutbetänkandet.

En utveckling av kulturstatistiken inleddes i 
slutet av 1970-talet i samarbete mellan Kultur-
rådet, SCB, dåvarande SR/PUB1 och Nordicom2. 
Några kulturstatistiska samlingsvolymer publice-
rades gemensamt av SCB och Kulturrådet. Kul-
turbarometern och Mediebarometern utvecklades 
till regelbundna mätningar av kultur- och medie-
vanorna. Inom SCB organiserades arbetet på en 
särskild enhet för kultur- och mediestatistik med 
en referensgrupp bestående av användarrepresen-
tanter.

I samband med statistikreformen 1994 över-
fördes ca 1,5 milj. kr från SCB till Kulturrådet för 
produktion av officiell kulturstatistik. Den offici-
ella kulturstatistiken omfattade, enligt statistik-
förordningen, Bibliotek, Museer, Studieförbund, 
Samhällets kulturutgifter samt Kulturmiljön. Kul-
turrådet tog också regelbundet fram (dvs. utanför 
den officiella statistiken) Teater- och dansstatistik, 
Musikstatistik samt Kulturbarometern. Ad hoc-

1  Avdelningen för Publik- och programforskning, Sveriges 
Radio
2  Nordic Information Centre for Media and Communica-
tion Research

utgåvor förekom på olika teman, bl.a. togs initia-
tiv till en analys av den samlade ULF-statistiken 
i publikationen Den kulturella välfärden och en 
statistikskrift om barn- och ungdomars kultur.

Kulturrådet fick i samband med sitt nya sta-
tistikansvar i uppdrag av Kulturdepartementet att 
göra en översyn av kulturstatistiken. I den fram-
tagna planen (Översyn av kulturstatistiken, bilaga 
FAF 1996) ingick en kulturstatistisk behovsanalys 
samt förslag till utvecklingsplan. Några nya med-
el för utbyggnad av kulturstatistiken tilldelades 
emellertid inte. 

En internationell ambition resulterade i att Kul-
turrådet medverkade i t.ex. Europarådets rapport 
”In from the Margins” som innehöll internationell 
kulturstatistik. Den svenska s.k. Nationalrappor-
ten som gavs ut i Europarådets serie av länder-
rapporter byggde på kulturstatistiskt material. Ett 
flerårigt nordiskt samarbete mellan kulturministe-
rierna resulterade i en rapport om nordisk kultur-
statistik3. En engelskspråkig statistikskrift gavs ut 
2002, Cultural Facts, som byggde på den kultur-
statistiska årsboken samma år.

I de två rapporterna Kulturstatistik 2000 resp. 
2002 presenterade Kulturrådet en samlad översikt-
lig kulturstatistik. Innan statistikansvaret överför-
des 1994 hade SCB tillsammans med Kulturrådet 
publicerat fyra utgåvor av en kulturstatistisk sam-
lingsvolym, åren 1975, 1980, 1986 samt 1992.

En första kulturmiljöstatistik publicerades av 
Kulturrådet 1996 i samarbete med RAÄ. Kultur-
rådet tog 1999 även initiativ för utveckling av ar-
kivstatistik. Riksarkivet blev samtidigt represente-
rat i referensgruppen för kulturstatistik. Projektet 
kring arkivstatistik kom dock att avstanna utan 
någon publicering. Även kulturmiljöstatistiken 
blev liggande och någon ny utgåva har inte tagits 
fram sedan 1996. 

En uppmärksammad statistik var Kulturbaro-
metern som kom att få en tjugoårig historia, från 
den första mätningen 1982 till den senaste som 
genomfördes 2002. Mätningarna utgjorde också 
grund för analysrapporter om kulturdeltagande 
som Kulturrådet tog fram på uppdrag av Kulturde-
partementet. Behovet av fortsatta mätningar inom 
Kulturbarometern har alltmer aktualiserats genom 
att SCB:s ULF-statistik i framtiden kommer bli 
mindre intressant som källa i kulturstatistiken. 

En förändrad samarbetsstruktur består i att 
Kulturrådet sedan 2005 valt att genom upphand-
ling lägga ut den tidigare internproducerade sta-

3  Nordiska Statistiska Sekreteriatet: Kulturindikatorer i 
Norden, 1994, Sten Månsson
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tistiken om museer/konsthallar liksom statistiken 
om folkbibliotek och studieförbund som tidigare 
producerades av SCB. Samarbetet mellan Kultur-
rådet och SCB, som funnits under decennier, upp-
hörde därmed. Ett nätverk av statistikkontakter 
förlorades som var av betydelse såväl i den dag-
liga produktionen som i professionell kompetens-
utveckling.

Mätproblem i kulturstatistiken
I uppsatsrubrikens formulering ligger frågan om 
kulturstatistiken ”mäter det omätbara”. Är kul-
turen i sig mer imaginär och omätbar än andra 
samhällssektorer? Eller ligger problemet i den 
kvantitativa metoden, i siffrornas inneboende be-
gränsning?

Mätproblem finns i all statistik. Statistiken kan 
inte göra anspråk på att beskriva kvalitativa aspek-
ter. Inom andra samhällssektorer, t.ex. utbildning 
eller sjuk- och hälsovård, har forskare utvecklat 
metoder för att mäta kvalitet. Inom konst och kul-
tur är möjligheterna mindre och analysmetoder 
har inte utvecklats på samma sätt.

Statistik grundas på objektiva definitioner, 
t. ex ”bok” behöver en rent fysisk definition för 
att statistiskt mätas (dvs. tryckalster omfattande 
minst 30 sidor etc.). Då definitioner ställts upp 
blir det statistikens uppgift att täcka in data som 
ryms inom definitionsområdet. Att få en heltäck-
ande statistik är i praktiken omöjligt, kulturlivet är 
alltför mångskiftande och drivs i många former av 
ett otal arrangörer.

Ibland har pekats på risken att kulturen skulle 
”ekonomiseras” eller ”vinstoptimeras” genom att 
statistik (alltför ofta) används som mått på kul-
turverksamhet. Allt större krav ställs på intäktsfi-
nansiering och ibland blir synen på kultur instru-
mentell, dvs. den ses som ett medel att nå andra 
samhällsförändringar, t ex av social- eller fördel-
ningspolitisk natur. 

Statistikbehov från bidragshandläggning har 
ofta motiverat ny statistik, något som kan utgöra 
ett problem om statistiken (ensidigt) utvecklas 
från bidragsförordningarnas krav på redovisning. 
Detta leder till att kulturverksamheter med statliga 
bidrag fokuseras i statistiken, vilket ger en över-
betoning av kulturinstitutioner i storstäder och i 
större kommuner. 

De flesta kommuner är fortfarande små och 
många kulturverksamheter sker i samarbete med 
föreningslivet. Aktiviteter hamnar därmed lätt 
utanför statistiken då arrangörer inte har statsbi-

drag. I museistatistiken redovisas ca 200 museer 
samtidigt som det i landet finns hundratals mindre 
museer som inte ingår i statistiken. Kulturstatis-
tikens bristande täckning handlar om hundratu-
sentals evenemang med miljontals deltagare och 
besökare. Informella kulturprojekt liksom den 
kommersiella kulturen hamnar utanför statistiken. 
Detta kan också gälla offentliga institutionsverk-
samheter, ett belysande exempel på ”statsbidrags-
definitionens” konsekvenser är Kungliga filhar-
monikerna/Stockholms konserthus som tidigare 
redovisades i orkesterstatistiken men ströks då 
statsbidragen upphörde. 

Kulturstatistiken beskriver m.a.o. huvudsakli-
gen en kultur som ryms inom befintliga strukturer 
och utifrån en kulturdefinition att statsbidrag skall 
utgå. En sådan statistik riskerar dock att ge en 
kunskap och analys som bidrar till ett statiskt och 
strukturbevarande synsätt. I en kulturpolitik som 
vill förändra krävs statistik som också tar fasta på 
behoven, såväl människors behov som strukturella 
behov i regioner, organisationer, kommuner och 
kulturinstitutioner. Kulturutövare utanför institu-
tionerna, deras verksamhet och entreprenörskap 
redovisas inte i statistiken. Ungdomskulturen sak-
nar nästan helt en täckning i kulturstatistiken.

Huvuddelen av samhällets kulturpolitiska in-
satser går till att driva en institutionsbaserad verk-
samhet som huvudsakligen når en medelålders 
publik med etablerade kulturvanor. Människors 
kulturkonsumtion, behov och hinder för kultur-
deltagande behöver mätas i kulturvaneundersök-
ningar. ”Den kulturella välfärden” som är en över-
gripande samhällsmålsättning (Regeringsformens 
§2) borde vara en utgångspunkt i kulturstatistiken 
för att ge underlag för uppföljning av de kulturpo-
litiska målen.

Internationellt kulturstatistiskt 
samarbete 
Behoven av internationell komparativ statistik 
har ökat inom nästan alla samhällsområden. Mer 
eller mindre dagligen presenteras rapporter som 
illustrerar behov av internationella jämförelser. 
Behoven gäller inte minst på kulturområdet som 
har ett växande kulturutbyte och intensifierat kul-
turpolitiskt samarbete, europeiskt och globalt. En 
ny karta behövs för orientering i en internationali-
serad och globaliserad omvärld.

I det internationella statistiska samarbetet an-
passas nationella system till internationell stan-
dard med hjälp av gemensamma definitioner. 
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Detta gäller också kulturstatistiken, även om den 
ännu ligger långt efter flertalet andra statistikom-
råden. Statistiksamarbetet sker inom EU/Eurostat 
och FN:s fackorgan. Rekommendationer (Unes-
co) och lagstiftning (EU) används som medel i det 
internationella samarbetet.

Unesco är engagerat i kulturstatistiken genom 
sitt statistiska kontor UIS4. Kontoret har omlokali-
serats från huvudorganisationen i Paris till Mont-
real, där nära kontakt etablerats med världens 
kanske mest framstående nationella statistikinsti-
tut, Statistics Canada.

En kulturstatistisk ram, Framework for Cul-
tural Statistics (FCS), togs fram av UIS under 
1980-talet och i reviderad form utgör den fort-
farande ett grunddokument för internationell 
kulturstatistik. En nomenklatur för kulturutgifter 
fastställs i ramverket. UIS publicerar en omfat-
tande internationell statistik bl.a. inom områdena 
bibliotek, museer, film, biografer och litteratur. 
Publiceringen sker numera på Internet med hjälp 
av databaser.

Samma år som Sverige blev medlem i EU, 
1995, tog EU:s statistikbyrå Eurostat initiativ 
till ett kulturstatistiskt utvecklingsprojekt som 
innebar att Sverige involverades i det europeiska 
kulturstatistiska samarbetet. I projektet fanns tre 
prioriterade statistikområden: Participation (kul-
turvanemätningar), Expenditure (kulturutgifter) 
och Employment (kultursysselsättning). Repre-
sentanterna från Sverige, Nederländerna och Lux-
emburg var ansvariga för arbetet att utveckla eu-
ropeiska kulturvanemätningar som Eurobarome-
ter (EU:s opinionsinstitut) genomförde 2001 och 
2003 med uppföljning 2007. Andra rapporter från 
Eurostatprojektet behandlade statistik om kultur-
sysselsättning och kulturutgifter. Under hösten 
2007 publicerades en första samlad översiktsrap-
port av europeisk kulturstatistik.

Eurostats nomenklatur för kulturstatistik kan 
sägas vara mer verklighetsnära än den UIS tagit 
fram. EU-standarden har blivit hanterlig genom 
konkret användbara definitioner och ett smalare 
kulturbegrepp. Trettio år har gått sedan UIS-
standarden fastställdes och kanske kan dagens 
diskussioner om upplevelseindustri och kreativa 
näringar ses som en återgång till 1970-talets kul-
turpolitiskt breda synsätt. 

ERICarts5 är ett ledande europeiskt forsk-
ningsinstitut som i samarbete med Europarådet 
utvecklat en kulturpolitisk on-line databas, Com-

4  UNESCO Institute for Statistics
5  European Institute for Comparative Cultural Research

pendium of Cultural Policies and Trends in Eu-
rope, med komparativ statistik och kulturpolitisk 
information (www.culturalpolicies.net). Portalen 
är under utveckling med data om europeiska län-
ders kulturpolitik, dess historia, regelverk, lag-
stiftning, finansiering m.m. I databasen ingår f.n. 
36 länder. Massmedieforskning och publicering 
av europeisk mediestatistik sker inom European 
Audiovisual Observatory, EAO.

Den kulturstatistiska 
behovsbilden
Behovsanalyser av kulturstatistik har tagits fram 
i tre utredningar; i 1980 års statistikutredning be-
lystes kulturstatistiken i en särskild skrift, tio år 
senare genomförde SCB en behovsinventering 
och efter övertagandet av statistikansvaret fick 
Kulturrådet i uppdrag av Kulturdepartementet att 
göra en översyn av kulturstatistiken6. Tolv år har 
gått sedan Kulturrådets statistiköversyn och det 
finns därför naturligt behov av en ny översyn. En 
förändrad kulturpolitisk omvärld ställer nya krav 
på statistisk information. 

Det finns i dag skäl att väcka liv i den referens-
grupp för kulturstatistik som Kulturrådet inrättade 
då man övertog statistikansvaret 1994. I refe-
rensgruppen ingick SCB, Kulturdepartementet, 
Nordicom, dåvarande Kommun- och Landstings-
förbunden, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, 
Kungliga Biblioteket samt KLYS. I referensgrup-
pen bör också lämpligen ingå någon representant 
från forskarvärlden.

Hur kan statistiska behov 
mätas och prioriteras?
Statistikanvändare kan t.ex. representera centrala/
nationella behov eller lokala behov. Användare 
kan representera olika sektors- och områdesintres-
sen. Hur vägs t.ex. en statlig myndighets informa-
tionsbehov mot 290 kommuners informationsbe-
hov? Hur bör prioriteringar se ut då olika sektors-
intressen ställs mot varandra, t.ex. bildkonst mot 
bibliotek, museer mot scenkonst etc.? Kulturrådet 
är den enda statistikansvariga myndigheten inom 
Kulturdepartementets område där det finns flera 
andra verksamma kulturmyndigheter. Kan en så-
dan roll innebära partiskhet och hur kan detta i så 
fall motverkas?

6  Översyn av kulturstatistiken, bilaga FAF 1996
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Statistikbehov kan mätas genom faktisk använd-
ning, t.ex. indikerar antal telefonförfrågningar, 
antal tidningsnotiser, antal sålda eller nedladdade 
statistikpublikationer behov. En annan metod för 
behovsanalys bygger på intervjuer med använda-
re, metoden kan dock ge svårigheter att tolka sva-
ren och är subjektiv i val av intervjupersoner. En 
risk är också att man fokuserar på redan befintlig 
statistik och inte ställer frågor om behoven av ny 
statistik. En behovsanalys måste utgå från ett ”nol-
läge” där varje statistik motiveras och prioriteras 
mot andra statistikprodukter. Användarråd bestå-
ende av representanter för s.k. tunga intressenter 
används av statistikansvariga myndigheter för in-
flöde av synpunkter, krav och idéer. Inventering 
av regleringsbrevens myndighetsuppdrag eller av 
olika frågor som har tagits upp i riksdagsmotioner 
och utredningsbetänkanden skulle kunna vara en 
annan metod för behovsanalys.

En aspekt gäller balans mellan å ena sidan 
sifferproduktion och å andra sidan analys av sif-
fermaterialen. Det finns behov av utveckling av 
modeller för utvärdering, effektanalys och indi-
katorer. Utvärderingsforskning inom andra sam-
hällsområden kan ge hjälp i utveckling av analys-
modeller för kulturpolitiken.

Statistikbehov varierar mellan användare på 
central resp. lokal nivå, vilket kräver en balans 
mellan en övergripande redovisning och detaljta-
beller. För utredningar och utvärderingar i depar-
tement eller myndigheter behövs historiska tren-
der och statistik uppdelat på grova huvudkatego-
rier. Inom kommuner och kulturinstitutioner kan 
nyckeltal, t.ex. boklån per invånare eller utgifter 
per invånare vara intressanta för jämförelse med 
andra kommuner.

Kulturpolitisk opinionsbildning formas genom 
massmediernas bevakning och journalister blir en 
viktig målgrupp för statistiken. Ibland talar man 
om instrumentell och informativ statistik; den 
instrumentella statistiken används i specifika be-
slutssituationer medan informativa behov repre-
senteras av politiker, journalister och den breda 
allmänheten. 

Tio utgångspunkter för en 
kulturstatistisk behovsbild:

Konstområden som i dag saknas i den reguljära • 
kulturstatistiken bör prioriteras i utveckling av 
ny statistik

Ökad betoning på statistik för uppföljning av • 
de nationella kulturpolitiska målen. Metoder 

för mål- och resultatanalys, nyckeltal, kulturin-
dikatorer, historiska trender

”Statsbidragsdefinition” bör inte vara norm i • 
statistiken. Arrangörer, grupper, kulturutövare 
utan statsbidrag inkluderas liksom kulturindu-
stri och kommersiella branscher

Ökad betoning på målgrupper och miljöer: t. ex • 
barn och ungdom, funktionshindrade, mång-
kultur/integration, jämställdhet, genusperspek-
tiv, regionala fördelningar

Ökad betoning på kulturekonomiska frågeställ-• 
ningar: Kulturfinansiering, privat kulturkon-
sumtion, kulturindustri, sponsring, kulturex-
port, sysselsättning, kreativa näringar

Ökad betoning på kultursociologiska fråge-• 
ställningar: Statistik om kulturvanor och kul-
turkonsumtion som underlag för socioekono-
misk analys

”Den digitala tidsåldern”. IT-utvecklingens ef-• 
fekter. Distribution av kultur via Internet, elek-
tronisk kommunikation, spel. Samordning mel-
lan kultur- och mediestatistik

Förbättrad aktualitet, t.ex. genom webbpubli-• 
cering, snabbstatistik och preliminärstatistik

Internationell komparativ statistik, internatio-• 
nell omvärldsbevakning. Anpassning till inter-
nationella klassifikationer

Analys av statistikbehov t.ex. genom använ-• 
darråd, kontaktyta mot kulturpolitikforskning, 
medieforskning och utvärderingsforskning

Utvecklings- och 
förändringsbehov
En första generell slutsats är att aktualiteten i någ-
ra statistikprodukter väsentligt måste förbättras. 
Statistik för det gångna verksamhetsåret bör vara 
tillgänglig senast under oktober månad för att 
kunna användas i verksamhetsplanering. Metoder 
för förbättring kan prövas genom uppsnabbning 
men också genom nya publiceringsformer.

Museernas snabbstatistik med rapportering 
av besök varje månad visar på möjligheter för en 
webbaserad snabbstatistik. En databas kan utveck-
las att omfatta även andra kulturinstitutioners be-
sökssiffror, t.ex. teatrar, konserthus, biografer och 
folkbibliotek (utlåning). Publiksiffror för landets 
biografer tas fortlöpande fram av Filminstitutet.
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En månadsstatistik på basis av denna databas skul-
le ge kulturpolitiken en kontinuerlig och aktuell 
resultatuppföljning. Inom andra samhällssektorer 
finns månatliga rapporteringssystem, t.ex. ekono-
mi, brottsstatistik, trafik- och arbetsplatsolyckor 
etc. Inom kulturinstitutionerna finns ofta snabbt 
växlande publiksiffror mellan spelsäsonger.

En idé vore att utveckla ”Kulturens kvartals-
rapport” med publicering ett par veckor efter 
kvartalsslut i vilken redovisas aktuella publikut-
fall vid kulturinstitutionerna. Rapporten bör inne-
hålla procentförändring jämfört med motsvarande 
kvartal föregående år. Statliga, regionala och lo-
kala museer, regionala/lokala teater- och musikin-
stitutioner kan rapportera tillgängliga besökssiff-
ror (samma rutin som inarbetats då det gäller de 
statliga museerna). Biopublik, utlåningssiffror vid 
kommunala folkbibliotek bör inkluderas i kvar-
talsrapporten. 

Publiceringssamordning mellan myndigheter, 
organisationer, universitetscentra och branschor-
ganisationer är exempel på frågor som bör disku-
teras i en referensgrupp för kulturstatistik. Tryckta 
historiska material bör digitaliseras. En kultursta-
tistisk bibliografi är ett sätt att garantera att äldre 
kunskap inte glöms bort. Detta bör vara en upp-
gift för Kulturrådet eller forskningscentret i Borås 
som utvecklat en litteraturdatabas (KulPol). Swe-
Cult är en annan tänkbar samarbetspartner. Doku-
mentation, bibliografi och publicering behöver en 
samordnad Internetportal. En kulturstatistisk In-
ternetportal skulle vända sig till användare inom 
forskarvärlden och praktiker inom förvaltningar. 
I denna fråga ligger också hur en fortsättning av 
SweCults projekt KulturSverige kan drivas och 
hur resultaten kan webbpubliceras och översättas 
för internationella användare.

Övergripande och 
temainriktad kulturstatistik
Kulturekonomi, kulturfinansiering, 
offentliga kulturutgifter 

Statistik om kulturekonomin, Kulturens pengar, 
är en grundsten i kulturstatistiken. Relationen 
mellan statens, regionernas och kommunernas 
insatser illustrerar profilen i en nationell kultur-
politik. Nyckeltal om kommunernas kulturinsat-
ser efterfrågas lokalt. Kulturens roll för regional 
tillväxt och kreativa näringars betydelse diskute-
ras men statistik saknas. Statistik om sponsring 
efterfrågas genom debatten om alternativ kultur-

finansiering. Avgifternas betydelse har aktualise-
rats genom sänkt bokmoms och fria entréer vid 
museer. Kulturexporten är ett annat exempel på 
frågeställningar där statistik brister. Internatio-
nella indikatorer för jämförelser mellan länders 
kulturpolitiska satsningar bygger på kulturekono-
miska data.

En sammanslagning av publikationerna Kultu-
rens pengar (SOS) och Statliga insatser i regio-
nalt perspektiv (uppdrag i regleringsbrev) genom-
fördes 2006, en förändring som kan diskuteras. 
Den kulturekonomiska statistiken har andra ut-
gångspunkter än departementets uppdrag att åter-
rapportera det regionala utfallet; den ekonomiska 
statistiken har utgångspunkt i ett nationalekono-
miskt synsätt. 

I Kulturutredningens betänkande 1995 före-
kom en uppgift om att Stockholms kultursatsning-
ar skulle vara väsentligt lägre än de båda andra 
storstädernas satsningar. Detta resulterade i en 
intensiv debatt (”Stockholmarna åker snålskjuts 
på de nationella kulturinstitutionerna”) men också 
ett ifrågasättande av statistiken. Slutsatserna av 
en förnyad utredning visade att kulturutgifterna 
per invånare i de tre storstäderna dock var relativt 
likvärdiga, trots att SCB-statistiken som Kulturut-
redningen använde visade på stora skillnader. De 
statistiska felen i Kulturutredningen bestod i att 
stora kostnader (200 milj. kr) i Stockholms kul-
turbudget inte inkluderats p.g.a. bolagiseringar. 
Det finns sannolikt flera andra kommuner som har 
samma fel i statistiken genom bolagiserade kul-
turinstitutioner. Felkällorna kvarstår 2008.

I SCB:s kommunala finansstatistik redovisas 
kommunala kulturutgifter under Bibliotek, Stu-
dieförbund och Musikskola, vilket innebär att sta-
tistiken är alltför grov för en meningsfull kultur-
politisk användning. Samtidigt är statistiken över 
landstingens kulturinsatser onödigt detaljerad. Det 
torde vara nödvändigt att (åter-)införa en enkät 
riktad till kulturnämnder/motsv. som per konst-
område tar upp kommunala insatser (”nygammal” 
enkät, en sådan tillämpades under 1980- och 90-
talen). En förenklad landstingsenkät bör samtidigt 
införas.

Uppgifter om hushållens kulturutgifter hämtas 
från SCB:s hushållsundersökning, HUT. Här finns 
i senare års mätningar problem genom förändrad 
indelning. Kompletterande källmaterial kan utgö-
ras av uppgifter om försäljning från branschsta-
tistik. Den privata kulturkonsumtionen uppskattas 
till mer än två tredjedelar av den samlade kultur-
konsumtionen och en förbättrad statistik är nöd-
vändig i kulturekonomisk analys.
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En breddad redovisning bör också omfatta statistik 
om sponsring, kreativa näringar och kulturexport. 
En bättre bild av den samlade kulturfinansieringen 
är önskvärd liksom presentation av internationella 
jämförelser från befintliga studier.

Kulturvanor och kulturdeltagande

Kulturbarometern utvecklades i början av 1980-
talet i samarbete mellan Kulturrådet, Nordicom, 
SCB och dåvarande SR/PUB. Mätningarna ge-
nomfördes dels genom den övergripande Kul-
turbarometern, dels genom den s.k. ”Kultur-
barometern i detalj” som behandlade enskilda 
konstområden. Senaste Kulturbarometer avser år 
2002. SCB:s s.k. ULF-statistik, som använts bl.a. 
i publikationen ”Den kulturella välfärden”, kom-
mer att anpassas till EU:s välfärdsstatistik (SILC). 
Detaljerade frågor om kulturvanor utgår och ULF 
blir därmed en ointressant källa för kulturstatis-
tiken. Slutpunkten i ULF-serien om kulturvanor 
blir 2006 års undersökning.

I stället för Kulturbarometern har Kulturrådet 
använt data från SOM-institutets undersökningar. 
Undersökningarna är dock avvikande från Kultur-
barometern i metod och frågeformuleringar. Detta 
gäller även jämfört med ULF-statistiken, Medie-
barometern och Eurostats mätningar. Internatio-
nell standard för kulturvanemätningar är muntliga 
intervjuer, genom telefon- eller direktintervjuer, 
s.k. face-to-face. SOM-institutets undersökningar 
sker genom postenkät med ett omfattande batteri 
av attitydfrågor. Undersökningsresultaten är däri-
genom inte jämförbara med tidigare använda käl-
lor i svensk och internationell kulturstatistik.

SCB:s ULF-undersökningar har under tret-
tio år (1976 – 2006) gett underlag för analys om 
svenska folkets kultur- och fritidsmönster. Under 
nära tjugo år (1983 – 2002) kom Kulturbarome-
tern att utgöra grunden för kulturvanemätningar. 
Den senaste Kulturbarometern genomfördes 2002 
och man kan ställa frågan om Kulturrådet är berett 
att ta fortsatt ansvar för Kulturbarometern. Barn-
barometern, som mäter 3 – 8-åringars kulturvanor, 
har genomförts under en tjugoårsperiod fr.o.m. 
1984 t.o.m. 2002/2003. Det är ovisst om fler mät-
ningar kommer att genomföras. Gemensamma 
nordiska kulturvanemätningar genomfördes i 
början av 1990-talet i de fem nordiska länderna. 
M.a.o. skulle 1980- och 90-talen kunna karaktä-
riseras som en ”guldålder” då det gäller statistik 
om kultur- och medievanor. I dag kan dessvärre 
konstateras att denna kunskapsuppbyggnad är på 
väg att erodera.

Kulturbarometerns framtid är (tillsammans med 
den kulturekonomiska statistiken) den mest ange-
lägna frågan att lösa i kulturstatistiken. Att Sve-
rige fortsatt garanteras en god statistikförsörjning 
om kulturvanor bör vara ett gemensamt ansvar för 
Kulturdepartementet, Kulturrådet, Riksbankens 
Jubileumsfond och forskarnätverket SweCult. 
Kulturvanestatistiken bör också vara en fråga att 
behandla i den pågående Kulturutredningen.

Standardiserade publikundersökningar
Kulturinstitutionernas ansvariga har ett givet 
intresse av att analysera vem som besöker in-
stitutionen. Många publikundersökningar som 
genomförts har emellertid varit dyra och gett en 
begränsad möjlighet för jämförelser med andra 
kulturinstitutioner. En standardiserad undersök-
ningsmetod för publikundersökningar har utveck-
lats och prövats i samband med utvärderingen av 
fria entréer vid statliga museer7. 

Publikundersökningar genomförs med hjälp 
av enkät som delas ut vid entrén. För teatrar och 
konsertanordnare gäller att få spridning i urval 
med avseende på repertoar över spelåret. Museer 
och konsthallar har motsvarande problem att lösa 
då det gäller utställningar. Frågebatteriet utgörs av 
demografiska grundfrågor, t.ex. ålder, kön, utbild-
ningsbakgrund, hemortskommun, eventuellt med-
borgarskap/födelseland m.m. Inom en gemensam 
standardenkät kan även utrymme reserveras för 
specifika tilläggsfrågor som en institution kan 
önska.

Standardiserade publikundersökningar är en 
metod att ekonomisera undersökningsarbetet och 
samtidigt ge en väsentligt bättre jämförbarhet 
mellan kulturinstitutioner. Kulturrådet har i sitt 
generella myndighetsuppdrag i uppgift att ge me-
todstöd och att fungera som konsult gentemot kul-
turinstitutioner. Ett fortsatt utvecklingsarbete bör 
gälla undersökningsmetoder vid andra kategorier 
av kulturinstitutioner än museer.

Finansiering av mätningar kan ske på upp-
dragsbasis mellan Kulturrådet och resp. kulturin-
stitution. Det tekniska arbetet upphandlas av un-
dersökningsföretag med erfarenhet från området. 
Fältarbetet i undersökningarna kan delvis utföras 
av personal vid kulturinstitutionerna. Utveckling 
och samordning bör Kulturrådet svara för.

7  Fri entré till museer. En utvärdering. Rapport, Kultur-
rådet 2007:1
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Konstnärer, kulturarbetare 
och konstnärspolitik
Enligt regeringsuppdrag ska Konstnärsnämnden 
ta fram statistik över konstnärers ekonomiska 
och sociala situation. SCB har fått uppdraget av 
Konstnärsnämnden att utveckla och genomföra 
inkomstundersökningar. 

Kultursysselsättning, kulturutbildningar, 
konstnärliga högskoleutbildningar

I olika sammanhang har framkommit behov av en 
samlad statistik om utbildningar och sysselsätt-
ning inom kulturområdet, såväl professionella yr-
kesutbildningar som kurser för amatörer. Syssel-
sättning i upplevelseindustrin och i s.k. kreativa 
näringar har kommit att fokuseras. Ett av Eurostat 
prioriterat kulturstatistikområde rör frågor om 
”Employment”. Uppgifter finns i befintlig statis-
tik vad gäller anställda (årsverken) vid kulturin-
stitutioner. Från SCB:s näringsstatistik kan kom-
pletteras med uppgifter om sysselsättning inom 
kultur- och mediesektorn. 

Utbildningar vid de konstnärliga högskolorna 
finns registrerat i SCB:s högskoleregister, men det 
är angeläget att skapa en mer relevant indelning 
av examinerade/antagna utifrån enskilda högsko-
lor och linjer. Folkhögskolornas och studieförbun-
dens elever/deltagare i estetiska linjer/program är 
andra områden liksom de kommunala musik- och 
kulturskolorna. Internationellt jämförande statis-
tik finns publicerad i aktuella rapporter. En rapport 
om kultursysselsättning och kulturutbildningar 
skulle förslagsvis tas fram vartannat år.

Barns och ungdomars kultur

Kulturrådet publicerade 1998 statistikskriften 
Barn och ungdomars kultur. Materialen grun-
dades på tillgängliga källor som omfattade t.ex. 
barn- och ungdomsföreställningar vid teatrar, 
skolkonserter vid orkestrar, mediebestånd och 
utlåning vid bibliotekens barn- och ungdomsav-
delningar etc. I skriften ingick en analys av barn- 
och ungdomars kultur- och medievanor samt sam-
manställning av samhällets insatser för barn- och 
ungdomskultur.

Barn- och ungdomskultur har alltjämt hög 
prioritet i kulturpolitiken. Kultur i skolan har fått 
förnyad aktualitet. Det finns därför löpande behov 
att följa upp barn- och ungdomskultur i kultursta-
tistiken. En första modell finns framtagen för en 
samlad BoU-kulturstatistik i 1998 års rapport. En 
uppdatering av denna bör ingå i en kulturstatistisk 
utvecklingsplan.

Kulturstatistisk årsbok, översiktsstatistik 
i projektet KulturSverige
I årsredovisningar behandlas myndigheternas egna 
aktiviteter och fördelade bidrag, inte bidragsmot-
tagarnas verksamhetsresultat. I kulturstatistiken 
täcks inte samtliga kulturområden och alltför ofta 
definieras kultur som statligt stödd verksamhet. I 
en Kulturstatistisk årsbok kan dessa brister delvis 
kompenseras. En samlad kunskapsöversikt över 
kultursektorn saknas dock. Detta var en bakgrund 
i planeringen av projektet KulturSverige.

I de två rapporterna Kulturstatistik 2000 resp. 
2002 presenterade Kulturrådet en samlad statistik 
som täckte hela det kulturpolitiska området. Innan 
statistikansvaret överfördes till Kulturrådet 1994 
hade SCB och Kulturrådet gemensamt tagit fram 
fyra utgåvor av en kulturstatistisk översiktsvolym 
(åren 1975, 1980, 1986 och 1992). 

Inom flertalet politikområden publicerar sta-
tistikansvariga myndigheter årsböcker, t.ex. jord-
bruksstatistik, utbildningsstatistik, rättsstatistik 
och arbetsmarknadsstatistik. Flera EU-länder pu-
blicerar regelbundet kulturstatistiska årsböcker.

I årsböckerna 2000 och 2002 fanns översätt-
ning av tabellrubriker som gav internationella lä-
sare en ingång till svenskt kulturliv och kulturpo-
litik. Webbpublicering gav en världsvid spridning 
av fakta om svensk kulturpolitik. En engelsksprå-
kig informationsfolder, Cultural Facts, gavs ut 
med Kulturstatistik 2002 som grund.

 Erfarenheterna från arbetet med KulturSverige 
visar att statistikmaterialen måste byggas upp från 
grunden genom att sex år hade förflutit sedan se-
naste produktion. För en fortsatt utgivning behö-
ver arbetet bedrivas kontinuerligt med utveckling, 
uppdatering och webbpublicering. En utveckling 
med översättning och publicering via en Internet-
portal vore en angelägen fortsättning av projektet 
KulturSverige.

Statistik område för område
Bild- och formområdet

Bild och form saknas i kulturstatistiken. Till skill-
nad från t.ex. teater-, musei-, biblioteks- och litte-
raturområdena har heller inte någon utredning ge-
nomförts som presenterat statistik över bild- och 
formområdet. Under decennier har bildkonsten 
fått stå tillbaka i statistikförsörjning jämfört med 
andra kulturområden. Tiden borde därför vara 
mogen för ett initiativ att utveckla en statistik på 
bild- och formområdet.
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Tillgängliga statistikmaterial kan utnyttjas för en 
bildkonststatistik. I årsredovisningar m.fl. materi-
al framgår, t.ex. konstinköp av stat och landsting, 
konsthallarnas och konstmuseernas publik, konst-
föreningarnas aktiviteter och utbildningar inom 
bildkonstområdet. En särskild konstutställnings-
enkät bör utvecklas för konsthallar, konstmuseer 
och andra utställande arrangörer. Konsthallar i 
privat regi, kommunala gallerier, konstorganisa-
tioner, konstföreningar, kommunala folkbibliotek 
är exempel på utställningsarrangörer.

Ofta efterfrågad statistik gäller kommunernas 
konstinsatser, t.ex. det s.k. enprocentmålet. Kul-
turrådet genomförde 1996 en enkät om kommu-
nernas insatser och verksamhet inom bildkonsten. 
Med utgångspunkt i enkäten kan frågan om bild-
konststatistik tas upp med Sveriges kommuner 
och landsting, SKL.

Museer

Hundratals museer ligger utanför statistiken, t.ex. 
större hembygdsgårdar, arbetslivsmuseer m.fl. I 
flera europeiska länders museistatistik används 
en bredare museidefinition, t.ex. den norska mu-
seistatistiken som redovisar 600 museer eller den 
tyska med uppåt 6 000 museer. Det kan därför 
finnas skäl att diskutera en breddning även i den 
svenska museistatistiken.

Erfarenheterna från de standardiserade publik-
undersökningar Kulturrådet utvecklade i utvärde-
ringen av fria museientréer bör tas till vara och 
metoden kan erbjudas museer på uppdragsbasis 
(se avsnittet Standardiserade publikundersök-
ningar).

Metoder för beräkning av besöksstatistik har 
aktualiserats i samband med den månatliga be-
söksrapporteringen för statliga museer. Erfaren-
heterna visar att räknemetoderna kan variera och 
det vore därför önskvärt med en inventering. Ib-
land används fotocellutrustning, i andra fall sålda 
biljetter eller manuell bokföring av besökarna. 
Besökare i restaurang, café eller museibutik redo-
visas ofta som besök, trots att personerna i fråga 
inte besöker utställningarna. Slutsatser från en in-
ventering bör få genomslag i statistikblanketter-
nas anvisningar.

Ett projekt för utveckling av museistatistiken 
bör initieras. I ett sådant projekt behandlas: 1) Vil-
ka museer (kriterier) bör statistiken omfatta? 2) 
Redovisningskategorier vad gäller samlingsom-
råden 3) Inventering med rekommendationer för 
metoder av besöksrapportering 4) Utveckling av 
webbaserad besöks(snabb)statistik omfattande 

samtliga offentliga museer. 5) Fortsatt utveckling 
av standardiserade publikundersökningar.

Bibliotek

I biblioteksstatistiken ingår kommunala folk-
bibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek. 
Kungliga Biblioteket, KB, svarar för statistik om 
forskningsbiblioteken. I folkbiblioteksstatistiken 
redovisas bl. a. mediebestånd, medieutlåning och 
kostnader. Länsbibliotekens och lånecentralernas 
verksamhet ingick tidigare men har utgått; det 
kunde eventuellt vara önskvärt med uppgifter om 
fjärrlånehantering, t.ex. antal enstaka lån och de-
positioner.

Besöksstatistik kan utvecklas till att bli mer 
heltäckande. Annan utnyttjandestatistik har efter-
lysts, t.ex. besökens längd, utnyttjande av refe-
rensbestånd m.m. Arbetsplatsbibliotek och annan 
uppsökande verksamhet kan inkluderas i statis-
tiken liksom bibliotek vid vårdinstitutioner och 
förskolor.

Folkbiblioteksstatistiken har ett väl utbyggt 
frågebatteri liksom tillfredsställande aktualitet. 
Statistiken utgör därmed ett undantag från annan 
kulturstatistik genom att den haft en förhållande-
vis god resurstilldelning. Detta är ingenting att 
invända mot, men utgör samtidigt ett problem i 
prioriteringar mot andra mindre väl lottade konst-
områden, t.ex. bild- och formområdet som under 
decennier inte fått några resurser för statistikut-
veckling.

Kulturrådet har vid ett par tillfällen tagit fram 
statistik över skolbibliotekens verksamhet. En ny 
undersökning är förestående. Kulturrådet, KB och 
Skolverket bör eftersträva en långsiktigt bättre 
samordning mellan folkbiblioteksstatistik, skol-
biblioteksstatistik och forskningsbiblioteksstatis-
tik. En fråga att särskilt diskutera är det finansiella 
ansvaret för den kostnadskrävande skolbiblioteks-
statistiken.

Teater och dans

I statistiken redovisas verksamhet, ekonomi och 
personalresurser vid teater- och dansinstitutioner 
samt fria teater- och dansgrupper. Ett första behov 
är att garantera aktualitet efter flera år av stora 
förseningar och eftersläpningar. Statistik som vid 
publicering hunnit bli mer än två år gammal inne-
bär sannolikt en statistik som inte används.

Långsiktigt vore det önskvärt med en bredd-
ning av teaterstatistiken. De statligt stödda teat-
rarna som ingår i statistiken har ca 3,6 milj. be-
sökare årligen medan teatrar utan statligt stöd (ett 
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antal fria grupper, småteatrar, privatteatrar m.fl.) 
svarar för uppskattningsvis mer än 1 milj. besök. 
En kunskapsöversikt, ”TeaterSverige”, kan vara 
ett alternativ. I en sådan rapport kan, utöver in-
stitutionernas verksamhet, även ingå teaterutbild-
ningar, allmänhetens teatervanor, amatörteater, 
studieförbundens teatercirklar, radio-TV-teater 
m.m. Riksteaterns redovisningssystem kan utnytt-
jas i en breddad statistik.

En förbättrad statistik över dansområdet är 
önskvärd. En utveckling av separat dansstatistik 
har inletts men kan diskuteras. Skäl talar för att 
behålla dansstatistiken inom nuvarande teater- och 
dansstatistik, det finns t.ex. inga entydiga gränser 
mellan områdena, varken i institutionernas bud-
getar eller i verksamhetsredovisningar, vilket kan 
leda till överlappningar och andra felkällor i en se-
parat dansstatistik. Initiativ bör tas för att inordna 
teater- och dansstatistiken som officiell statistik i 
serien SOS.

Musik

Under decennier publicerades Kulturrådets mu-
sikstatistik under hösten efter utgånget verksam-
hetsår. En första åtgärd bör vara att snabba upp 
statistiken och finna rutiner för att undvika fort-
satta förseningar. Vid arbetet med KulturSverige 
hösten 2008 avser den senaste musikstatistiken 
2005.

Endast statsunderstödda musikorganisationer 
ingår i statistiken. Landets publikt största offent-
liga musikinstitution, Stockholms konserthus/
Kungliga Filharmonikerna, har därigenom ham-
nat utanför Kulturrådets orkesterstatistik sedan in-
stitutionen inte längre erhöll statligt verksamhets-
bidrag (genom en ”rockad” 1995 övertog Stock-
holms landsting ansvaret för orkestern, samtidigt 
som staten övertog landstingets tidigare finansie-
ring av Skansen). Annan offentlig konsertverk-
samhet utanför statistiken är t.ex. Radioorkesterns 
konserter i Berwaldhallen och verksamheten vid 
Nybrokajen 11. Inom Rikskonserter finns redovis-
ningssystem som kan utnyttjas för att utveckla en 
mer heltäckande konsertstatistik. Konsertguiden 
(MAIS - Musikarrangörer i Samverkan) kan ut-
vecklas till en databas som grund för en utbyggd 
konsertstatistik.

Musiklyssnandet är, tillsammans med bok-
läsning, det publikt största konstområdet mätt i 
konsumtionsminuter. Ett utmanade projekt vore 
en fördjupad och breddad kunskapsöversikt, Mu-
sikSverige, med en samlad statistik om svenskt 
musikliv som kan innefatta, utöver nuvarande 
orkestrar och grupper, även andra konsertanord-

nare. Jazzen, liksom andra musikgenrer, borde få 
en bättre belysning. Studiecirklar i musikämnen, 
kulturprogram i musik, kurser inom kommunala 
musikskolor, musikhögskolornas utbildningar kan 
ingå i en utbyggd redovisning liksom den svenska 
musikexporten och svenska folkets konsertva-
nor. Det egna utövandet i körer, musikensembler, 
rockband etc. bör belysas. Musiklyssnande på CD 
mäts i Mediebarometern liksom datorrelaterade 
musikvanor, mp3 m.m. Internationella utblickar 
är möjliga att ge genom aktuella internationella 
rapporter.

Kulturmiljön

Kulturmiljöstatistik är officiell statistik enligt sta-
tistikförordningen och togs fram av SCB innan 
ansvaret överfördes till Kulturrådet 1994. En rap-
port publicerades av Kulturrådet 1996 i samarbete 
med RAÄ. Publikationen innehöll verksamhets-
statistik om bl.a. organisation, kulturminnen, forn-
minnen, samhällets kulturmiljöinsatser, personal-
årsverken, ekonomiska insatser, arkeologiska ut-
grävningar, restaureringar m.m. Någon ny rapport 
av kulturmiljöstatistik har dock inte publicerats 
sedan 1996 års publikation.

Man har från kulturmiljöhåll efterlyst statistik 
som belyser ”kulturmiljöns tillstånd”. Behoven 
av åtgärder inom kulturmiljöer, t.ex. stadsbilden, 
kulturlandskapet liksom processer som hotar kul-
turmiljön, t.ex. försurning, stranderosioner etc. 
kan dock knappast mätas i den officiella statisti-
ken. Andra metoder måste användas, t.ex.  kan ut-
veckling av kulturmiljöindikatorervara en väg. En 
basredovisning av verksamhet och ekonomi inom 
sektorn är dock önskvärd.

Det kvarstår diskussioner om vilken statistik 
Kulturrådet ska ta fram inom sitt ansvar för den 
officiella statistiken och vilken statistikutveckling 
som sammanhänger med RAÄ:s uppdrag om kul-
turmiljöbevakning. Det är dock anmärkningsvärt 
att kulturmiljöstatistiken inte åtgärdats enligt sta-
tistikförordningen under12 års inaktivitet. Skulle 
Kulturrådet och RAÄ gemensamt komma fram 
till att statistiken inte behövs, bör initiativ därmed 
också tas för att avföra den från statistikförord-
ningens förteckning över officiell statistik.

Arkiv

Kulturrådet tog 1997 initiativ för utveckling av 
arkivstatistik, samtidigt som Riksarkivet blev re-
presenterat i referensgruppen för kulturstatistik. 
Projektet kom emellertid att avstanna några år 
senare. Ett syfte med projektet var att få in be-
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fintlig arkivstatistik i den kulturstatistiska publi-
ceringen. Arkiven har, mätt i antal forskarbesök 
och framtagna arkivalier, haft en expanderande 
verksamhet. Arkivväsendet utanför Riksarkivet 
och landsarkiven bör inkluderas i statistiken, t.ex. 
verksamheten inom Statens ljud- och bildarkiv el-
ler Statens musiksamlingar (visarkivet, jazzarki-
vet), liksom Dialekt-, ortnamns- och folkminnes-
arkivet och filmarkivet vid Filminstitutet. 

Studieförbunden

Statistik om studieförbunden är enligt statistikför-
ordningen officiell statistik. En separat och mer 
detaljerad redovisning av kulturverksamhet och 
estetiska ämnen är önskvärd. Redovisning av stu-
dieförbundens ekonomi, bidrag och finansiering 
saknas och bör utvecklas.

Många av föreningslivets kulturverksamheter 
faller utanför statistiken. En ambition kan vara att 
bredda statistiken till olika typer av kulturfören-
ingar, t.ex. hembygdsföreningar, teaterföreningar, 
konstföreningar, musikföreningar, körer och en-
sembler. En tänkbar fördjupning är en kunskapsö-
versikt om föreningslivets kulturevenemang i 
samhällsperspektiv. Studier om ”tredje sektorn”, 
civilsamhället, har tagits fram för det sociala om-
rådet och för utbildningsområdet. En motsvarande 
studie för kulturområdet skulle belysa frivilligor-
ganisationernas roll i kulturpolitiken.

En prioriteringsfråga att diskutera gäller om 
studieförbundsstatistiken i sin nuvarande form be-
hövs varje år. Skulle resurserna inom nuvarande 
ram kunna användas för en utvidgad statistik om 
kulturföreningar vartannat år? Folkbildningsrådet 
tar parallellt med Kulturrådet fram en egen statis-
tik. Är en bättre samordning möjlig?

Böcker och tidskrifter

Kulturrådet har enligt 1997 års litteraturproposi-
tion i uppdrag att utveckla en bok- och tidskrifts-
statistik. En sådan har publicerats i tre utgåvor. 
Sedan uppdraget tilldelades Kulturrådet har Bok-
priskommissionen slutfört sitt uppdrag, i vilket 
SCB hade ett omfattande uppdrag att följa bok-
prisutvecklingen. Det är nu mer än tio år sedan 
Litteraturutredningens betänkande (Boken i tiden, 
SOU 1997:141) presenterades som innehöll ett 
brett urval av material inom litteraturområdet. Det 
kan i dag finnas skäl för en uppdatering av dessa 
material.

Vad bör göras? 
Fjorton år har gått sedan Kulturrådet tilldelades 
ansvar för kulturstatistiken och tolv år sedan se-
naste översyn av kulturstatistiken genomfördes. 
Det finns därför naturliga behov av förnyad analys 
av statistikområdet. En förändrad kulturpolitisk 
omvärld ställer nya krav på statistisk information. 
Kulturstatistikens organisation och resurser kan 
komma att aktualiseras som en följd av Kulturut-
redningens arbete.

Efter nära ett och ett halvt decennium av de-
centraliserat ansvar för kulturstatistiken finns skäl 
att diskutera hur systemet fungerar. En referens-
grupp för kulturstatistik inrättades i samband med 
statistikreformen 1994. Referensgruppen har inte 
sammanträtt sedan 2000 och gruppen är i prakti-
ken således avskaffad.

Ambitionen att kulturstatistiken borde utveck-
las mot ett heltäckande statistiksystem (fram-
ework) fanns då statistikansvaret lämnades över 
från SCB. Arkivstatistik infördes på agendan och 
kulturmiljöstatistik publicerades. I ett nordiskt 
samarbete som initierades fick man erfarenheter 
från nordiska grannländer. I samarbete med Eu-
rostat och Unescos statistikkontor etablerades in-
ternationella kontaktytor.

I den kulturstatistiska översynen 1996 fanns 
dock ambitioner som inte var helt realistiska, bl.a. 
föreslogs att Kulturrådet skulle ges ett formellt 
ansvar för mediestatistiken liksom statistik om 
den religiösa/kyrkliga sektorn. Idrottsstatistiken 
pekades på som ett möjligt ansvarsområde.

Millennieskiftet och en ny ledning för Kultur-
rådet innebar synbarligen en förändrad tolkning 
av Kulturrådets statistikuppdrag. Kulturmiljösta-
tistiken och arkivstatistiken lämnades åt sidan, 
Kulturbarometern genomfördes inte längre och 
arbetet med den kulturstatistiska årsboken upp-
hörde. Stora eftersläpningar uppkom i den intern-
producerade statistiken.

De kulturstatistiska diskussionerna blev spar-
samma då den kulturstatistiska referensgruppen 
inte längre sammanträdde. Internationella influen-
ser i statistikverksamheten prioriterades inte och 
forskarkontakterna blev sparsamma. Kulturrådet 
har inte längre någon upphandlad produktion från 
SCB, vilket inneburit att kontakter med en profes-
sionell statistikvärld tunnats ut.

För en fortsatt utveckling är det nödvändigt att 
få in influenser, synpunkter och diskussioner från 
en kulturpolitisk omvärld. En första åtgärd bör 
bli att i ett sammankallat användarråd återuppta 
diskussioner om kultursektorns statistikförsörj-
ning. I ett sådant råd bör ingå representanter för 
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kultursektorn och forskarvärlden. De parter som 
ingick i den tidigare referensgruppen represente-
rar i huvudsak kultursektorns statistikanvändare. I 
ett förnyat användarråd bör lämpligen också ingå 
någon representant för den kulturpolitiska forsk-
ningen.

Det finns kvarstående oklarheter i Kulturrådets 
formella statistikansvar. Det är i dag tolv år se-
dan officiell kulturmiljöstatistik publicerades och 
ansvaret för denna statistik bör fastställas. Ansva-
ret för massmediestatistiken bör formaliseras. Det 
är också hög tid att såväl teater- och dansstatisti-
ken som musikstatistiken inordnas i den officiella 
statistiken.

Sverige var under 90-talet ett drivande land i 
arbetet med Europarådets länderrapporter liksom 
i det nordiska kulturstatistiksamarbetet och EU:s 
kulturstatistik. Frågan kan ställas om Sverige har 
hamnat på efterkälken i den kulturpolitiska kun-
skapsuppbyggnaden. Genom det internationella 
uppdrag som Kulturrådet tilldelats blir det hög tid 
att statistiken åter sätts upp på den internationella 
agendan för att möjliggöra en internationell om-
världsbevakning. 

Behövs förändrad 
kulturstatistikorganisation med nya 
statistikansvariga myndigheter?
Det kan konstateras att kulturstatistikens verk-
lighet och regelverk år 2008 inte helt överens-
stämmer. Inriktningen av kulturstatistiken enligt 
statistikförordningen är föråldrad med rötter i 
1970-talet. 

En målsättning med statistikens decentralise-
rade organisation var att finna heltäckande ansvar 
för samhällets samlade statistikbehov. Närmare 
riktlinjer för Kulturrådets statistikansvar gavs 
dock inte i samband med den nya ansvarsför-
delningen 1994. Eftersom Kulturrådet blev den 
enda statistikansvariga myndigheten inom Kul-
turdepartementets ansvarsområde blir en logisk 
tolkning av uppdraget att myndigheten bör ha ett 
övergripande ansvar för kulturstatistiken inom 
hela departementsområdet.

Bör Kulturrådets statistikansvar ges en formell 
breddning och precisering? Ett annat alternativ 
kan vara att inrätta ny(a) statistikmyndighet(er) 
med ansvar för de statistikområden som i dag sak-
nar preciserat ansvar. En uppgift för den kulturpo-
litiska utredningen bör vara att redovisa sin syn på 
kulturstatistikens inriktning, dess ansvarsfrågor 
och organisation.

En tänkbar modell vore att organisera statisti-
kansvaret i tre huvudområden: statistik om Konst-

arterna, Kulturarven och Massmedierna med 
ansvariga myndigheter för resp. område. I en så-
dan modell kan Nordicom tilldelas uppgiften som 
statistikansvarig myndighet för mediestatistiken 
(böcker och tidskrifter ev. ingående i Kulturrådets 
ansvar). Att Nordicom representerar universitets-
världen torde inte formellt utgöra hinder, bland 
statistikansvariga myndigheter finns universitets-
organisationer, t.ex. Lantbruksuniversitetet, SLU. 
Ansvaret för statistik inom Kulturarven beror på 
hur en framtida myndighetsstruktur kan komma 
att utformas.

Ett annat alternativ vore att den centrala kul-
turmyndigheten ges ett uttalat uppdrag som statis-
tikansvarig myndighet för hela det kulturpolitiska 
området. En invändning är dock att Nordicom av 
naturliga skäl bör ha ett formaliserat ansvar för 
mediestatistiken.

En ytterligare modell kan bestå i en helt ny 
forsknings- och statistikorganisation. Kulturut-
redningen har i en pm tecknat bilden av ett forsk-
ningsråd-/nämnd med ansvar för den kulturpoli-
tiska forskningen. Ett sådant uppdrag inbegriper 
en analys av sektorns samlade kunskapsbehov. En 
tanke skulle kunna vara att organisera ansvaret för 
en samlad kulturpolitisk kunskapsuppbyggnad i 
en gemensam forsknings- och statistikorganisa-
tion med ansvar även för utvärderingsfrågor. En 
sådan modell finns inom några andra politikområ-
den liksom det finns internationella förebilder.

Kulturområdet kännetecknas av en splittrad 
organisationsstruktur med över dussinet myndig-
heter och andra ansvariga instanser. Här skiljer 
sig kulturområdet från t.ex. utbildningsområdet 
eller det socialpolitiska området, där det finns ett 
fåtal större ansvariga myndigheter. Inom några 
samhällsområden finns särskilda statliga institut 
för analys, statistik och utvärdering, t.ex. inom 
arbetsmarknadspolitiken (IFAU), brottsförebyg-
gande politik (Brå), ITPS (Institutet för tillväxt-
politiska studier) eller kommunikationsområdet 
(SIKA).
En internationell utblick ger vid handen att den 
svenska splittrade statliga organisationsstruk-
turen inom kulturområdet är ganska unik, bl.a. 
dokumenteras detta i ERICart’s europeiska kom-
pendium. Sverige är samtidigt det land inom EU 
som har den mest splittrade och decentraliserade 
statistikorganisationen med 25 ansvariga statistik-
myndigheter.

En bidragande orsak till att kulturstatistiken 
inte utvecklats senaste årtiondet kan vara bristen 
på organisering och precisering av statistikansva-
ret. Var kanske statistikreformen 1994 ”feltänkt” 
för ett litet samhällsområde med splittrad myndig-
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hetsstruktur? Eller omvänt, är kulturområdet ”fel-
tänkt” genom alltför många kulturmyndigheter? 
Kulturutredningen har enligt sina direktiv i upp-
gift att utreda den statliga kulturorganisationen 
från förutsättningen färre myndigheter. Kanske 
blir det först i en ny ”transparent” organisation 
som kulturstatistiken kan finna en plats att utveck-
las?
Problemen i kulturstatistiken är dock inte enbart 
organisatoriska. I grunden saknas det helt enkelt 
nödvändiga resurser för en heltäckande och adek-
vat kulturstatistik. Utveckling av kulturstatistiken 
måste prioriteras över sektorsgränser i ett samlat 
samhällsperspektiv.

Det har pekats på olika brister i statistikför-
sörjningen, t.ex. avsaknad av översiktspublice-

ring. Kulturvanestatistiken har kommit att leva i 
ett vakuum sedan Kulturbarometern lagts i malpå-
se. Den kulturekonomiska statistiken är otillfreds-
ställande. Vissa konstområden saknar fortfarande 
reguljär statistik, bl.a. bild- och formområdet, ar-
kivområdet och kulturmiljöområdet.

Historiska trender innehåller decenniers sif-
ferserier och för uppbyggnad av ny statistik kan 
krävas flera år. Ett långsiktigt perspektiv behövs 
därför i statistikutveckling. I en långsiktsplan bör 
behov prioriteras i kostnadskalkyler, vilket ligger 
utanför ramen för denna artikel. Nedan samman-
fattas idéer för en långsiktsplan enligt uppsatsens 
diskussioner:

tentativa idéer för en kulturstatistisk utvecklingsplan
Produkt/statistikområde Kommentar

Bild- och formstatistik Ny statistik 
Aktualitet; snabbstatistik, kvartalsstatistik, Utvecklingsprojekt, databas
Kulturbarometer Mätningar återupptas
Kulturens pengar, Kulturekonomin Utvecklingsprojekt 
Teater- och dansstatistik Förbättrad aktualitet, inordnas i SOS
Musikstatistik Förbättrad aktualitet, inordnas i SOS
Museistatistik Utvecklingsprojekt
Biblioteksstatistik 
Böcker och tidskrifter Vartannat år
Kulturmiljöstatistik Utvecklingsprojekt
Arkivstatistik Samordnad publicering
Regionala kulturinsatser Uppdrag i regleringsbrev
Barn och ungdomars kultur Ny statistik, 
Barnbarometern MMS, mätningar återupptas
Studieförbunden
Standardiserade publikundersökningar Uppdragsfinansiering
Konstnärernas ekonomiska situation Konstnärsnämnden
Kulturutbildningar och kultursysselsättning Ny statistik
Kulturstatistisk årsbok, översiktspublicering Samordning med proj. KulturSverige
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Slutord
Kulturstatistiken svarar för en del av kultursek-
torns samlade kunskapsbehov. Med kunskaps-
försörjning menas, utöver forskning, även en 
infrastruktur som består av statistikproduktion, 
forskningsinformation, databaser och dokumenta-
tion. Tillgänglighet via Internet är en viktig del i 
kunskapens infrastruktur.

Trots att den statliga kulturpolitiken för några 
år sedan firade sitt trettioårsjubileum har kultur-
politiken aldrig fått en koppling till forskningen 
på det sätt som gäller t.ex. för utbildningspolitiken 
eller socialpolitiken. Inom dessa politikområden 
finns en naturlig och nära koppling mellan sek-
torn, dess statistikförsörjning och forskningen.

Nya resurser för kulturstatistik måste sättas i 
relation till kultursektorns samlade behov av kun-
skapsuppbyggnad. De i dag alltför blygsamma re-
surserna för kulturstatistik bör också ses i relation 
till resurser som tilldelas statistikproduktion inom 
andra politikområden.

Kulturstatistiken måste ses i ett samlat kun-
skapsperspektiv tillsammans med en kulturpoli-
tiskt relevant forskning. I en plan för långsiktig 
kulturpolitisk kunskapsuppbyggnad är det nöd-
vändigt att såväl en forskningsplan som en statis-
tikplan ingår.

Utveckling av kulturpolitiken förutsätter kun-
skap om kulturområdet. En förhoppning kan vara 
att Kulturutredningen i sina analyser och förslag 
ger grund för en långsiktig kunskapsuppbyggnad 
som innehåller såväl forskning som statistik. Kul-
turstatistiken kan sägas ”mäta det omätbara”, men 
det är först då empiriska och kvalitativa metoder 
kompletteras med en analys som kunskap blir an-
vändbar. Statistik, analyser, utredning, utvärdering 
och forskning ger tillsammans kunskaper som bi-
drar till förståelse av den historiska utvecklingen. 
En sådan kunskap ger också möjligheter att välja 
mellan alternativ inför framtiden.
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Kulturens ekonomi

Några problemställningar i kulturekonomin
Att kulturekonomiska argument fått ökat intresse är inte överraskande mot bakgrund av en allt-
mer ekonomiserad samhällsdebatt. Kulturens sysselsättningsgenererande effekter har pekats på 
som regional och lokal tillväxtfaktor. Upplevelseindustri och kreativa näringar är nya begrepp 
som lanserats. Kulturens priselasticitet har aktualiserats i samband med bokmoms och fria inträ-
den vid museer. Entrepenörskapets roll har framhävts i konstnärspolitiken. Design och varumär-
ken poängteras i företagens strategier. Kulturexport har förts fram som argument för kulturstöd. 
Alternativ finansiering av kultur genom sponsring finns åter på den politiska agendan. 

Ekonomiska modeller grundas på hypotesen att individen fattar rationella val. Individens re-
surser för kulturkonsumtion utgörs av disponibel inkomst och disponibel fritid. En grundoriente-
ring hos varje individ är optimal tillfredsställelse. Företagens mål är per definition vinstmaxime-
ring. På marknaden fastställs ett pris mellan utbud och efterfrågan. Politikernas roll i modellen 
definieras av strävan efter makt genom väljarnas stöd.

I sin klassiska tes från 1960-talet hävdar de båda amerikanska kulturekonomerna William 
J. Baumol och William G. Bowen1 att kultursektorn tenderar att stå för en allt mindre andel av 
BNP. Kulturverksamheter går inte att rationalisera som annan produktion och därför uppstår 
en ”kostnadssjuka” (cost disease). En Mozartkonsert tar lika lång tid och engagerar lika många 
musiker idag som för två hundra år sedan. 

Baumols och Bowens pessimistiska tes om kultursektorns stagnation har ifrågasatts av många 
ekonomer, som menar att kultursektorn i stället kan gynnas av inkomsteffekter. Stigande inkom-
ster och ökad välfärd kommer att vrida efterfrågan i riktning mot konst, teater, musik och andra 
kulturupplevelser (Throsby2, 1994). En äldre befolkning med god ekonomi och tillgång på fritid 
kan vara andra faktorer som verkar i samma riktning. 

Det senaste decenniets IT-utveckling har inneburit nya distributionsformer för kulturupple-
velser. Kommunikation, fantasi, fiction, musik, bild och bloggar är beståndsdelar i ett växande 
Internet. Baumols och Bowens hypoteser kan prövas mot denna utveckling. I detta avsnitt visas 
att de svenska hushållens konsumtionsutgifter för medieburen kultur ökat avsevärt snabbare än 
de offentliga kultursatsningarna under den senaste tioårsperioden. I kapitlet om kulturvanorna 
framkommer att vi också ägnar allt längre tid åt massmedier och att Internet bland vissa grup-
per gått om TV-tittande i daglig konsumtionstid. Datorspelsmarknaden expanderar med en 25-
procentig årlig försäljningsökning. 

Utvärdering av kulturpolitik har utgångspunkten: Har kulturpolitiken lyckats mot bakgrund 
av de samhällsekonomiska insatserna? För att besvara frågan behövs statistik om kultursatsning-
arna. Den samlade svenska kulturkonsumtionen omfattar sammanlagt ca 64 miljarder kr, varav 
19 miljarder kr är offentliga utgifter och ungefär 45 miljarder kr består av hushållens kulturkon-
sumtion. Kultur- och mediekonsumtionen motsvarar därmed, enligt använda definitioner, drygt 
2 procent av den samlade bruttonationalprodukten, BNP. 

Det finns ingen oomtvistlig kulturdefinition, men beräkningsmetoder i statistiken ansluter till 
1970- och 90-talens kulturutredningar, liksom till Unesco:s och Eurostats rekommendationer. 
Hushållens privata kultur- och mediekonsumtion är mer än tredubbelt större än de samlade of-
fentliga kulturpolitiska insatserna. Företagens kultursponsring står i Sverige för en mycket liten 
del i finansiering av kulturen, uppskattningsvis mindre än en procent.

1  Performing arts -The Economic Dilemma : A study of problems common to Theater, Opera, Music and Dance 
2  Throsby, D. The Production and Consumtion of the Arts: A View of Cultural Economics
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Relationen mellan statens, regionernas och kommunernas insatser ger en illustration av den of-
fentliga kulturpolitiken. Efterfrågad statistik gäller kommunernas och landstingens kulturinsat-
ser och utgifternas fördelning mellan olika kulturområden. Det regionala utfallet av statens kul-
turinsatser uppmärksammades som en följd av 1990-talets kulturproposition.

Kulturens konsumenter och producenter agerar på en marknad som följer samma lagar om ut-
bud och efterfrågan som gäller andra marknader. I kulturekonomin analyseras kulturmarknaden 
och det kommersiella kulturutbudets samspel med det samhällssubventionerade kulturutbudet. 
Utbytbarhet mellan offentligt finansierad kultur och privat kulturkonsumtion ställer frågan om 
vem som betalar och vem som utnyttjar det offentliga kulturutbudet.

Lokalt finns stora skillnader i kommunernas kultursatsningar, både i nivå och i inriktning. En 
bakgrund är historiska förklaringar liksom skillnader mellan storstad och glesbygd, men också 
klara samband som utgår från den partipolitiska kartan. Medborgarnas kulturella service och 
standard i olika kommuner och regioner kan variera på ett sätt som knappast hade ansetts accep-
tabelt inom andra samhällsområden.

Den ekonomiska utvecklingen inom kulturinstitutioner, filmbolag, bokförlag, organisationer 
etc. kan förstås med hjälp av företagsekonomins modeller. Offentliga kulturinstitutioner har po-
litiskt uppsatta mål, men arbetar samtidigt under marknadsmässiga realiteter. Kulturfinansiering 
via sponsring debatteras men en tillfredsställande statistik om kultursponsring saknas.

I en företagsekonomisk modell gäller publik- och vinstmaximering som förutsättning för kul-
turproducenternas agerande. En offentlig kulturinstitution har konstnärliga och kulturpolitiska 
mål för verksamheten, men gemensamt med andra företag har man krav på balans i bokslutet. 
Krav på högre effektivitet genom krympande anslag och en samtidigt ökande konkurrens från ett 
kommersiellt utbud är en situation för kulturinstitutionerna. 

Kulturen som en närande eller tärande faktor i samhällsekonomin är återkommande i dis-
kussionen. Kultur som regional tillväxtfaktor har nämnts. Den svenska kulturexporten blev in-
tressant genom musikexportens tillväxt men också export av film, TV-produktioner, datorspel, 
design och mode har pekats på som framtidsbranscher i ekonomin. Den svenska förlags- och 
tidskriftsbranschen expanderar internationellt. 

En bättre kunskap behövs om kulturens ekonomiska beståndsdelar. En sådan kunskap kan ge 
svar på vilken roll det offentliga stödet spelar, hur offentlig finansiering, sponsring, biljettintäk-
ter, priser och avgifter varierar mellan olika branscher och områden. Här brister dock tillgängliga 
statistiska data. En slutsats blir att statistiken bör rustas upp men också att den kulturekonomiska 
begreppsapparaten behöver utvecklas, det behövs förbättrade analysmodeller och ekonometris-
ka metoder. 
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Det samlade mönstret i kulturens finansiering
Den offentliga kulturpolitiken formas i samspel mellan statens, landstingens och kommunernas 
insatser men kulturområdet är också en kommersiell marknad med utbud av och efterfrågan på 
varor och tjänster. En inte oväsentlig del av kulturinstitutionernas finansiering består av biljett-
intäkter, biljettkostnader utgör samtidigt en del av den privata kulturkonsumtionen. Den s.k. 
kulturindustrin omfattar kommersiella branscher med t ex bokförlag, skivbolag, filmbolag, tid-
skriftsutgivare och TV-bolag m.fl. som producenter. 

Offentliga och privata kulturutgifter 2005. Miljoner kronor
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Summa offentliga och privata kulturutgifter: 

63,9 miljarder kronor 

Källa:  Statsbudgetens utfall, Ekonomistyrningsverket, Hushållens utgifter, SCB 
Kommunernas bokslut, SCB, Enkät till landstingen, Statens kulturråd

Den samlade kulturkonsumtionen, dvs. summan av de offentliga kulturutgifterna och den privata 
kulturkonsumtionen, beräknas uppgå till nära 64 miljarder kronor för 2005, som är det senaste 
året med jämförbara data. Den största delen av kulturen bekostades av hushållen, ca 45 miljarder 
kronor. De totala offentliga kultursatsningarna, inklusive stödet till massmedier och folkbild-
ning, var ca 19 miljarder kronor. Enligt här använda definitioner av kulturutgifter utgör hushål-
lens kulturkonsumtion ca 70 procent av den totala kulturekonomin i landet, medan den offentligt 
finansierade kulturen svarar för 30 procent.

Kulturens andelar i samhällsekonomin 2005. Procent

Kulturutgifter Procent

Statliga kulturutgifter av total statsbudget1 1,3
Kommunala kulturutgifter av kommunernas tot. driftkostnader2 2,4

Landstingens kulturutgifter av landstingens tot. utgifter2 1,0

Hushållens kulturutgifter av total privat konsumtion 3,5

Totala kulturutgifter av bruttonationalprodukt, BNP4 2,3

1. Statsbudget exklusive skuldräntor. 
2. Kommunala resp. landstingskommunala nettodriftkostnader
3. Hushållens konsumtion 2005 
4. Totala kulturutgifter: summan av offentliga och privata kulturutgifter.

Källor:  Bearbetningar av uppgifter hämtade från Statsbudgetens utfall, Ekonomistyrningsverket, Kulturrådet; 
Enkät till landstingen, SCB:s Hushållens utgifter och SCB:s statistik grundad på kommunala bokslut

De statliga kulturutgifterna år 2005 kan uppskattas till 1,3 procent av den totala statliga bud-
geten (beräknat exkl. räntor på statsskulden). De kommunala kulturutgifternas andel av kommu-
nernas samlade budgetar utgjorde samma år ca 2,4 procent. Landstingens motsvarande andel 
kultur av totala driftkostnader var ca 1,0 procent. Av hushållens sammanlagda privata konsum-
tion utgjorde utläggen för varor och tjänster inom kultur- och medieområdet ca 3,5 procent. En 
beräkning av andelen kultur i hela bruttonationalprodukten, BNP (värdet av alla varor och tjäns-
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ter som produceras) ger i resultat att den totala privata och offentliga kulturkonsumtionen 2005 
motsvarade 2,3 procent av Sveriges BNP.

Av de samlade offentliga kulturutgifterna svarade staten och kommunerna för ungefär lika 
stora delar, ca 8,9 miljarder kronor respektive ca 8,1 miljarder kronor, vilket motsvarade 47 res-
pektive 43 procent av de totala offentliga kulturutgifterna. Landstingens kulturutgifter uppgick 
till ca 1,9 miljarder kronor eller 10 procent av de offentliga kulturinsatserna.

Även om företagens finansiering av kulturlivet genom sponsring utgör en mycket blygsam 
del av kulturlivets intäkter kan den ha strategisk betydelse. På grundval av Kulturrådets statistik 
för statsbidragsstödda kulturinstitutioner kan sponsringens andel uppskattas till någon enstaka 
procent av kulturinstitutionernas samlade intäkter. År 2006 omfattade sponsringen nära 90 mil-
joner kronor, varav hälften gick till museer och konsthallar, 36 procent till teater- och dansområ-
det och 14 procent till musikinstitutioner. 

Den största delen av kulturen svarar hushållen och individerna själva för, uppskattningsvis 70 
procent av den samlade kulturkonsumtionen i landet utgörs av varor och tjänster som hushållen 
själva bekostar. I denna siffra inkluderas även utgifter för apparatinköp, t.ex. TV, ljudanlägg-
ningar, videoapparater samt TV-licenser och abonnemang för TV-kanaler. 

Några källtekniska kommentarer:

Kulturområdet är i statistisk mening svårt att avgränsa entydigt. Senare år finns tendenser till ett 
utvidgat kulturbegrepp genom lansering av samlingsbegrepp som upplevelseindustrin och de 
kreativa näringarna (Cultural Economy). Design, mode, arkitektur, besöksnäringar m.m. räknas 
in i detta bredare synsätt. En sådan kulturavgräsning får stora konsekvenser i den ekonomiska 
beskrivningen, såväl i termer av tillskott i BNP som antal sysselsatta inom kulturekonomin. 
Redovisningen i föreliggande kapitel utgår från avgränsningar i ett traditionellt kulturpolitiskt 
synsätt. I ett avslutande resonemang behandlas översiktligt de båda begreppen upplevelseindu-
stri och Cultural Economy.

Kulturutgifterna avgränsas på olika sätt för stat, landsting, kommuner och hushåll beroende 
på källmaterial. Uppgifter för stat och landsting är tämligen heltäckande. För kommunerna redo-
visas uppgifter som finansieras över kommunernas kulturbudgetar inkl. den kommunala kultur- 
och musikskolan. Kostnader för kulturverksamhet som finansieras inom barnomsorg, utbildning, 
social eller annan kommunal verksamhet utanför kulturnämnden är oftast inte inräknade. En 
särskild felkälla i sammanhanget är kommunala kostnader för bolagiserade kulturinstitutioner 
som i flera fall hamnar utanför boksluten. I hushållens kulturutgifter ingår utlägg för inköp av 
TV- och videoapparater, tidningar, böcker, CD-skivor m.m. Källan här är SCB:s undersökning 
Hushållens utgifter. Hushållens utlägg för kultur och medier innehåller osäkerheter p.g.a. an-
vända urvalsundersökningar. På flera punkter finns skäl för kvalitetsreservationer då det gäller 
enskilda utgiftsposter.

Statistiken som presenteras i detta kapitel är så långt möjligt senast tillgängliga och jämförba-
ra uppgifter. Vid utarbetandet av kapitlet (juni 2008) avser flera källmaterial dock år 2005. Den 
senaste hushållsundersökningen 2007 är nyligen redovisad samtidigt som den senaste statistiken 
för landstingens kulturinsatser gäller år 2005. Uppgifter för 2007 är tillgängliga genom myndig-
heternas årsredovisningar. För att få en anpassning och kongruens t.ex. mellan stat, landsting och 
kommuner används här uppgifter för 2005 och i några fall har även approximationer genomförts 
för att ge jämförbarhet. Läsaren hänvisas till kapitlet ”Kulturstatistikens roll och utvecklingsbe-
hov” där en diskussion förs om den kulturekonomiska statistikens utvecklingsbehov. Genomgå-
ende har fastprisberäkningar som redovisas omräknats (deflaterats) med grund i utvecklingen av 
konsumentprisindex, KPI.
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Den offentliga kulturfinansieringen

Offentliga kulturutgifter 2005 efter huvudman

Kommuner
43%

Landsting
10%

Stat
47%

S:a offentliga kulturutgifter:

18,9 miljarder kronor

Källa: Statsbudgetens utfall, Ekonomistyrningsverket, SCB Kommunernas 
bokslut, SCB, Enkät till landstingen, Statens kulturråd

Den samlade offentliga kulturfinansieringen genom stat, landsting och kommuner3 uppgick 2005 
till ca 18,9 miljarder kronor. Av de offentliga kulturutgifterna svarade staten och kommunerna 
för nästan lika stora delar, ca 8,9 miljarder kronor respektive ca 8,1 miljarder kronor, vilket mot-
svarar 47 respektive 43 procent av de totala offentliga kulturutgifterna. Landstingens kulturutgif-
ter var ca 1,9 miljarder kronor eller 10 procent av de offentliga kulturinsatserna.

I de statliga kulturutgifterna inräknas anslagen under utgiftsområde 17 i statsbudgeten ”Kul-
tur, medier, trossamfund och fritid”. Därutöver inkluderas även vissa andra utgifter, t.ex. arbets-
marknadspolitiska stöd till kulturarbetare genom AMS liksom Boverkets bidrag till kultur- och 
samlingslokaler. Stöd till projekt med kulturanknytning som fördelas av EU genom Kulturpro-
grammet och strukturfonderna redovisas separat. Detta gäller även medel som fördelats av Stif-
telsen framtidens kultur.

De 290 kommunerna satsade år 2005 ca 8,1 miljarder kronor på kultur. Den i särklass största 
delen, över 41 procent utgjordes av anslagen till folkbiblioteken som i absoluta tal var ca 3,3 
miljarder kronor. Den post som i tabellen går under ”Allmän kulturverksamhet” innehåller bl.a. 
kostnader för teater, musik, museer och utställningar som år 2006 var ca 2,6 miljarder kronor 
eller över 31 procent av de sammanlagda kommunala kulturutgifterna. Kostnaderna för den 
kommunala musik-/kulturskolan uppgick till drygt 1,6 miljarder kronor eller 20 procent av kom-
munernas kulturkostnader. Kommunernas bidrag till studieförbunden var 543 miljoner kronor 
motsvarande 7 procent av de kommunala kulturutgifterna.

Landstingens kulturinsatser var 2005 nära 1,9 miljarder kronor. Största delen av landstingens 
kulturinsatser, nästan en fjärdedel utgjordes av bidrag till musikområdet. De största bidragen går 
till de regionala kulturinstitutionerna dvs. länsteatrar, länsmuseer samt regionala orkesterinstitu-
tioner och länsmusikorganisationer. 

3  Antalet kommuner är i dag 290 och antalet landsting är 18 tillsammans med 2 regioner (Västra Götalandsregionen och 
Region Skåne) samt en kommun som ligger utanför landsting (Gotlands kommun).
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Offentliga kulturutgifter 1988 – 2006, miljoner kronor. 
Löpande och fasta priser, 2006=100

 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Löpande priser

Stat 3 819 4 710 5 027 5 735 6 526 7 334 7 565 8 050 8 352 8 712 8 940 9 585

Landsting 825 938 1 021 1 078 1 145 1 241 1 589 1 743 1 828 1 879 –

Kommun 4 794 5 737 6 001 6 093 6 593 6 909 6 919 7 640 7 862 7 872 8 144 8 399

Summa 9 438 11 385 12 049 12 906 14 264 15 484 16 073 17 433 18 412 18 963 –

Fasta priser, 2006=100

Stat 5 770 6 441 6 148 6 558 7 245 8 112 8 247 8 385 8 535 8 870 9 060 9 585

Landsting 1 247 1 283 1 249 1 233 1 271 1 373 1 732 1 815 1 838 1 861 1 904 2 476

Kommun 7 243 7 846 7 339 6 967 7 319 7 642 7 542 7 958 8 034 8 015 8 253 8 399

Summa 14 260 15 570 14 736 14 758 15 835 17 126 17 521 18 159 18 408 18 746 19 218 20 460

Källor:  
 –  uppgifter om statliga kulturutgifter har hämtats från statsbudgetens utfall (ESV),  
 –  uppgifter om landstingens kulturutgifter har samlats in av SCB resp. Kulturrådet via enkät 
 –  uppgifter om kommunala kulturutgifter har sammanställts från SCB:s kommunala räkenskapssammandrag 
–  uppgifter om privat konsumtion av kultur och medier har hämtats från SCB:s undersökning Hushållens utgifter

Under 1990-talets första hälft genomfördes besparingar, främst i de kommunala kulturbudget-
arna, men under något år även i den statliga kulturbudgeten. Med facit i hand kan dock konsta-
teras att kulturen, under åren av stora nedskärningar i den offentliga sektorn, dock behandlades 
som en förhållandevis ”fredad sektor”. Efter 1990-talets finanskris expanderade återigen kultur-
sektorn och under senare hälften av 1990-talet tillfördes kulturen realt ca 2 miljarder kr genom 
kulturbudgetarna i stat, landsting och kommuner.

I ett tjugoårsperspektiv (1988 – 2007) har den statliga kulturbudgeten realt ökat med nära 
70 procent medan de landstingskommunala kulturanslagen uppskattningsvis realt nära fördubb-
lats. De kommunala kulturbudgetarna visar på en tillväxt om 16 procent realt under perioden 
1988 – 2006. Tillväxten i de samlade offentliga kulturinsatserna under perioden motsvarar sålun-
da drygt 40 procent. Då det gäller landsting och kommuner är det viktigt att understryka att bil-
den är splittrad och att stora skillnader förekommer mellan enskilda kommuner och landsting.

Offentliga kulturutgifter 1988 – 2006, miljoner kronor. Fasta priser, 2006=100
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Not: Uppgifter för landstingen saknas för åren 2003 och 2006 och utvecklingen har därför i diagrammet approximerats 
genom medelvärdesberäkning resp uppräkning/extrapolering genom KPI 
Källor: Ekonomistyrningsveerket, SCB, Statens kulturråd
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I reala termer har de offentliga kulturinsatserna under perioden 1988 – 2006 ökat med drygt 6 
miljarder kronor. Ett trendbrott kan vidare konstateras genom att staten under perioden har gått 
förbi kommunerna som den största offentliga finansiären av kulturpolitiken. 

De samlade offentliga kulturutgifterna efter område 2005. Procent
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Källor: Offentliga insatser i regionalt perspektiv, Folkbiblioteken 2005, Museer och konsthallar 
2005, Musikstatistik 2005 samt Teater och dans 2005, Statens kulturråd

Den kulturpolitiska rollfördelningen innebär skilda ansvarsåtaganden för stat, landsting och 
kommuner. Statistikunderlagen är begränsade för en helt rättvisande jämförelse mellan konst-
områden. Diagrammet ovan, liksom tabellen nedan, grundas på vissa approximationer. Kom-
munernas utgifter för teater/dans, musik och museer/utställningar har hämtats från resp. statistik 
som avser intäkter vid statligt stödda institutioner och fria grupper, vilket medför att uppgiften 
inte är heltäckande. De kommunala utgifterna för bild- och formområdet grundas på en scha-
blonuppräkning av enkätuppgifter från 1990-talet. De olika källmaterialen har m.a.o. delvis olika 
avgränsningar i områden. 

Med dessa reservationer torde siffrorna ändå ge en grov bild av mönstret i samhällsinsatserna 
på kulturområdet. Tabellen nedan visar att staten prioriterar teatrarna medan kommunerna tar 
ansvar för bibliotek och landstingen främst stödjer musikorganisationer. Utöver folkbildning 
dominerar de stora institutionsområdena folkbibliotek, teatrar, museer och musik i de samlade 
offentliga kulturinsatserna. Anslagen till folkbiblioteken och folkbildningen omfattar vardera ca 
3,5 miljarder i de offentliga kulturbudgetarna, tillammans sålunda drygt 7 miljarder kronor.

Folkbildningen och folkbiblioteken är de i särklass största samhällsåtagandena i kulturpoliti-
ken med motsvarande en femtedel vardera av de samlade kulturanslagen. M.a.o. går sammanlagt 
runt fyrtio procent av de samlade offentliga kulturanslagen till folkbildning och folkbibliotek.
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Offentliga kulturutgifter efter ändamål 2005. Miljoner kronor och procent

Statliga kulturutgifter Milj. % Kommunala kulturutgifter Milj. %

 kronor  kronor 

Allmän kulturverksamhet 506 5,7 Allmän kulturverksamhet 2 622 32

Teater och dans 1 292 14,5 Stöd till studieorganisationer 543 7

Musik 440 4,9 Bibliotek 3 338 41
Bibliotek, litteratur och kulturtid-
skrifter 254 2,8 Musik-/kulturskola 1 635 20

Bild o form samt konsthantverk 85 1,0 Summa 8 138 100

Ersättning o bidrag till konstnärer 300 3,4 därav2

Arkiv 374 4,2   teatrar, fria grupper 663

Kulturmiljö 639 7,1   musikinstitutioner 167

Museer och utställningar 1 370 15,3   museer/konsthallar 561

Film och medier 265 3,0   bild och form 172

Forskning 33 0,4   Delsumma 1 563 

Folkbildning 2 726 30,5 2) Uppgifter hämtade från teater- dansstatistik,

Mediefrågor 657 7,3 musikstatistik och museistatistik

Beloppen ingår i "Allmän

Summa 8 941 100 kulturverksamhet"

Landstingens kulturutgifter Milj. % Summa offentliga kulturutgifter Milj. %

 kronor  kronor 

Teater och dans 320,7 17,0 Teater och dans 2 276 12

Musik 456,6 24,3 Musik 2 699 14

Bild och form 38,7 2,1 Bild och form 296 2
Museer, utställningar och kulturmil-
jö 355,4 18,9 Museer och utställningar 2 287 12

Bibliotek och litteratur 109,4 5,8 Kulturmiljövård och arkiv 1 013 5

Film och AV 57,7 3,1 Bibliotek och litteratur 3 701 20

Folkbildning 299,5 15,9 Film, AV och medier 323 2

Ungdomsorganisationer 86,6 4,6 Folkbildning 3 569 19

Lokalhållande föreningar 1,8 0,1 Kulturarbetare, konstnärspolitik 307 2
Ersättningar och bidrag till konstnä-
rer 6,9 0,4 Allmän kulturverksamhet 654 3

Allmän kulturverksamhet 148,2 7,9 Summa 18 961 100

Summa 1 881,6 100,0

Not: Tabellen är för vissa poster approximativ: Summeringen är gjord från källor med delvis olika indelningsgrunder.  
Källor: Offentliga insatser i regionalt perspektiv, Folkbiblioteken 2005, Museer och konsthallar 
2005, Musikstatistik 2005 samt Teater och dans 2005, Statens kulturråd

Av kommunernas kultursatsningar om ca 8,1 miljarder går den dominerande delen, över 40 pro-
cent, till folkbiblioteken som i absoluta tal omfattade 3,3 miljarder kronor. Ändamålet ”Allmän 
kulturverksamhet” (bl.a. teater, musik, museer och utställningar) var ca 2,6 miljarder kronor el-
ler över 30 procent av de sammanlagda kommunala kulturutgifterna. Kostnaderna för den kom-
munala musik-/kulturskolan uppgick till 1,6 miljarder kronor eller 20 procent av kommunernas 
kulturkostnader. Motsvarande uppgifter för bidragen till studieförbunden är drygt 0,5 miljarder 
kronor eller 7 procent. 

Landstingens kulturinsatser omfattade nästan 1,9 miljarder kronor. Största delen av detta be-
lopp, ungefär en fjärdedel utgjordes av bidrag till musikområdet. De regionala kulturinstitutio-
nerna dominerar stödet från landstingen. De största bidragen går till länsteatrar, länsmuseer, 
regionala orkesterinstitutioner och länsmusikorganisationer. 
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Kulturinstitutionernas finansiering

Offentlig finansiering av kulturinstitutioner och fria 
grupper 2006 (05). 1000-tal kronor.

Institution/ Antal Bidrag i tusental kronor från   Intäkter Off. bi-

organisation inst. stat landsting kommun övr. off. Tot of totalt, tkr drag, %

Nationella teaterinstitutioner 3 808 593 - - - 808 593 981 960 82

Reg/lok teaterinstitutioner 31 596 786 535 686 502 186 3 043 1 637 701 2 214 989 74

Övr. institutioner m. statsbidrag 5 16 291 2 746 5 959 376 25 372 102 897 25

Fria teatergrupper/projekt 68 58 408 14 061 32 754 1 889 107 112 171 476 62

Fria dansgrupper 34 24 621 2 031 4 195 1 273 32 120 41 528 77

S:a teatrar 1411 504 699 554 524 545 094 6 581 2 610 898 3 512 850 74

Länsmusikorganisationer 20 295 149 163 493 458 642 547 492 84

Lok/reg orkesterinstitutioner 15 160 748 273 741 434 489 573 614 76

S:a musikorganisationer 35 455 897 437 234 893 131 1 121 106 80

Centralmuseer 251 169 670 0 392 4 214 1 174 276 1 615 020 73

Statliga museer 27 124 828 0 4 781 1 746 131 355 222 251 59

Regionala museer 30 268 000 303 315 161 874 9 711 742 900 1 049 658 71

Kommunala museer 76 48 141 37 570 320 873 5 002 411 586 567 005 73

Övriga museer 52 32 271 15 430 39 727 1 903 89 331 173 592 51

Konsthallar 45 7 987 5 016 72 387 1 206 86 596 121 989 71

S:a museer och konsthallar 2551 650 897 361 331 600 034 23 782 2 636 044 3 749 515 70

Folkbibliotek 290 53 049 109 4423 501 415 3 663 906 3 663 906 100

S:a samtliga organisationer 7213 664 542 1 025 2974 646 543 467 597 9 803 97912 047 377 81

.

Källor: Kulturrådets teater-, musik och museistatistik respektive år. Bearbetning. Uppgifter för musikorganisationer 2005

Landets ca 75 teater-. dans- och musikinstitutioner, 100-talet fria grupper, drygt 250 museer/
konsthallar och 290 bibliotek erhöll 2005 ett offentligt stöd om ca 12 miljarder kronor. Den 
högsta offentliga finansieringen fanns, bortsett från biblioteken, vid de nationella teaterinstitu-
tionerna samt vid länsmusikorganisationerna med över 80 procent. Detta är en avsevärt högre 
offentlig finansiering än vad som gäller vid museerna som i genomsnitt hade 70 procent. Den 
lägsta offentliga finansieringen fanns bland kategorin ”övriga statliga museer” samt vid de fria 
teatergrupperna.

Hushållens kulturkonsumtion

Hushållens kulturutgifter 1985 – 2006, miljoner kronor. 
Löpande och fasta priser, 2006=100

 1985 1988 1992 1995 1996 1999 2001 2006

Löpande priser 15 423 20 455 26 287 29 490 28 311 36 723 38 219 41 967

Fasta priser,2006=100 28 511 32 893 32 148 32 888 31 430 40 426 40 668 41 967

Källa: Hushållens utgifter respektive år, SCB
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Den helt övervägande delen av kulturkonsumtionen bekostas ur individernas egen portmonnä. 
Enligt SCB:s undersökningar av hushållens utgifter (HUT) avser ca 42 miljarder kronor utgifter 
för varor och tjänster inom kultur- och medieområdet vilket motsvarar nästan 70 procent av 
den samlade kulturkonsumtionen. I siffran inkluderas t.ex. inträdesbiljetter, bok- och skivinköp, 
TV-licenser men även utgifter för utrustning och apparatinköp, t.ex. TV, ljudanläggningar och 
videoapparater. 

Den samlade kulturkonsumtionen 1988 – 2006. Fasta priser 2006=100
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Källor: Statsbudgetens utfall (Ekonomistyrningsverket), Landstingens kulturutgifter. SCB resp. 
Kulturrådet. Kommunala kulturutgifter har hämtats från SCB:s kommunala räkenskapssammandrag 
(Vad kostar verksamheten i din kommun?) Uppgifter för hushållens kulturkonsumtion har hämtats 
från SCB:s Hushållens utgifter. Not: Uppgifter för landstingen 2003 och 2006 är imputerade.

I diagrammet ovan illustreras den privata kulturkonsumtionens utveckling under två decennier 
relaterat till utvecklingen i de offentliga kultursatsningarna. Från figuren framgår att nedgången 
i hushållens kulturkonsumtion under 1990-talets första hälft var mer markant än besparingarna i 
de offentliga kulturbudgetarna. Under några år skedde nedskärningar i kommunerna som i reala 
termer träffade kultursektorn, men under 1990-talets senare hälft ökade åter kulturinsatserna. De 
offentliga kulturanslagen har realt under tjugoårsperioden ökat med sammanlagt drygt 4 miljar-
der motsvarande ca 25 procent medan hushållens kulturkonsumtion ökat med hela 10,5 miljarder 
motsvarande 34 procent.
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Hushållens utgifter inom kultur- och medieområdet 2006, miljoner kronor

Varor/tjänster Milj kr
Kr per

  hushåll

TV, video/DVD, utrustning 4 310 1 081

KabelTV, satelitTV 1 290 323

TV-avgifter 1 750 439

Licensavgifter 3 410 855

Radio/stereo utrustning 3 080 772

Inspelningsmedier 460 115

CD/DVD skivor, köp, hyra 860 216

Internetabonnemang 1 640 411

TV-spel/konolspel/dataspel 80 20

Teater och konserter 810 203

Bio 280 70

Opera, revy, teater, musikal 250 63

Inträde konsert 240 60

Inträde museum 150 38

Kulturella tjänster 8 360 2 096

Avgift för utövande av musik mm 60 15

Böcker 4 685 1 175

Tidningar och tidskrifter 1 660 416

Dagstidning 1 160 291

Veckotidning, månadstidning 550 138

Tavlor 150 38

Musikinstrument 202 51

Spel, lotterier 1 340

Övriga tjänster 5 190 1 301

SUMMA 41 967 10 523

Källa: Hushållens utgifter 2006 (HUT), SCB. Bearbetning

Tabellen ovan har hämtas från SCB:s undersökning Hushållens utgifter. Urvalsstorleken i se-
naste undersökning var ca 2 200 hushåll. I undersökningen mäts konsumtionen genom uppgifts-
insamling från ett urval hushåll med hjälp av kassabok/dagboksanteckningar av de medverkande 
hushållen.

Resultaten från dessa undersökningar har osäkerheter genom att uppgifterna är skattningar 
baserade på urvalsundersökningar och för några utgiftsslag på en detaljerad nivå. Hushållsun-
dersökningarna ger dock möjlighet till analys av långsiktiga trender. Även om uppgifter från 
enskilda års mätningar kan te sig osäkra är mätfelen huvudsakligen desamma i återkommande 
mätningar. Undersökningarna har genom åren varit den enda tillgängliga källan för att uppskatta 
den privata kulturkonsumtionen och har använts sedan 1970-talet. Den internationella klassifika-
tionen bakom undersökningarna har gjort att statistiken även använts av Eurostat för att, så långt 
möjligt, ge jämförbara uppgifter mellan länder.

Ett annat sätt att mäta den privata kulturkonsumtionen är att sammanställa uppgifter från 
befintlig branschstatistik om försäljning eller omsättning av varor och tjänster inom kultur- och 
medieområdet. Med denna metod undviks sålunda osäkerheten som följer av urvalsundersök-
ningar, även om andra felkällor kan finnas i beräkningarna. Uppgifterna kommer således från 
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respektive ”bransch” av producenter till skillnad från utdraget i SCB:s hushållsundersökning där 
alltså konsumenter tillfrågats om sin konsumtion. Branschuppgifterna bygger på producenternas 
egna uppskattningar av försäljning och omsättning. Den främsta invändningen mot denna metod 
består i bristande täckning, t.ex. biljetter för inträden på kulturevenemang som inte är statsun-
derstödda eller medieutgifter där medieföretaget inte är anslutet till någon branschorganisation 
(och därmed inte räknas in i statistiken).

Mediekonsumtion: Omsättning/försäljning/intäkter i 
mediebranscher 2006 – 2007. Milj kronor
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Källor: Svenska Filminstitutet 2007, IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) 2004, Nordicom/
Sveriges Videodistributörers Förening 2006, Radiotjänst AB 2007, Swedish Games Industry 2007, Svenska 
Förläggareföreningen 2006, Nordicom/Tidningsutgivarna/Presstödsnämnden, 2006, Post- och telestyrelsen 2007

Hushållens sammanlagda konsumtion av varor och tjänster inom kultur- och medieområdet 
uppskattas i de båda diagrammen (ovan och på omstående sida) till ca 34 miljarder kr. Privata 
kulturutgifter som inte ingår i statistiken är t.ex. inköp av tidskrifter eller abonnemang på satel-
lit-/kabel-TV. Utgifter för apparatutrustning är heller inte inräknade. Bland utlägg för ”levande 
kultur” i diagrammet nedan finns heller inte inräknat utgifter för kulturutbud utanför de stats-
bidragsstödda institutionerna, bl.a. kommersiellt anordnade konserter, privatteatrar, annan un-
derhållning m.m. Utgifter för besök på evenemang vid utlandsresor finns heller inte med, t.ex. 
entrébiljetter vid museibesök på semesterresor etc.
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Kulturkonsumtion: Biljett-/spelintäkter/avgiftsintäkter 2005 – 2006 vid 
kulturinstitutioner, fria grupper och musikskolor. Milj kronor
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Summa: 1,1 miljarder kr

Källor: Teater- och dansstatistik 2005, Musikstatistik 2005, Museer och konsthallar 2005. Statens kulturråd, SMoK 2006

I de båda diagrammen illustreras hushållens konsumtionsutgifter för kulturutbud i olika former 
(det övre diagrammet) resp. konsumtionsutgifter för medieburen kultur (det nedre diagrammet). 
Biljettintäkter/recetter vid (statsunderstödda) kulturinstitutioner och avgifter inom musikskolor 
omfattar drygt 1 miljard kronor medan försäljning, konsumtionsutgifter och avgifter för mass-
medier uppgår till 33 miljarder kronor. Datorspelbranschen visar på en expansiv utveckling med 
en 25-procentig årlig tillväxt och försäljningen av datorspel under 2007 låg i nivå med utläggen 
för både biobiljetter och inköp av CD/musikfonogram.

Den samlade kultur- och mediekonsumtionen har under de senaste två decennierna således 
förskjutits från en skattefinansierad offentlig kultursektor mot en privatfinansierad kulturkon-
sumtion. Hushållens kultur- och mediekonsumtion har under tioårsperioden 1996 – 2006 realt 
ökat med 34 procent medan den skattefinansierade kulturen ökat med 25 procent. Hushållens re-
ala konsumtionstillväxt om 10 miljarder förklaras huvudsakligen av tillkomsten av Internet, fler 
abonnerade TV-kanaler per satellit och kabel samt en växande datorspelsmarknad. Dessa medier 
tillgodoser behov av information, bildning, fantasi, fiction och kultur som både konkurrerar med 
och substituerar det offentliga kulturutbudet. Internet och IT innebär nya distributionsvägar för 
kultur. Nedladdad musik har förändrat fonogrambranschen. I motsats till Baumols och Bowens 
pessimistiska tes om kultursektorns stagnation visar alltså den faktiska utvecklingen på en ökad 
efterfrågan och en ökad konsumtion, räknat såväl i ekonomiska termer som i tidsanvändning. 
Konsumenterna är uppenbart villiga att betala alltmer av sina resurser på kulturmarknaden.

Det senaste decenniet kan sägas ha inneburit två väsentliga skiften: 1) Staten är i dag en större 
finansiär av kultur än landets alla kommuner tillsammans och 2) den privata kultur- och medie-
konsumtionen har under perioden ytterligare ökat gapet mot de offentliga kulturinsatserna med 
över 10 miljarder kronor.

Samtidigt kan konstateras att det grova utgifts- och finansieringsmönstret i de offentliga kul-
turbudgetarna ligger fast. I det totala mönstret har bara marginella förskjutningar skett. Sålunda 
avser fortfarande idag ca 7 miljarder, motsvarande fyrtio procent av samhällets kulturpolitiska 
åtaganden, stöd och bidrag till folkbibliotek och till folkbildning.
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Kultursponsring
Sponsring är, enligt en vanlig definition, ”affärsmässigt samarbete till ömsesidig nytta för två 
eller flera parter”. Den sponsrade ger förmåner till sponsorn och ersättes med en motprestation. 
Har inga krav på motprestation ställts i avtalet är det sålunda inte sponsring utan gåva eller do-
nation. Motprestationer kan vara t.ex. att det sponsrande företagets logotype exponeras i mark-
nadsföring eller programkatalog. Sponsring kan bestå av såväl kontant ersättning som varor och 
tjänster. S.k. produktplacering i filmer och TV-produktioner innebär exponering av varumärken 
mot ersättning, detta räknas dock inte som kultursponsring. Ett närliggande begrepp till spons-
ring är företagens sociala ansvar, s.k. Corporate Social Responsibility (CSR). Det har hävdats att 
intresset för sponsring av sport och kultur skulle ha minskat genom att CSR ökat i omfattning 
senare år. Statistiken om sponsring är emellertid begränsad. En slutsats är dock att kulturspons-
ring i Sverige är mycket liten jämfört med anglosaxiska länder. Även om näringslivets sponsring 
av kulturlivet kan te sig blygsam kan den för enskilda kulturprojekt ha en strategisk betydelse.

Två olika material om sponsring finns tillgängliga med principiellt olika definitioner och 
mätmetoder. Kulturrådet redovisar i sin årliga statistik sponsringsintäkter vid statsunderstödda 
kulturinstitutioner och fria grupper inom teater- och dansområdet, musikområdet och museiom-
rådet. En annan källa är den enkät som organisationen Kultur och Näringsliv genomfört våren 
2008 till drygt 600 kulturorganisationer. 

Sponsring av kulturinstitutioner och fria grupper 2006, procent
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konsthallar

50%

Musikorganisa-

tioner

14%

Sponsring totalt:  89,4 milj kr

Källor: Teater- och dansstatistik 2006, Musikstatistik 2006 , Museer och konsthallar 2006, Statens kulturråd 

Kultursponsringen omfattade 2006 enligt diagrammet ovan drygt 89 miljoner kronor, varav un-
gefär hälften gick till museer och konsthallar, 14 procent musikinstitutioner och resterande 36 
procent till teater- och dansområdet. I absoluta tal utgjorde sponsringen till teatrarna 32,3 milj kr, 
till musikorganisationerna 12,7 milj och till museerna/konsthallarna 44,5 milj kr.

Sponsring har enligt sammanställningen realt minskat med 31 miljoner kronor sedan 1998 
vilket motsvarar en nedgång om 26 procent. På grundval av Kulturrådets statistik för statsbi-
dragsstödda kulturinstitutioner kan sponsringens andel uppskattas till 1,1 procent av de samlade 
intäkterna. Andelen sponsring av totala intäkter vid teatrarna utgjorde 0,9 procent, vid musikor-
ganisationerna 1,1 procent och vid museerna/konsthallarna 1,3 procent.

Sponsringen kommer i praktiken från ett relativt begränsat antal stora sponsringsavtal. Även 
om ett antal fria grupper och andra producenter/arrangörer inte ingår i redovisningen torde kul-
tursponsringen vid dessa vara av tämligen begränsad omfattning. Sponsring hos vissa större 
kommersiellt anordnade konserter och evenemang kan dock vara betydande.
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Sponsring av kulturinstitutioner/fria grupper 1998 – 2006, 
1000-tal kr. Fasta priser, 2006=100
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Källor: Teater- och dansstatistik resp. år, Musikstatistik resp. år, Museer och konsthallar resp. år, Statens kulturråd

Kultursponsringen nådde en topp 1998 – 99 bl.a. genom Kulturhuvudstadsåret, K98. Därefter har 
intresset från näringslivet för kultursponsring mattats av. Särskilt museerna har fått vidkännas ett 
minskat intresse från sponsorer. De största sponsringsavtalen gäller några av symfoniorkestrarna 
samt nationalinstitutionerna. Den övervägande delen av kultursponsringen kommer från några få 
sponsorer inom de svenska storföretagen och storbankerna. Kungliga Filharmonikerna – Stock-
holms konserthusstiftelse ingår inte i Kulturrådets statistik och uppgiften om sponsring har där-
för kompletterats i denna redovisning.

Sponsringsintäkter 2006 överstigande 1 milj kr vid 
kulturinstitutioner m.fl. 1000-tal kr
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Källa: Teater- och dansstatistik 2006, Museer och konsthallar 2006, Musikstatistik 2006. Statens kulturråd 
Årsredovisning, Stockholms konserthusstiftelse/Stockholms filharmoniker och Göteborgs Symfoniker
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Sponsring av kulturinstitutioner och fria grupper 1998 – 2006, 
1000-tal kronor i löpande priser

Mottagare 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Teatrar 39 714 46 989 45 113 38 370 32 814 31 660 31 272 29 640 32 292

därav

   nationella teatrar 20866 25 957 21 675 19 975 11 120 6 291 6 024 7 211 10 183

   regionala/lokala teatrar 15 576 14 659 17 462 15 717 16 330 16 399 20 242 17 143 14 863

  övriga teatrar med statsbidrag 2 636 5 525 5 576 1 153 4 237 7 037 3 931 3 873 6 130

   fria teatergrupper, verks o proj 635 838 400 1 499 1 094 1 736 1 067 1 235 816

   fria dansgrupper 1 10 0 26 33 197 8 178 300

Musikorganisationer 10 713 16 793 15 096 11 787 12 432 13 025 17 795 16 072 12 661

därav

  Länsmusikorganisationer 770 1 374 664 845 1 810 2 444 2 435 3 124 2 600

  Lok/reg orkesterinstitutioner 9 943 15 419 14 432 10 942 10 622 10 581 15 360 12 948 10 061

Museer/konsthallar 58 968 58 805 37 636 26 848 47 646 21 044 30 792 51 264 44 488

därav

  centralmuseer 17 452 11 435 13 563 9 091 12 520 6 497 9 202 11 813 17 092

  övr. statliga museer 5 906 5 167 3 970 2 293 16 179 2 582 1 908 12 789 2 565

  regionala museer 10 755 11 564 4 111 1 485 6 057 3 125 13 356 13 663 13 396

  kommunala museer 6 688 4 451 2 132 2 687 1 691 3 085 3 025 6 748 6 506

  övriga museer 11 996 18 747 5 066 7 509 3 820 3 892 2 553 4 268 2 105

  konsthallar 6 171 7 441 8 794 3 783 7 379 1 863 748 1 983 2 824

Samtliga institutioner/grupper 109 395 122 587 97 845 77 005 92 892 65 729 79 859 96 976 89 441

Källor: Kulturrådets årliga teater-, musik och museistatistik respektive år. Bearbetning 
Årsredovisning, Stockholms konserthusstiftelse/Stockholms filharmoniker och Göteborgs Symfoniker
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Kultursponsring 1998 – 2006. Fasta priser (2006=100) 1000-tal kronor

Mottagare 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Teatrar 43 925 51 727 49 175 40 828 34 181 32 354 31 839 30 038 32 292

därav

   nationella teatrar 23 078 28 574 23 627 21 255 11 583 6 429 6 133 7 308 10 183

   regionala/lokala teatrar 17 227 16 137 19 034 16 724 17 010 16 758 20 609 17 373 14 863

  övriga teatrar med statsbidrag 2 915 6 082 6 078 1 227 4 413 7 191 4 002 3 925 6 130

   fria teatergrupper, verks o proj 702 923 436 1 595 1 140 1 774 1 086 1 252 816

   fria dansgrupper 1 11 0 28 34 201 8 180 300

Musikorganisationer 11 849 18 486 16 455 12 542 12 950 13 310 18 118 16 288 12 661

därav

  Länsmusikorganisationer 852 1 513 724 899 1 885 2 498 2 479 3 166 2 600

  Lok/reg orkesterinstitutioner 10 997 16 974 15 732 11 643 11 064 10 813 15 639 13 122 10 061

Museer/konsthallar 65 220 64 735 41 025 28 568 49 630 21 505 31 351 51 952 44 488

därav 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  centralmuseer 19 302 12 588 14 784 9 673 13 041 6 639 9 369 11 972 17 092

  övr. statliga museer 6 532 5 688 4 327 2 440 16 853 2 639 1 943 12 961 2 565

  regionala museer 11 895 12 730 4 481 1 580 6 309 3 193 13 598 13 846 13 396

  kommunala museer 7 397 4 900 2 324 2 859 1 761 3 153 3 080 6 839 6 506

  övriga museer 13 268 20 637 5 522 7 990 3 979 3 977 2 599 4 325 2 105

  konsthallar 6 825 8 191 9 586 4 025 7 686 1 904 762 2 010 2 824

Samtliga institutioner/grupper 120 993 134 948 106 656 81 939 96 760 67 169 81 308 98 278 89 441

Källor: Kulturrådets årliga teater-, musik och museistatistik respektive år. Bearbetning 
Årsredovisning, Stockholms konserthusstiftelse/Stockholms filharmoniker och Göteborgs Symfoniker

Kultur och Näringslivs enkät 2008

Organisationen Kultur och Näringsliv är ett nätverk av företag, näringslivsorganisationer och 
kulturproducerande företag med syfte att främja samarbete mellan företag och kultur. På uppdrag 
av Kultur och Näringsliv och Stockholms Handelskammare genomförde undersökningsinstitutet 
Demoskop vintern 2008 en undersökning om företagssponsring bland kulturorganisationer. Stu-
dien omfattade totalt 617 intervjuer via Internet avseende sponsring under 2007.

Enligt undersökningsrapporten4 beräknas kultursponsring till aktörer av någon omfattning 
uppgå till ca 90 milj kr under 2007. Sponsring beräknas stå för ungefär en procent av den totala 
finansieringen av kulturverksamheterna. Andelen ökar måttligt om även donationer inkluderas. 
Sponsring och donationer beräknas totalt omfatta 112 milj kr. Kostnaderna för sponsringen be-
räknas i rapporten till 10 – 12 procent av sponsringsintäkterna. Omräknat i pengar skulle detta 
innebära att nettovärdet av sponsringen uppgår till ca 80 milj kr.

Hälften av de nationella kulturorganisationerna i undersökningen och var femte av övriga or-
ganisationer (med personal om minst ett årsverke) uppgav att de mottagit någon form av spons-
ring. Sponsring ökar med storlek på verksamheten. Sponsring är vanligare i mindre orter än i 

4  Sponsring och kulturfinansiering 2007. Kultur och Näringsliv, Stockholms Handelskammare
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större, vilket antyder att även lokal förankring är en drivkraft. Sponsring är vanligast inom klas-
sisk musik och opera följt av teater, kulturminnesvård/muséer samt film/multimedia/TV/radio.

Sponsring utgör enligt rapporten ca 1 procent av kulturorganisationernas totala intäkter. Do-
nationer är betydligt mindre vanliga än sponsring. Bland de kulturorganisationer som har spon-
sorer dominerar engångsavtalen. Hälften av organisationerna har engångsavtal och det är vanligt 
att man har mer än en sponsor. Bank/försäkring/finansiella tjänster är den bransch som domi-
nerar bland sponsorerna, 28 procent av kulturorganisationer med sponsring uppgav sponsrande 
företag inom dessa branscher.

Intäkter av sponsring samt donationer i kulturorganisationer 2007. 1000-tal kr

 Totalt Nationella Övr. med

   > 1 manår

Sponsorintäkt 90 444 59 581 30 863

Donationer 21 080 13 628 7 453

  varav företag 8 913 7 164

  varav privatpersoner 12 168 6 464 5 704

Totalt 111 524 73 209 38 316

Källa: Sponsring och kulturfinansiering 2007. Kultur och Näringsliv, Stockholms Handelskammare

Trots att olika metoder och definitioner används i de båda källorna finns en stor överensstäm-
melse då det gäller skattning av sponsringens totala omfattning, ca 90 milj kr. Även sponsring 
som andel i kulturorganisationernas omsättning ligger på samma nivå och uppskattas i båda käl-
lorna till ca 1 procent. 

En slutsats från denna redovisning blir att det vore önskvärt med insatser för att fortlöpande 
mäta kultursponsring. Kulturrådets statistik brister i täckning genom att endast statsunderstöd-
da verksamheter ingår. Enkäten från Kultur och Näringsliv innehåller delvis samma problem 
genom avsaknad av definition av begreppet kulturorganisation. Sponsringsstatistik grundad på 
Kulturrådets statistik tillsammans med kompletterande uppgiftsinsamling då det gäller kultur-
producenter, arrangörer, kulturorganisationer, kommuner m.fl. som saknar statligt stöd är en väg 
att utveckla en tillförlitlig sponsringsstatistik. 
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Övrig kulturfinansiering

Framtidens kultur: Fördelade bidrag 1995/96 – 2006. 
Milj kronor Fasta priser 2006=100
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Källa: Årsredovisning respektive år, Stiftelsen framtidens kultur, bearbetning 
Stiftelsen Framtidens kultur som startade sin verksamhet 199x genom att 
löntagarfonderna frigjordes. Stiftelsen har fullgjort sitt uppdrag 2009. 

Bidrag för kulturprojekt fördelade av Allmänna 
arvsfonden 2000 – 2006. Fasta priser 2006=100
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Källa: Allmänna arvsfonden, Verksamhetsberättelser
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Boverkets bidrag till kultur- och samlingslokaler 
1920 – 2006. Fasta priser Milj kr 2006=100
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Källa: Ekonomistyrningsverket

Anslag till Arbetsförmedlingen Kultur 2005

Aktivitetsstöd

56%

Förvaltning

21%

Arbetsmarknadsutbild-
ning

17%

Åtg. för 

arbetshandikappade

6% Totalt 304 milj kr

Källa: Arbetsmarknadsverket

EU:s kulturprogram och strukturfonder

EU:s ramprogram för Kultur 2000: Ansökningar och fördelade medel. 1000-tal euro

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Antal svenska ansökningar 29 16 17 27 17 14 11

Beviljade svenska ansökningar 13 9 12 9 5 4 2

Beviljat stödbelopp, 1000-tal euro 1 032 1 490 2 026 608 475 565 873

Källa: Rapporter från RAÄ, Kulturrådet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet

Finansiering av svenskt kulturliv sker även genom EU:s kulturprogram och genom strukturfon-
derna. Åren 2000–2006 genomfördes kulturprogrammet Kultur 2000. Programmet syftade till 
att bl.a. främja kulturellt skapande genom i första hand ettåriga eller fleråriga samarbetsprojekt. 
I Kulturrådets utvärderingsrapport konstateras att det svenska samlade resultatet av programmet 
uppgick till 32 projekt med svensk huvudarrangör, 117 projekt med svensk medarrangör samt 
22 översättningsstöd till 95 verk. Svenskledda projekt har tagit del av drygt 7 miljoner euro och 
projekt med svensk medarrangör av cirka 34 miljoner euro. 
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Fördelning av projekt med svensk huvudarrangör

Kulturområde 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Kulturarv 3 1 0 0 3 1 1

Litteratur 2 1 0 1 1 1 0

Scenkonst 1 0 0 5 0 2 1

Bild- och formkonst 0 1 7 0 0 0 0

Summa 6 3 7 6 4 4 2

Källa: Utvärdering av EU:s ramprogram för kultur 2000. Kulturrådet 2007:7

Stöd till kulturprojekt inom EU:s strukturfonder

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Antal stödda projekt 43 546 620 336 245 229 273

EU-stöd, tkr 134 990 547 538 542 974 350 822 251 168 127 237 210 347

Totalt inkl nationell finansiering, tkr 341 965 1 664 780 1 431 019 928 741 752 639 373 952 545 792

Källa; Sammanställningen bygger på årliga rapporter om svenska projekt med kulturanknytning som beviljats medel 
genom EU:s strukturfonder åren 2000 – 2006. Rapporter från RAÄ, Kulturrådet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet

Upplevelseindustri, Cultural Economy, kulturexport
I en europeisk kulturekonomisk studie5 från EU-kommissionen konstateras att kulturindustrin 
och kultursektorn (Cultural Economy) bidrar med 2,6 procent av EU-ländernas samlade BNP 
och utgör 3,1 procent av sysselsättningen. Bl.a. dessa resultat har refererats till som argument 
då det gäller kulturen som drivkraft inom ramen för Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsätt-
ning. Rapporten kan illustrera behovet av att ta fram studier för att följa utvecklingen inom ett 
bredare definierat kulturekonomiskt begrepp än det ”traditionella” kulturpolitiska området. 

KK-stiftelsen redovisade i rapporten ”Upplevelseindustrin  2003 – Statistik och jämförelser” 
en statistik om svensk upplevelseindustri med en uppdatering av rapporten 2004. I KK-stiftel-
sens rapport om upplevelseindustrin inräknas bl.a. arkitektur, design, film/foto, konst, litteratur, 
marknadskommunikation, media, mode, musik, scenkonst, turism/besöksnäring. Upplevelsein-
dustrin svarade enligt rapporten för en nettoomsättning om 366 miljarder kronor och upplevel-
seindustrins bidrag till BNP i dessa termer skulle motsvara ca 4,8 procent.

ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier, har i ett regeringsuppdrag tagit fram en kunskaps-
översikt om upplevelseindustrins och de kreativa näringarnas betydelse. I rapporten visas på en 
koppling mellan kultur, kreativitet och näringsliv. Begreppet ”cultural economy” inkluderar fler 
näringar jämfört med begreppet upplevelseindustri, t.ex. stora delar av turismrelaterade näringar. 
Oavsett vilket begrepp som används visar den statistiska genomgången i ITPS:s rapport att nä-
ringssektorn, mätt med de båda avgränsningarna, har haft en ekonomisk tillväxt över perioden 
1997 till 2005 som i stort sammanfaller med utvecklingen för tjänstesektorn i sin helhet. Detta 
skulle enligt definitionerna innebära att upplevelseindustrin har drygt 430 000 sysselsatta i lan-
det medan nära 510 000 är sysselsatta inom näringssektorn som svarar mot begreppet ”Cultural 
Economy”.

5  The Economy of Culture in Europe, KEA European Affairs, 2006
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Kulturexport

Den svenska kulturexporten har fått uppmärksamhet genom musikexportens växande betydelse 
men export av film, TV-produktioner, datorspel, design och mode har också pekats på som fram-
tidsbranscher för den svenska ekonomin. Den svenska förlags- och tidskriftsbranschen visar 
också på kraftig internationell tillväxt. 

Exportrådet har i en studie uppskattat att 94 000 personer är sysselsatta inom sektorn upple-
velseindustrin. Exportrådets uppskattning skiljer således i antal sysselsatta väsentligt från skatt-
ningen i ITPS:s rapport. Enligt Exportrådet skulle sektorn bidra med 37,4 miljarder kronor till 
BNP och 16 miljarder till den svenska exporten, motsvarande 1,6 procent. 

Musikindustrins inkomster från varurelaterad export. Fasta priser (2004=100). Milj kr
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Källa: Export Music Sweden

Enligt branschorganisationen ”Export Music Sweden” var de totala exportinkomsterna från mu-
sikindustrin 2004 ca 6,5 miljarder kronor. Royalties stod för 1,3 miljarder kr och den varurelate-
rade exporten bidrog med 4,9 miljarder kr medan den servicerelaterade exporten svarade för 334 
milj kr. I fasta priser ökade exporten med ca 80 procent åren 1997 – 2004.

Musikindustrins inkomster från export 1997 – 2004. Milj. kr

  Totala Varurelaterade Servicerelaterade Exportinkomster
  exportinkomster exportinkomster exportinkomster från royalties

1997 3 368 2 200 424 684
1998 3 476 2 375 384 693
1999 4 321 3 150 400 753
2000 4 554 2 918 647 970
2001 4 809 2 757 700 1 336
2002 6 759 4 767 682 1 310
2003 6 969 5270 383 1 316
2004 6 533 4912 334 1 287

Källa:Export Music Sweden

Utveckling och försäljning av datorspel är en expanderande bransch med en omsättning beräk-
nad till ca 1 miljard kronor 2005 och med årlig tillväxt om 25 procent. Exportframgångarna i 
branschen har ibland liknats vid musikindustrins utveckling.

KULTURSVERIGE 2009  231

Kulturens ekonomi



Försäljning av dataspel efter plattform 2007. Milj kr
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Toalt: 2 262 milj kr

Källa: Swedish Games Industry

Enligt Swedish Games Industry/Dataspelsbranschen såldes under 2007 över 7,6 miljoner spel 
motsvarande ett värde av 2,3 miljarder kronor i konsumentled. Detta belopp kan jämföras med 
biografernas samlade biljettintäkter om 1,2 miljarder kronor och försäljningen av musikfono-
gram/CD som omfattar 1,3 miljarder kronor.

Datorspelsförsäljningen 2007 fördelat på genrer. Procent 
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Källa: Swedish Games Industry
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Kulturens sociologi

Publikens demografi och socioekonomi
Den sociala dimensionen var en grund i 1974 års kulturproposition och uttrycktes i målet ”Kul-
turpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter 
och behov”. I 1996 års kulturproposition formulerades ett av målen som ”Kulturpolitiken skall 
ge alla möjlighet för delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser”, dvs. ett principiellt snar-
likt mål om en social utjämning i kulturpolitiken.

Eftersatta grupper, nya grupper, vidgat deltagande och tillgänglighet är honnörsord som åter-
kommit i kulturpolitiska styrdokument. Mångkultur och genusperspektiv är begrepp under det 
nya millenniet. Kultur för barn- och ungdomar har fortsatt hög prioritet. 

Effekter av kulturpolitiska insatser mäts ytterst i ”användarledet”, dvs. i det demografiska och 
socioekonomiska mönstret i människors kulturvanor, kulturkonsumtion och attityder. Vad har 
hänt sedan 1970- och 1990-talens kulturpolitiska utredningar? Hur ser dagens kulturkonsumtion 
ut; finns tendenser till utjämning? Hur påverkar nya medier och distributionsformer för kultur-
upplevelser människors kulturkonsumtion? 

Uppfyllelsen av kulturpolitikens sociala mål kan utvärderas från studier om befolkningens 
kulturvanor och kulturkonsumtion mot bakgrund av socioekonomiska, demografiska och re-
gionala faktorer, efter etnicitet, funktionshinder etc. Statistik och analys om kulturvanornas för-
delning och utveckling blir därför i högsta grad en ”kulturpolitiskt relevant forskning”. I denna 
forskning engageras specialister från olika dicipliner, t.ex. kultursociologer, ungdomsforskare, 
fritidsforskare, barnkulturforskare eller medieforskare.

Sociologisk teori och empirisk metodik måste gå hand i hand med analys av människors kul-
turutnyttjande. Den franske kultursociologen Pierre Bourdieu diskuterar begreppet kulturellt ka-
pital i sin bok ”Konstens regler” och visar att värderingar och symboler är förklaringar till män-
niskors kulturella mönster. Sociologen Harald Swedner var pionjär i Sverige och genomförde på 
1960-talet publikstudier vid teatrar med analys av hinder och barriärer mot den s.k. finkulturen. 
Svensk kultursociologi har dock präglats av ett etnologiskt synsätt, mer undantagsvis har man 
arbetat med empiriska modeller och data. Kulturvaneanalys har kommit att stå på en isolerad 
statistisk grund, skild från sociologisk metod och teori. De båda traditionerna behöver mötas, 
forskarvärlden med teoribildning och den ”byråkratiska” världen där praktiker producerar och 
efterfrågar användbara sifferresultat. Kulturrådet hade under 1980- och 1990-talen en nyckelroll 
då det gällde att utveckla undersökningsmetodik, genomföra surveyundersökningar och sam-
manställa analysrapporter om svenska folkets kulturdeltagande och kulturvanor.

Kulturutredningens utvärderingsbetänkande från 1995 innehöll en grundlig analys av utveck-
lingen i kulturvanorna sedan 1970-talet. Den byggde på resultat från barometermätningar och 
SCB:s ULF-statistik som tillsammans utgjorde ett omfattande material med kontinuitet. I den 
efterföljande Kulturpropositionen konstaterades behov av en fortsatt analys av kulturvanor.

I dagens situation kan finnas behov att diskutera tillgången på kontinuerliga mätresultat av 
kulturvanorna. I kapitlet ”Kulturstatistikens roll och utvecklingsbehov” konstateras att en slut-
punkt verkar ha satts för decenniers uppbyggda tidsserier om kulturvanorna. Ett datamaterial 
om kulturvanorna som presenteras i detta kapitel kommer från SCB:s ULF-statistik 2006 som 
dessvärre verkar bli den sista sedan mätningarna inleddes i mitten av 1970-talet. Mätningarna 
genom Kulturbarometern, som inleddes i början av 1980-talet, har inte genomförts sedan 2002. 
En osäkerhet gäller om Barnbarometern, som sedan 1984 mäter småbarnens kulturvanor, får en 
fortsättning.

Utbildning är en resurs för kulturell delaktighet och utbildningsnivå är den variabel som 
starkast korrelerar med aktivt kulturdeltagande. I befolkningsstudier analyseras publikens och 
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”icke-publikens” kulturvanor (”cultural users–non users”). Mönstret för barriärer analyseras och 
hinder för kulturdeltagande kan identifieras. Sociala resurser som släkt, vänner, arbetskamrater 
eller andra sociala nätverk är komponenter i en kulturell välfärd. Hälsa är viktig för full kultu-
rell delaktighet liksom funktionshinder och ohälsa utgör hinder för kulturdeltagande. Den till-
gängliga fritiden är en resurs som bestämmer kulturdeltagandet men är ojämnt fördelad mellan 
befolkningsgrupper.

Individens ekonomiska resurser utgör en annan välfärdskomponent. En begränsad hushålls-
ekonomi medför priskänslighet hos presumtiva publikgrupper. Hur avgiftspolicy och biljettpris 
samvarierar med kulturdeltagande är en annan aspekt i kulturekonomin och kulturvanestudierna. 
Dessa problemställningar exemplifierar vikten av att se kulturvanorna som en del i befolkning-
ens levnadsförhållanden, ”den kulturella välfärden”. 

Tillgängliga källor om fritids-, kultur- och medievanor

Syftet i detta avsnitt är att i utdrag översiktligt presentera senast tillgängliga undersökningsresul-
tat. För en diskussion om kulturvanestatistikens utvecklingsbehov hänvisas till avsnittet ”Kultur-
statistikens roll och utvecklingsbehov”. Följande källmaterial behandlas:

SCB:s levnadsnivåundersökning 2006 (ULF)• 
Mediebarometern 2007. Nordicom• 
European Cultural Values 2007. Eurobarometer (bearbetning av svenskt material)• 
Tidsanvändningsstudie 2001. SCB• 
Kulturbarometern 2002. Kulturrådet• 
SOM-institutet, Riks-SOM 2007• 
Barnbarometer 2002/2003. Mediamätning i Skandinavien, MMS• 

Mediekonsumtion tangerar aktiviteter som anses vara ”traditionell” kultur. Film och musik är 
en del av kulturlivet, oavsett tekniska kanaler för distribution. Boken är ett massmedium men 
bokläsning ses som en kulturpolitisk angelägenhet. Kulturforskare och medieforskare kan ib-
land ha olika syn på var gränsen går mellan ”levande” kultur och medieburen kultur. Internet, 
elektronisk kommunikation, digitala distributionsformer av musik och filmer är några exempel. 
Gränsen mellan TV-mediet och Internet är på väg att suddas ut. 

Kulturrådet har sedan 1983, från början i samarbete med dåvarande avdelningen för publik- 
och programforskning vid Sveriges Radio, SR/PUB, genomfört mätningar av svenska folkets 
kulturvanor genom Kulturbarometern. Då SR/PUB avvecklades 1994 tog Kulturrådet ett fortsatt 
ansvar för Kulturbarometern. Nordicom har svarat för Mediebarometern som genomförs årligen 
med stöd från Kulturdepartementet och några medieföretag. 

Senaste Kulturbarometer genomfördes 2002. Kulturbarometern är i behov av revidering, bl.a. 
för att få bättre samordning med Mediebarometern. En fortsatt Barnbarometer bör samordnas 
med en utvecklad Kulturbarometer. Europeiska kulturvanemätningar genomfördes på uppdrag 
av EU:s statistikbyrå, Eurostat, under åren 2001 och 2003 med en uppföljande undersökning 
2007. En utvecklad Kulturbarometer bör få en bättre koppling även till de europeiska kultur-
vaneundersökningarna.

Barometermätningarna och ULF-undersökningarna bygger på delvis olika metodik. Vissa 
resultat kan te sig motsägelsefulla. Olika undersökningsresultat kan dock komplettera varandra 
om de tolkas utifrån sina specifika tekniska förutsättningar. 

I avsnittet ”Kulturstatistikens roll och utvecklingsbehov” pekas på att kulturvanestatistiken 
torde vara den mest angelägna frågan att lösa i kulturstatistiken. Att Sverige även fortsatt garan-
teras en tillfredsställande statistik om kulturvanor bör vara ett gemensamt ansvar för Kulturde-
partementet, Kulturrådet, Riksbankens Jubileumsfond och forskarnätverket SweCult. 
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Tidsanvändning
Den ”fria tiden” är den tid som återstår då arbete, arbetsresor, studier, hushållsarbete, sömn, vila, 
städning, tvätt m.m. har räknats från dygnets 24 timmar. I den ”fria tiden” ryms t.ex. hobbies, 
mediekonsumtion och kulturaktiviteter. Studier av tidsanvändning ger ramar för analys av kul-
turvanorna. Tidsanvändningsstudien 2000/01 är den andra undersökningen som SCB genomfört 
sedan den första undersökningen 1990/91. Undersökningen omfattade befolkningen i yrkesverk-
sam ålder (20 – 64 år). Dagboksrapportering av olika aktiviteter under dygnets 24 timmar använ-
des och urvalet omfattade ca 6 000 personer.

”Den fria tiden”. Genomsnittlig tid per dygn. Minuter
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Källa: Tidsanvändningsstudie 2001. SCB

Tillgänglig fritid har ökat sett över en längre tidsperiod, bl.a. genom arbetstidsförkortningar och 
längre semestrar. Samtidigt har allt längre arbetsresor tenderat att äta upp en del av arbetstids-
förkortningen. Tiden för personliga aktiviteter, sömn, måltider m.m., tar omkring 10 timmar i 
anspråk per dygn, något mer för kvinnor än för män. Tiden för fritidsaktiviteter uppgår till drygt 
fem timmar per dygn, något mer för män än för kvinnor. Den enskilt dominerande aktiviteten är 
radiolyssnande och TV-tittande som i genomsnitt tog 1 timma och 47 minuter. 

Som näst största aktivitet kommer social samvaro med omkring en timma per dag. Här ingår 
familjeliv, umgänge med släkt och vänner, besök på pub/restaurang etc. Kvinnor ägnar något 
mer tid åt social samvaro än män. Idrott och friluftsliv tar en dryg halvtimma i anspråk, något 
mer för män än för kvinnor. Svenska folket läser i genomsnitt en knapp timma per dag. Perso-
ner som nått pensionsåldern läser nära en och en halv timma per dag. Resor under fritid (dvs. 
ej arbetsresor) upptar en halvtimma. Kulturaktiviteter är mot bakgrund av den genomsnittligt 
fria tiden om fem timmar förhållandevis marginella aktiviteter. Enligt tidsanvändningsstudien 
upptar underhållning och kultur i genomsnitt endast 6 minuter av dygnet. Då inräknas alla slags 
kulturaktiviteter, besök på teater, bio, konsert, museer, utställningar etc.
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SCB:s ULF-statistik 
SCB har sedan 1975 genomfört undersökningar av svenska folkets levnadsförhållanden (ULF) 
för att långsiktigt följa välfärdsutvecklingen. Mätningarna delas in i frågeblock, s.k. kompo-
nenter, som omfattar bl. a. Hälsa, Utbildning, Boende, Sysselsättning, Sociala relationer och 
Fritid. Frågor av kulturstatistiskt intresse gäller bl. a. biblioteksbesök, teaterbesök, konsertbesök, 
museibesök och besök på konstutställning. Genom stora undersökningsurval har en detaljerad 
bakgrundsredovisning möjliggjorts liksom matchning mellan frågevariabler. Intervjuerna ge-
nomförs som direktintervjuer vid hembesök. Kulturrådet tog i början av decenniet initiativ till 
att analysera insamlade data om fritids- och kulturaktiviteter sedan ULF-mätningarna inleddes 
i mitten av 1970-talet. Resultaten presenterades i rapporten Den kulturella välfärden (2002)1. I 
rapporten konstaterades att för flertalet kulturaktiviteter kan spåras ett trendmässigt ökat delta-
gande sedan 1970-talet. Tidigare passiva grupper hade mobiliserats och tidigare aktiva grupper 
hade blivit än mer aktiva. Skillnader mellan högutbildade och lågutbildade, mellan arbetare och 
tjänstemän liksom med avseende på andra socioekonomiska bakgrundsfaktorer tenderade att 
utjämnas. 

Senaste ULF-data avser 2006 och vid utarbetandet av denna rapport (hösten 2008) föreligger 
endast preliminära resultat. Till skillnad från tidigare undersökningar, som helt genomförts med 
muntliga direktintervjuer, har en kombination av telefonintervjuer och hemintervjuer tillämpats. 
För att ge full jämförbarhet med tidigare undersökningar redovisas dock här endast resultat som 
grundas på besöksintervjuerna.

SCB:s ULF-statistik kommer framöver att anpassas efter EU:s välfärdsmätningar SILC (Sta-
tistics on Income and Living Conditions). Detaljerade frågor om kulturvanor kommer därmed 
att utgå och ULF-materialet blir en tämligen ointressant källa i kulturstatistiken. Slutpunkten i 
ULF-mätningarna avseende kulturaktiviteter kommer bli 2006 års undersökning.

Personer 16 – 84 år som ägnat sig åt kulturaktiviteten under 
de senaste 12 månaderna 1982 – 2006. Procent

 minst någon gång   mer än 5 ggr   
 82-83 90-91 98-99 2006  82-83 90-91 98-99 2006

Teaterbesök 31,7 37,6 40,3 38,5 3,6 2,9 2,9 2,5
Konsertbesök 32,1 38,8 45,8 54,1 6,5 6,0 6,1 6,7
Konstmuseum/konstutställning 30,1 34,8 37,4 35,3 5,0 5,3 5,1 4,8
Annat museum än konstmuseum 42,9 38,8 42,2 40,5 4,3 3,0 2,8 2,8
Bibliotek 49,1 50,8 58,9 53,7 28,6 26,7 31,4 24,1
Studiecirklar eller kurser 28,9 27,0 22,8 20,4 11,6 8,9 6,1 6,1
Biobesök 46,8 50,3 57,5 63,5 16,2 14,8 15,2 13,9
Gudstjänst 40,5 36,9 36,9 43,9 13,2 10,6 9,7 9,7
Idrottsevenemang 41,8 43,7 48,5 50,4  19,1 18,6 20,7 23,0

 minst någon gång   minst varje vecka  
 82-83 90-91 98-99 2006  82-83 90-91 98-99 2006

Läst skönlitteratur 68,1 72,2 . . 28,7 31,4
Läst tidskrifter 68,2 71,7 76,0 71,9 34,2 36,5 37,6 30,8
Läst veckotidningar 78,5 74,7 73,2 69,5 43,4 37,2 33,7 29,3
Spelat något musikinstrument 17,3 16,0 15,1 14,4 7,7 6,9 6,4 6,3
Sjungit i kör eller annan sånggrupp 5,3 5,5 5,9 5,9 3,5 3,5 3,8 3,7
Målat, ritat, tecknat eller arbetat med lera . 18,0 16,9 14,1  . 5,3 4,5 4,3

Källa: Undersökningar av levnadsförhållanden, ULF 2006. SCB 
Skattningar baserade på 2006 års besöksintervjuer

1  En ny rapport beräknas utkomma hösten 2008.
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Personer 16 – 84 år som ägnat sig åt kulturaktiviteten under 
de senaste 12 månaderna 1982 – 2006. Procent
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Källa: Undersökningar av levnadsförhållanden, ULF 2006. SCB. Skattningar baserade på 2006 års besöksintervjuer
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Personer 16 – 84 år som på fritiden någon gång ägnat sig åt 
kulturaktiviteter under de senaste 12 månaderna 2006. Procent

 Teater- Konsert- Konstmu- Museum Biblio- Studie- Bio Guds- Idrotts-

besök besök seum/konst (ej konst- tek cirkel tjänst evene-
   utställning museum)  el. kurs  mang

Samtliga 38,5 54,1 35,3 40,5 53,7 20,4 63,5 43,9 50,4

Män 32,9 53,2 31,7 40,9 48,2 16,4 60,7 39,2 59,1

Kvinnor 44,1 55 38,8 40 59,2 24,3 66,3 48,5 41,8

ÅLDERSGRUPP

16-19 år 40,5 54,3 25,6 31 57,5 19,2 88,2 41 65

20-29 år 31,7 64,1 31,6 39,4 58,8 25,4 87,8 35,3 60,1

30-44 år 34,2 55,7 33,7 46 57,1 20,5 75,1 43,4 60,3

45-64 år 44,1 56,6 40 42,2 50,1 19,6 56,6 44,8 47,5

65-74 år 45,7 42,9 38,3 38,2 52,3 20 40,4 50,5 33,5

75-84 år 29,1 35,2 30,9 27,3 47,2 15,3 19,5 50,2 23

FAMILJETYP

Ensamstående utan barn 32,9 52 34,7 32,1 54,1 20,3 66,3 34,1 45,2

Ensamstående med barn 29,4 48,5 39,9 36,2 63,2 17,7 73,8 33,7 49,7

Sammanboende utan barn 44,2 52,6 40,8 37,3 51 19,7 52,9 38,5 40,6

Sammanboende med barn 34,6 49,8 34,6 41,2 61 16,6 71,2 40,8 58,4

UTLÄNDSK BAKGRUND

Utrikes födda 24,3 35,7 34,8 30,8 60,2 20,2 53,4 31 33,3

Inrikes födda. Utrikes f föräldrar 40 54,6 38,3 34 57,1 19,8 75 35,7 46,7

SVENSK BAKGRUND
Inrikes födda. En förälder f utri-
kes 30,1 54,2 35,5 44 55 16,2 78 28,1 50,5

Inrikes födda. Inrikes f föräldrar 40,2 54,2 37,6 37,4 54,4 19 63,7 39,4 49,7

UTBILDNINGSNIVÅ

Förgymnasial 30,8 37,7 22,8 22,7 44,8 13,4 47,8 34,5 41

Gymnasial 31,8 49,9 31,5 30,9 50,9 17,6 60,8 37 50,1

Eftergymnasial 50,3 64,9 55,9 55,8 69,7 25,4 79 40,8 49,6

SOCIOEKONOMISK GRUPP

Ej facklärda arbetare 25,6 40,4 21,5 24 47,9 16,1 48,2 35,3 40,4

Facklärda arbetare 25,6 43,7 22,7 23,1 49 15 53,3 33,3 47,4

Samtliga arbetare 25,6 41,8 22 23,6 48,4 15,6 50,4 34,4 43,4

Lägre tjänstemän 42,6 53,5 40,5 38,3 55,1 17,5 61,3 39 45,2

Mellannivå-tjänstemän 50,4 63,8 52 49,5 66 24,6 73,5 43,5 52

Högre tjänstemän 56,6 65,7 63 65,2 65,8 24,3 79,8 39,8 47,2

Mellan+högre tjänstemän 52,8 64,5 56,2 55,6 65,9 24,5 75,9 42,1 50,2

Samtliga tjänstemän 49,6 61,1 51,4 50,2 62,6 22,3 71,4 41,1 48,6

Företagare 37,8 48,6 39,1 34,9 38,9 17,8 55,3 37,7 50,9

Jordbrukare 31,4 35,8 21,8 26,5 24,3 18,9 31,5 69,1 32,1

Förvärvsarbetande 39,7 57,3 38,7 40,9 54,5 19,1 72,2 37,3 54,2

Hemarbetande .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Ålderspensionärer 40 38,8 35,8 31 51,4 19,6 29,9 45,2 27,8

Förtidspens./långv.arbetslösa 23,1 36,1 30,8 23,3 53,9 17,5 38,6 28,8 25,7

H-REGION

H1 Stockholm 48,9 52,6 50,3 47,4 56,6 18,8 74,4 31 43,2

H8 Göteborg 38,6 56,4 42,6 40,3 57,6 20,3 72,4 38,9 47

H9 Malmö 42,4 59,8 43 44,9 59,9 18,2 69 36,8 45,7

H3 Större städer 34,5 50,5 33,8 34,5 54,3 18,6 61,4 37,6 49,4

H4 Södra mellanbygden 32,8 50,4 29,9 30,1 53,7 19,3 53,3 42,3 49,6

H5 Norra tätbygden 34,3 46,9 29,6 28,7 53,2 19,9 55,2 37,9 44,8

H6 Norra glesbygden 24,7 44,7 24,9 26 54 18,6 47,2 43,4 45,9

Källa: Undersökningar av levnadsförhållanden, ULF 2006.SC B – Skattningar baserade på 2006 års besöksintervju
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Personer 16 – 84 år som på fritiden ägnat sig åt 
kulturaktiviteter varje vecka 2006. Procent

 Läst skön- Läst tid- Läst Spelat Sjungit Målat, ritat,

litteratur skrifter vecko- musik-  i kör tecknat ar-

   tidningar instrument  betat m. lera 

Samtliga 31,4 30,8 29,3 6,3 3,7 4,3

Män 21,3 36,4 23,6 7,8 2,5 2,4

Kvinnor 41,4 25,3 34,8 4,8 4,9 6,2

ÅLDERSGRUPP

16-19 år 21,8 12 28,2 10,8 8,3 10,5

20-29 år 22,6 27 27,6 12,1 4,4 8,2

30-44 år 30,8 32,7 22,1 6,1 3,2 3,3

45-64 år 33,9 35,9 27 3,9 3 2

65-74 år 35,5 29,9 38,4 4,3 2,6 3,2

75-84 år 41,3 26,7 54,3 5,2 4,6 6,3

FAMILJETYP

Ensamstående utan barn 30,9 25,7 30 7,5 4,7 5,8

Ensamstående med barn 32,3 30,2 26,7 5,2 3,2 2,5

Sammanboende utan barn 34,7 33,3 34,3 5,9 3,2 3,3

Sammanboende med barn 29,7 33,5 21,7 5,5 3,2 4,1

UTLÄNDSK BAKGRUND

Utrikes födda 26,7 25,6 30,5 5,7 1,9 6,1

Inrikes födda. Utrikes f föräldrar 20,7 21,8 37,4 3,1 2,9 5

SVENSK BAKGRUND

Inrikes födda. En förälder f utrikes 29,9 33,8 23,7 10,8 4,8 6,7

Inrikes födda. Inrikes f föräldrar 33,5 31,7 29,2 6,2 3,8 3,8

UTBILDNINGSNIVÅ

Förgymnasial 22,4 18,9 35,7 6,7 3,8 5

Gymnasial 27,4 26,6 30,7 4,5 2,5 3,4

Eftergymnasial 45,6 44,6 22,7 8,3 5,2 5

SOCIOEKONOMISK GRUPP

Ej facklärda arbetare 24,5 17,8 37,4 4,8 3 3,6

Facklärda arbetare 24,5 25 29,2 4,5 2,5 2,9

Samtliga arbetare 24,5 20,8 34 4,7 2,8 3,3

Lägre tjänstemän 36,8 30 32,7 4,9 1,8 2,2

Mellannivå-tjänstemän 42,5 39,7 24,1 6,2 3,7 4,1

Högre tjänstemän 48,5 52,3 20,5 7,9 4,2 4,2

Mellan+högre tjänstemän 44,8 44,8 22,7 6,8 3,9 4,1

Samtliga tjänstemän 42,3 40,3 25,7 6,3 3,3 3,5

Företagare 22,5 39,3 28,3 8 5 6,5

Jordbrukare 17,6.. .. .. .. ..

Förvärvsarbetande 31,5 34,6 25,1 6,3 3,2 3,4

Hemarbetande .. .. .. .. .. ..

Ålderspensionärer 36,8 28,8 44,3 4,8 3,7 4,3

Förtidspens./långv.arbetslösa 33,8 20,7 34,2 4,5 2,5 3,7

H-REGION

H1 Stockholm 36,8 34 25,2 6,3 2,8 4,6

H8 Göteborg 37,4 31,6 24,5 5 3,5 4

H9 Malmö 36,2 36 32,4 9,6 8,2 8,8

H3 Större städer 30,1 29,4 27,9 5,8 3,4 3,1

H4 Södra mellanbygden 28,2 28,7 35,5 5,2 3,1 4,1

H5 Norra tätbygden 27 27,7 31,1 9,7 5,8 7,5

H6 Norra glesbygden 30,1 31,9 38,2 8,6 4,8 4,8

Källa: Undersökningar av levnadsförhållanden, ULF 2006. SCB. Skattningar baserade på 2006 års besöksintervjuer
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Mediebarometern
Mediebarometern har genomförts årligen sedan 1979. Mätningen sker genom telefonintervjuer 
till ett urval personer mellan 9 och 79 år och avser frågor om medieanvändning under föregående 
dag, vecka, månad, halvår och år. Intervjuer i senaste barometer (2007) har genomförts under 
42 slumpmässigt valda dagar över hela året och omfattade ca 4 200 intervjuer. Nordicom, som 
ansvarar för Mediebarometern, får bidrag av några medieföretag för undersökningen men hu-
vudfinansiering sker via Kulturdepartementet.

I ”Mediedagen” redovisas hur stor andel och under hur lång tid svenska folket en genomsnitt-
lig dag tar del av olika medier, bl. a. radio, TV, video, bio, DVD, CD/kassettband, morgontid-
ning, kvällstidning, tidskrifter och böcker.

Mediedagen, andelen 9 – 79-åringar som använder massmedier 
en genomsnittlig dag 1989 – 2007. Procent
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Källa: Mediebarometern 2007. Nordicom – Sverige 

Under de drygt två decennier som mätningarna omfattar kan utläsas några större förskjutningar 
i mediekonsumtionen. Lansering av ny teknik och utrustning ligger bakom ökningen av video/
DVD liksom den dramatiska uppgången i Internetanvändning. Skillnaderna mellan olika ålders-
grupper är stora, t.ex. ägnar yngre personer i dag mer tid åt Internet än åt TV-tittande. Bland 
yngre kan konstateras ett något minskat läsande av morgontidningar. Nedladdning av musik 
och filmer, chat, datorspel online eller genom konsoler är exempel på ny mediekonsumtion. Ny 
teknik, t.ex. mediecentraler, suddar alltmer ut gränserna mellan olika medier. 
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Mediedagen, medieanvändning i minuter i hela 
befolkningen 9 – 79 år en genomsnittlig dag 2007
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Totalt: 6 timmar 5 minuter

Källa: Mediebarometern 2007. Nordicom – Sverige
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Mediedagen, användning i minuter i hela befolkningen 
9 – 79 år en genomsnittlig dag 2007

Använd-
ningstid i 
minuter 1)

Radio Televi-
sion

CD-
skiva

Böcker Dagstidning Tidskrift Video/DVD Mp3 Inter-
net 2)

Totalt 100 99 17 19 28 14 12 11 61

  Män 100 102 17 15 29 12 13 12 71

  Kvinnor 99 97 17 23 27 16 11 10 51

Ålder

  9-14 24 89 11 21 5 8 23 14 52

  15-24 54 91 27 20 15 7 25 43 109

  25-44 103 90 21 15 24 11 14 10 80

  45-64 116 98 16 18 33 15 7 3 55

  65-79 137 128 9 24 46 25 4 1 15

Utbildning

Låg 149 123 10 14 36 17 6 3 24

Mellan 115 105 20 15 29 13 12 12 64

Hög 87 83 20 24 32 16 10 7 75
1. Brutto. Den tid som befolkningen mellan 9 och 79 år avsätter för medier en genomsnittlig dag, dvs. även de som inte 
använder ett medium inräknas.
2. Internet-användningen avser all användning i hemmet och på skola/arbete oavsett om den ingår i arbete eller är av privat 
karaktär. 

Källa: Mediebarometern 2007, Nordicom – Sverige
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Mediedagen, andel 9 – 79-åringar som använder 
massmedier en genomsnittlig dag 2007. Procent

Procent av 
befolkningen

TV Radio Morgon-
tidning

Böcker CD 
Mp3 
kass-
ett

Vecko-/ 
månads-
tidning

Text-
TV

Kvällstid-
ning

Special-/ 
facktid-
skrift

Inter-
net

Video 
DVD

Bio

Totalt 85 77 72 38 41 30 26 31 15 64 14

  Män 87 77 71 30 40 23 33 34 17 68 15 6

  Kvinnor 83 76 72 45 41 36 19 28 13 60 14 5

6

Ålder

 9-14 94 58 26 60 52 29 12 13 3 64 27 11

 15-19 85 63 59 42 76 20 16 26 4 85 26 11

 20-24 78 68 58 34 73 15 22 38 9 88 26 13

 25-34 82 74 63 33 49 24 35 39 14 79 22 5

 35-44 82 79 77 33 44 24 31 39 16 75 14 5

 45-54 82 81 80 34 33 27 26 35 21 71 10 3

 55-64 85 84 84 37 32 34 27 33 22 60 8 4

 65-79 90 83 86 36 18 44 28 25 17 29 6 3

Utbildning

Förgymnasial < 9 år 89 86 76 21 20 38 25 30 11 29 7 2

Förgymnasial 9-10 år 85 78 78 30 27 34 26 36 12 43 12 3

Gymn. utbildning< 2år 86 81 77 29 33 29 29 37 16 60 14 3

Gymn. utbildning>2år 86 77 73 32 47 25 29 38 14 71 15 5

Högskola/univ. <3år 80 79 78 41 39 30 27 34 21 73 13 5

Högskola/univ. >3år 80 77 84 49 44 30 30 28 26 78 13 7

Sysselsättning

Arbetare 85 81 72 24 40 25 28 39 13 63 13 3

Tjänstemän 81 82 80 40 37 27 31 38 21 78 11 4

Högre tjänstem./akad. 80 79 90 47 47 28 29 32 27 87 13 8

Egna företagare 81 85 75 34 41 28 24 37 21 76 15 5

Pensionärer 90 83 85 35 18 43 29 26 16 30 7 2

Studerande 82 63 65 42 70 21 18 29 10 85 25 12

Arbetslösa 74 68 58 31 52 19 25 45 12 75 21 6

Hemort

Större städer 86 80 73 38 41 32 28 30 16 62 15 5

Södra mellanbygden 87 79 73 33 37 29 24 35 13 60 15 5

Norra tätbygden 86 78 75 37 41 31 26 33 15 69 9 4

Norra glesbygden 83 74 62 38 37 30 23 34 14 54 10 3

Stockholms-regionen 83 70 67 45 42 26 24 31 17 67 15 9

Göteborgs-regionen 84 73 71 39 49 27 32 26 15 74 16 9

Malmö-regionen 84 72 76 42 43 27 22 25 14 75 16 4

Källa: Mediebarometern 2007, Nordicom – Sverige. Bearbetning
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Eurobarometer: ”Cultural Values” 2007. Svenska undersökningen

Som resultat av Eurostats projekt genomfördes kulturvaneundersökningar 2001 (EU15) och 
2003 (för de 12 nya medlemsländerna). Undersökningarna fick en uppföljning2 2007 då mät-
ningar genomfördes samtidigt i EU:s 27 medlemsländer (EU27). Undersökningarna var ett upp-
drag av EU-kommissonen till Eurobarometer. 

Intervjuerna genomfördes under perioden februari – mars 2007 av undersökningsinstitutet 
TNS Opinion & Social med befolkningsurval om totalt nära 28 000 intervjuade personer över 
15 år. Intervjuerna skedde genom hembesök, s.k. face-to-face. Den svenska undersökningen om-
fattade 1 011 intervjuer. I huvudsak användes samma surveyteknik och frågeformuleringar som 
i de båda undersökningarna 2001 och 2003.

Aktuella data från Kulturbarometern saknas (senaste 2002) men för att kompensera denna 
brist har därför i arbetet med denna rapport valts att göra en separat bearbetning av den svenska 
undersökningen inom Eurobarometers mätningar 2007. Urvalet i denna undersökning är sålunda 
mindre än Kulturbarometerns och även p.g.a. andra olikheter mellan mätningarna är det svårt 
att direkt göra jämförelser mellan materialen. Redovisningen i det följande syftar dock till att 
komplettera bilden av kulturvanemönstret. På några punkter, t.ex. hinder för att utöva kulturakti-
viteter, har dessutom Eurobarometermätningen en bredare ansats än Kulturbarometern.

Tittartid för olika TV-kanaler. Minuter i hela TV-
befolkningen en genomsnittlig dag 2007

 Ingen gång Minst en gång

   

Balett, dansföreställning, opera 73 27

Bio 28 72

Teater 52 48

Konsert 46 54

Bibliotek 29 71

Museum 37 63

Läst bok 13 87

Besökt historiska platser, slott, kyrkor 25 100

Källa: European Cultural Values. Eurobarometer 2007 
Bearbetning. Dataarkiv via Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst, SSD

2 European Cultural Values. Eurobarometer 2007/European Commission. Special Eurobarometer 278
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Kulturaktiviteter 2007 under senaste 12 månader. Procent

 Besökt teater     

Besökt balett, dansföreställning ope-
ra

Kön

Ingen 
gång

1–2 ggr3–5 ggr Mer än 
5 ggr

Totalt

 

Ingen 
gång

1–2 
ggr

3–5 
ggr

Mer än
5 ggr

Totalt

Samtliga 52 34 9 4 100 74 19 3 2 100

Män 56 31 8 4 100 77 18 2 2 100

Kvinnor 49 37 9 4 100 71 21 4 3 100

Ålder

15-24 44 42 4 11 100 65 25 2 9 100

25-39 61 32 6 0 100 77 19 2 1 100

40-54 54 36 7 3 100 77 18 3 2 100

55+ 48 33 12 5 100 72 20 4 3 100

Utbildning

Hög 44 38 13 5 100 70 22 4 3 100

Låg 70 24 3 0 100 82 12 1 1 100

Mellan 60 31 5 4 100 80 16 2 2 100

Studier 50 38 7 5 100 69 26 3 2 100

Besökt konsert      Besökt bibliotek   

Kön

Ingen 
gång

1–2 ggr3–5 ggr Mer än 
5 ggr

Totalt

 

Ingen 
gång

1–2 
ggr

3–5 
ggr

Mer än
5 ggr

Totalt

Samtliga 47 36 10 7 100 31 20 15 34 100

Män 46 36 9 8 100 36 21 13 30 100

Kvinnor 48 35 10 7 100 25 19 17 39 100

Ålder

15-24 33 44 7 16 100 19 18 11 53 100

25-39 54 33 8 5 100 25 21 19 34 100

40-54 45 39 8 7 100 31 23 14 31 100

55+ 47 34 12 7 100 34 17 13 34 100

Utbildning

Hög 39 38 12 10 100 24 19 17 40 100

Låg 64 25 6 3 100 48 19 8 21 100

Mellan 54 33 8 4 100 39 23 14 23 100

Studier 41 43 3 10 100 7 10 9 72 100

Källa: European Cultural Values. Special Eurobarometer nr 278: 2007/ European Commission 
Bearbetning. Dataarkiv via Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst, SSD
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Kulturaktiviteter 2007 under senaste 12 månader. Procent

 
Besökt museum/galleri

  

Besökt historiska byggnader, kulturmin-
nen etc 

Kön

Ingen 
gång

1–2 
ggr

3–5 
ggr

Mer än 
5 ggr

Totalt

 

Ingen 
gång

1–2 
ggr

3–5 
ggr

Mer än 
5 ggr

Totalt

Samtliga 36 32 17 15 100 26 31 20 23 100

Män 37 32 15 15 100 25 31 19 25 100

Kvinnor 34 31 19 15 100 26 32 20 22 100

Ålder

15-24 42 28 21 9 100 19 37 18 26 100

25-39 33 36 17 12 100 22 38 21 19 100

40-54 37 36 14 13 100 23 35 21 21 100

55+ 35 27 18 19 100 30 25 18 27 100

Utbildning

Hög 25 33 21 21 100 19 29 24 28 100

Låg 58 27 8 3 100 47 18 15 19 100

Mellan 46 30 13 10 100 30 37 14 18 100

Studier 26 41 21 12 100 19 40 21 21 100

 Bokläsning     Tittat/lyssnat på kulturprogram i TV /radio

Kön

Ingen 
gång

1–2 
ggr

3–5 
ggr

Mer än 
5 ggr

Totalt

 

Ingen 
gång

1–2 
ggr

3–5 
ggr

Mer än 
5 ggr

Totalt

Samtliga 14 13 12 60 100 10 16 16 57 100

Män 20 16 14 49 100 11 15 17 57 100

Kvinnor 8 10 10 71 100 9 17 16 57 100

Ålder

15-24 5 26 12 56 100 7 18 25 49 100

25-39 13 14 16 58 100 5 13 22 60 100

40-54 14 11 13 62 100 4 13 12 71 100

55+ 16 13 10 61 100 1 6 13 78 100

Utbildning

Hög 8 9 13 70 100 2 8 13 76 100

Låg 31 17 10 42 100 3 10 16 69 100

Mellan 20 20 12 48 100 5 14 17 64 100

Studier 3 12 14 71 100 5 8 26 61 100

Källa: European Cultural Values. Special Eurobarometer nr 278: 2007/ European Commission 
Bearbetning. Dataarkiv via Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst, SSD
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Besökt bio resp. sportevenemang 2007 under senaste 12 månader. Procent 

 Besökt bio     Besökt sportevenemang  

Kön

Ingen 
gång

1–2 
ggr

3–5 
ggr

Mer än 
5 ggr

Totalt

 

Ingen 
gång

1–2 ggr3–5 ggrMer än 
5 ggr

Totalt

Samtliga 31 36 20 12 100 46 21 11 21 100

Män 33 36 19 11 100 37 20 13 28 100

Kvinnor 29 36 22 13 100 54 22 9 13 100

Ålder

15-24 5 32 33 30 100 28 30 14 25 100

25-39 23 36 26 15 100 36 31 9 21 100

40-54 24 39 25 13 100 39 19 11 29 100

55+ 43 35 13 8 100 56 16 11 14 100

Utbildning

Hög 27 36 24 13 100 44 22 10 22 100

Låg 61 21 11 3 100 63 14 8 11 100

Mellan 30 44 15 11 100 42 21 13 22 100

Studier 10 28 34 28 100 43 26 7 21 100

Källa: European Cultural Values. Special Eurobarometer nr 278: 2007/ European Commission 
Bearbetning. Dataarkiv via Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst, SSD

Eget skapande och kulturutövande 2007 under senaste 12 månader. Procent

 Spelat musikin-
strument

Sjungit Spelat 
teater

Dansat Skrivit 
dikter,

dagbok 
etc

"Dekorativt 
hantverk"

Fotograferat, 
filmat

Målat, 
skulpterat 

webdesign

Samtliga 24 37 6 36 32 80 64 31

Män 23 30 5 32 30 78 66 31

Kvinnor 24 45 7 41 33 82 62 32

15-24 37 51 23 40 63 56 56 58

25-39 30 46 7 42 37 82 82 37

40-54 26 39 8 40 29 83 83 34

55+ 17 31 2 30 27 81 81 24

Låg 30 40 7 37 36 82 72 35

Mellan 6 19 2 27 12 75 34 10

Hög 17 36 4 36 25 81 63 29

Studier 40 62 19 45 67 69 69 60

Kön

Ålder

Utbildning

Källa: European Cultural Values. Special Eurobarometer nr 278: 2007/ European Commission 
Bearbetning. Dataarkiv via Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst, SSD
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Hinder för att utöva kulturaktiviteter 2007. Procent

 

Brist på 
intresse

Brist på 
tid

För 
dyrt

Brist på 
informati
on

Begränsad 
valmöjlighet/
brist på 
kulturutbud

Brist på 
kunskap/
bakgrund

Samtliga 22 51 20 10 17 5

Män 28 50 13 10 17 6

Kvinnor 16 53 27 11 17 4

Ålder

15-24 32 54 33 19 30 0

25-39 25 75 20 13 14 8

40-54 20 62 20 9 17 5

55+ 20 33 18 9 17 4

Utbildning

Låg 19 57 19 9 16 4

Mellan 32 19 16 8 14 9

Hög 24 52 21 13 18 5

Studier 24 60 29 14 28 2

Kön

Källa: European Cultural Values. Special Eurobarometer nr 278: 2007/ European Commission 
Bearbetning. Dataarkiv via Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst, SSD 
Not: Multipla svarsalternativ, dvs respondenten kan svara på flera alternativ samtidigt

Småbarnens kultur- och medievanor. Barnbarometern
I Barnbarometern har 3- till 8-åringars medie- och kulturvanor följts sedan 1984. Undersök-
ningarna utvecklades av dåvarande SR/PUB medan mätningarna fr.o.m. 1995/96 genomförts av 
Mediamätning i Skandinavien AB, MMS, med ekonomiskt stöd från Kulturrådet. Med hänsyn 
till barnens ålder intervjuades förälder/vårdnadshavare. Ca 2 100 barn intervjuades i mätning-
arna. Mediefrågorna i undersökningen speglar hur barnen använder medier ”en genomsnittlig 
dag” medan i kulturfrågorna används avgränsningen ”senaste månaden” eller ”senaste året”.

Senaste Barnbarometern genomfördes 2002/2003 och det är osäkert om några initiativ tas för 
förnyade mätningar. I kapitlet ”Kulturstatistikens roll och utveckling” konstateras att frågan om 
mätningar av småbarnens kulturvanor bör ses som en del i Kulturrådets statistikansvar. Senaste 
data är alltså i dag fem år gamla men i detta sammanhang har det dock bedömts vara av intresse 
att återge huvudsakliga undersökningsresultat. 
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Andel barn 3 – 8 år som besökt kulturinstitution/-evenemang 
under ”senaste året” 1984 – 2002/2003.

Andel barn 3 – 8 år som använder olika massmedier 
en genomsnittlig dag 1984 – 2002/2003.

Källa: Barnbarometern 2002/2003. MMS, Mediamätning i Skandinavien.
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Medievanor hos barn 3 – 8 år genomsnittlig dag 2002 – 2003. Minuter

 Bok Serie- Morgon- CD-skiva Radio TV Video/
  tidning tidning kasett   DVD

3-8 år 16 4 1 21 7 84 39

3-4 år 20 4 1 16 8 84 39
5-6 år 16 5 1 19 6 84 39
7-8 år 17 7 2 22 8 82 28

Pojkar 15 5 1 17 7 91 39
Flickor 16 5 2 21 8 77 39

Föräldrars utbildning
Lågbildade 16 5 0 17 8 - -
Medelutbildade 14 4 1 21 10 - -
Högutbildade 20 5 2 20 15 - -

Storstad 18 5 1 18 6 - -
Mellanstor ort 16 5 2 19 9 - -
Liten ort 15 7 2 22 3 - -

Källa: Barnbarometern 2002 – 2003. Mediamätning i Skandinavien. TV-tittande mätt 
via People meter, ej möjligt med koppling till föräldrars utbildning

Kulturbarometern
Sedan 1983 har Kulturrådet genomfört mätningar av svenska folkets kulturvanor, dels i den 
allmänna Kulturbarometern, dels i Kulturbarometern i detalj som utgick från enskilda konstom-
råden. Senaste detaljbarometer genomfördes 1994/95 (Litteraturbarometern). Kulturbarometern 
utvecklades i samarbete med dåvarande SR/PUB. Då SR/PUB avvecklades 1994 tog Kulturrådet 
ett fortsatt ansvar för Kulturbarometern medan Nordicom tog ansvar för att Mediebarometern 
skulle få en fortsättning. 

Kulturbarometern genomförs med hjälp av telefonintervjuer. Undersökningspopulationen 
omfattade personer boende i Sverige i åldern 9 – 79 år och undersökningen har skett med ett 
urval om ca 2 700 personer. Intervjuerna genomfördes under ett år och intervjuerna har fördelats 
över året för att ge årsrepresentativa skattningar. 

Kulturbarometern har inte genomförts sedan 2002. Även om resultaten från denna mätning 
inte är aktuella kan det i denna rapport vara av intresse att redovisa huvudresultaten för att ge 
referenser till andra presenterade undersökningar. I kapitlet ”Kulturstatistikens roll och utveck-
lingsbehov” understryks vikten av fortsatta mätningar inom Kulturbarometern.
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Kulturvanor bland 9 – 79-åringar under senaste året 2002. Procent
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 Källa: Kulturbarometern 2002, Statens kulturråd

SOM-undersökningar
SOM-institutet (Samhälle, Opinion, Massmedia) inom Göteborgs universitet genomför riksre-
presentativa attitydstudier sedan 1986. SOM-undersökningarna sker med hjälp av postenkät till 
ett slumpmässigt antal personer boende i Sverige. Undersökningen omfattar personer i åldern 
15 – 85 år. I den nationella undersökningen 2007 har antalet intervjuer varit 1 740. Svarsandelen 
har genom åren legat mellan 63 – 70 procent.

På sidan 252 presenteras ett utdrag ur SOM-institutets senaste undersökning. Det bör under-
strykas att betydande metodskillnader finns mellan SOM-institutets undersökning å ena sidan 
och Kulturbarometern, Mediebarometern samt Barnbarometern å andra sidan. I barometermät-
ningarna används muntliga telefonintervjuer. Detta gäller även de europeiska undersökningarna; 
muntlig intervju är vedertagen metod i kulturvanemätningar i internationell kulturstatistik. Un-
dersökningsresultat från SOM-undersökningen som mäter kulturaktiviteter per postenkät inom 
ett mycket omfattande batteri av attitydfrågor kan inte ersätta de resultat som Kulturbarometern 
eller ULF-statistiken gett. Det finns alltså återigen skäl att understryka behovet av att Kulturba-
rometern får en fortsättning.
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Livsstil och kulturvanor i Sverige 2007: Gjort minst någon gång i månaden; 
i kvartalet; i halvåret; under de senaste 12 månaderna. Procent

 Minst Minst Minst Minst någon

någon någon någon gång de

gång i gång i gång i senaste 12

 månaden kvartalet halvåret månaderna

Använt internet 76 77 77 79

Läst någon bok 58 69 75 85

Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid 34 54 67 80

Köpt någon bok 28 47 58 72

Hyrt dvd/video 21 32 41 51

Besökt bibliotek 22 32 39 52

Spelat dator-/tv-spel 24 29 33 40

Gått på bio 9 25 41 63

Köpt musik-cd 10 24 36 55

Gått på fotboll/ishockey 14 20 26 35

Skrivit dagbok 14 16 18 21

Tecknat/målat/skrivit poesi 11 14 18 26

Lyssnat på ljudbok/talbok 10 14 19 28

Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet 11 14 17 22

Besökt gudstjänst eller religiöst möte 9 13 20 38

Spelat musikinstrument 10 12 14 19

Gått på museum 4 12 24 45

Gått på konstutställning 4 12 19 37

Gått på teater 3 10 21 43

Gått på rock-/popkonsert 1 5 12 27

Sjungit i kör 4 5 6 7

Gått på klassisk konsert, opera 2 4 7 15

Gått på musikal 1 4 11 28

Släktforskat 2 2 3 8

Gått på balett, dansföreställning 1 2 5 11

Spelat teater, deltagit i lajv etc. 1 2 3 5

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2007
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Teater och dans

Översikt och kommentarer
Kungliga Operan och Dramaten är statligt finansierade nationalscener. Ett 30-tal regionala och 
lokala institutionsteatrar (läns- och stadsteatrar) finansieras gemensamt av stat, landsting och 
kommuner. Drygt 70-talet fria teatergrupper och projekt fick 2007 statligt stöd. I Stockholm, 
liksom i några andra större städer, drivs dessutom privata teaterscener med inget eller obetydligt 
offentligt stöd.

Statsbidragen till Operan, Dramaten och Riksteatern beslutas av riksdagen. Kulturrådet för-
delar bidragen till regionala och lokala teatrar liksom till fria teater- och dansgrupper. Fortsatt 
försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning gäller sedan 2007 i Skåne län.

Riksteatern är en turnéteater som huvudsakligen finansieras av staten med uppgift att med 
egna uppsättningar och andra teatrars produktioner bedriva riksomfattande verksamhet. Rikstea-
tern har omkring 42 000 medlemmar i 230 lokala riksteaterföreningar. 

Dansensembler finns vid Kungliga Operan i Stockholm, Riksteatern (Cullbergbaletten), Gö-
teborgsOperan, Skånes dansteater i Lund, Regionteater Väst och NorrDans i Härnösand. Dan-
sens Hus i Stockholm presenterar svenska och utländska gästspel. Det fria danslivet består av 
koreografer som engagerar dansare för enstaka produktioner eller fastare gruppbildningar där 
koreografer knyter dansare till sig för en längre tid. Ett 40-tal fria dansgrupper fick 2006 statligt 
stöd.

Svensk Scenkonst representerar drygt 100 företag och organisationer inom scenkultur med 
ca 6 000 anställda. Teaterförbundet är ett fackförbund inom scen- och mediebranschen med ca 
3 700 anslutna medlemmar som är yrkesverksamma upphovsmän, artister, teknisk och adminis-
trativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Förbundet organiserar såväl löntagare 
som egenföretagare. 

TeaterAlliansen är ett bolag som ägs gemensamt av Teaterförbundet, Svensk scenkonst och 
Trygghetsrådet. Förutom att ge anställda skådespelare en arbetsplatstillhörighet har TeaterAl-
liansen vidareutbildning och artistförmedling som uppgifter. Den senaste antagningsomgången 
omfattade drygt 100-talet anställda skådespelare. Dansalliansen är arbetsgivare för frilansan-
de dansare. Bolaget ägs gemensamt av Teaterförbundet, Svensk Scenkonst, Danscentrum och 
Trygghetsrådet. Båda bolagen har statliga bidrag. Amatörteaterns Riksförbund är en ideell orga-
nisation med uppgift att organisera och utveckla svensk amatörteater.

Stat, landsting och kommuner stödde 20051 teater- och dansområdet med uppskattningsvis 
2,3 miljarder kronor. Teater- och dansområdet var budgetmässigt det näst största kulturområdet 
för staten med ett stöd om ca 1,3 miljarder kronor. Kommunernas insatser för teater och dans 
kan uppskattas till ca 670 miljoner kronor och landstingens till ca 450 miljoner kronor. Graden 
av bidragsfinansiering varierar mellan olika kategorier av teatrar; teatergrupper har 38 procent 
av sina budgetar finansierade via spelintäkter medan institutionsteatrarna grundar sina budgetar 
till 11 procent på egna spelintäkter.

Antalet teater- och dansföreställningar på teatrar med statligt stöd uppgick 2006 till ca 21 200. 
De regionala och lokala teatrarnas föreställningar utgjorde 47 procent av samtliga föreställningar 
medan de fria teatergruppernas svarade för 31 procent av det totala antalet föreställningar med 
statligt stöd. Drygt 10 300 föreställningar riktade sig till barn och ungdom vilket motsvarar om-
kring hälften av samtliga spelade föreställningar. Publiken på barn- och ungdomsföreställning-
arna uppgick till nära 0,9 milj. besökare.

1  Senaste uppgifter för landstingen avser 2005
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Den sammanlagda publiken på de offentligstödda teatrarna var enligt senaste statistik 2006 
ca 3,3 miljoner besökare. De regionala och lokala teatrarna svarade för ca 1,7 milj. besök, de 
fria teatergrupperna för nästan 0,5 miljoner besök samt de tre nationella teatrarna för uppåt 
0,8 miljon besök. Nästan 0,9 miljon eller 27 procent av besöken utgjordes av publik på barn- och 
ungdomsföreställningar. 

Teaterstatistiken omfattar endast teatrar med statsbidrag. Utanför statistiken finns bl.a. privat-
teatrar och ett antal teater- och dansgrupper utan statligt stöd. Från kommunal statistik och andra 
källor kan den samlade publiksiffran på dessa teatrar uppskattas till ca 1 miljon besök.

Anställda vid statsunderstödda teatrar utförde 2006 ca 4 500 personalårsverken. Omkring 
2 700 årsverken redovisades vid de regionala/lokala teatrarna, ca 1 200 vid de nationella och 370 
årsverken vid de fria teatergrupperna. Ca 44 procent av institutionsteatrarnas årsverken rappor-
terades inom kategorin konstnärlig personal medan de fria teatergruppernas motsvarande andel 
var drygt 67 procent.

Radioteatern är Sveriges lyssnarmässigt största teater och omfattade 2007 ca 630 sändtim-
mar, vilket motsvarar en halv procent av Sveriges Radios totala sändningstid. 

Av studieförbundens ca 283 000 studiecirklar var 2007 knappt 7 procent eller drygt 20 000 
cirklar i teater- och dansämnen. Cirklarna omfattar såväl teoretiskt inriktade ämnen som utö-
vande teater. En del av cirklarna är yrkesförberedande för vidare högskolestudier. I cirklarna 
deltog nästan 193 000 deltagare. Största ämnesgruppen var folklig dans med ca 78 000 deltagare, 
därnäst utövande teater med knappt 51 000 deltagare och modern konstdans med över 31 000 
deltagare. Studieförbunden rapporterade vidare 1,3 miljoner deltagare i kulturprogram inom äm-
nena dramatisk framställning och dans. Av totalt 251 000 kulturprogram var 2007 ca 3 procent 
inom dans och 6 procent inom dramatisk framställning.

Inom amatörteaterområdet finns tre riksorganisationer; Amatörteaterns Riksförbund (ATR), 
Arbetarteaterförbundet (ATF) och Sverige-Finska Amatörteaterförbundet (SFAT). Omkring 260 
föreningar finns organiserade med ca 10 000 aktiva utövare. Verksamheten omfattar ungefär 
2 500 premiärer årligen för en beräknad publik om ca 400 000 besökare.

Enligt SCB:s ULF-undersökning 2006 hade 39 procent av svenska folket besökt teater under 
senaste 12 månader. Kvinnor är betydligt flitigare teaterbesökare än män. Den typiske teater-
besökaren är en välutbildad kvinna i övre medelåldern bosatt i någon storstadsregion. Även 
yngre personer och studerande ungdomar går på teater mer än genomsnittet. Den typiske icke-
besökaren är en manlig lågutbildad äldre person bosatt på landsbygden eller i en mindre ort. 
Enligt SOM-undersökningen har 11 procent av svenska folket varit på någon balett- eller dans-
föreställning senaste året. Svenskar är internationellt sett flitiga teaterbesökare; enligt Eurobaro-
meter 2007 hade endast tre av de 27 EU-länderna en högre andel teaterbesökare. Ca 6 procent av 
svenska folket hade enligt samma källa utövat teater senaste 12 månader.

Offentlig finansiering av teatrar 2006. Procent

Staten

58%Landstingen

21%

Kommunerna

21%

Staten

Landstingen

Kommunerna

Totalt: 2 604 milj kr

Källa: Teater- och dansstatistik 2006. Statens kulturåd
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Statliga insatser inom teater- och dansområdet 2007. 1000-tal kronor

 1000-tal kr

Operan 343 946

Dramaten 201 038

Riksteatern 251 613

Bidrag till regionala och lokala teater- och dansinstitutioner 401 023

Viss teaterverksamhet av nationellt intresse 8 043

Utvecklingsbidrag till teater och dansområdet 7 360

Fria teatergrupper 53 467

Fria dansgrupper/koreografer 19 628

Arrangörs- och turnéstöd dans 8 352

Summa 1 294 470

Källa: Statsbudgetens utfall 2007, Ekonomistyrningsverket. Statens kulturråd, årsredovisning 2007

Finansiering av teaterinstitutioner och fria grupper 
med statligt stöd 2006, miljoner kronor

 Bidrag, milj. kr, från     Övrigt off. Spelin- Övriga in- Summa 

 stat landsting kommun stöd täkter täkter milj. kr

Nationella 808 593 0 0 0 124 051 49 316 981 960

Regionala/lokala 596 786 535 686 502 186 3 043 225 117 352 171 2 214 989

Övriga med statsbidrag 16 291 2 746 5 959 0 50 903 26 998 102 897

Fria teatergrupper och projekt 58 408 14 061 32 754 1 889 48 786 15 578 171 476

Fria dansgrupper/ koreografer 24 621 2 031 4 195 1 273 5 943 3 465 41 528

Summa 1 504 699 554 524 545 094 6 205 454 800 447 528 3 512 850

Källa: Teater och dans 2006, Statens kulturråd

Finansiering av teaterinstitutioner och fria grupper med statligt stöd 2006, procent

 Bidrag från                Övrigt off. Spelin- Övriga in- Summa 

 stat landsting kommun stöd täkter täkter %

Nationella 82 0 0 0 13 5 100

Regionala/lokala 27 24 23 0 10 16 100

Övriga med statsbidrag 16 3 6 0 49 26 100

Fria teatergrupper och projekt 34 8 19 1 28 9 100

Fria dansgrupper/ koreografer 59 5 10 3 14 8 100

Summa 43 16 16 0 13 13 100

Källa: Teater och dans 2006, Statens kulturråd
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Föreställningar vid teaterinstitutioner och fria grupper med statligt stöd 2006

 Föreställ- därav föreställn procent
ningar för förskola/ för förskola/

 totalt grundskola grundskola

Nationella teatrar 3 351 1 042 31

Regionala/lokala teatrar 9 888 3 422 35

Övriga teatrar med statsbidrag 426 54 13

Fria teatergrupper/ projekt 6 629 3 986 60

Fria dansgrupper/ koreografer 917 293 32

Summa 21 211 8 797 41

Källa: Teater och dans 2006, Statens kulturråd

Besök på teater- och dansföreställningar med statligt stöd 2006

 Antal därav på därav på
besök barn-/familje- ungdoms-/

 totalt föreställn familjeföreställn

Nationella teatrar 805 499 76 416 104 556

Regionala/lokala teatrar 1 708 083 201 037 138 496
Övriga teatrar med statsbi-
drag 162 296 5 165 8 691

Fria teatergrupper/ projekt 504 262 271 096 42 561
Fria dansgrupper/ koreogra-
fer 123 226 14 951 21 169

Summa 3 303 366 568 665 315 473

Källa: Teater och dans 2006, Statens kulturråd

256  KULTURSVERIGE 2009

Teater och dans



Föreställningar vid teaterinstitutioner och fria 
grupper med statligt stöd 1988/89 – 2006
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Källa: Teater och dans 2006, Statens kulturråd

Besök vid teaterinstitutioner och fria grupper med statligt stöd 1988/89 – 2006
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Källa: Teater och dans 2006, Statens kulturråd
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Publik vid 40 statligt stödda teatrar 2006. Rangordning efter 1000-tal besök
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Källa: Teater och dans 2006, Statens kulturråd. Bearbetning
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Teaterinstitutioner 2006: Verksamhetsöversikt

Institution Antal Antal före- Antal pro- Publik- Belägg- Årsver-

 besök ställningar duktioner platser ning % ken 

Dramaten 267 440 1 123 31 1 645 79 327

Kungliga Operan 188 436 252 33 2 020 83 561

Riksteatern 349 623 1 976 93 . . 310

Borås Stadsteater 31 152 177 8 586 72 49

Byteatern Kalmar Länsteater 10 422 156 4 165 70 20

Cirkus Cirkör 61 359 172 12 . . 19

Dalateatern 12 392 203 7 220 58 35

Folkoperan 40 691 85 3 589 94 64

Folkteatern Gävleborg 14 131 160 13 600 70 27

Folkteatern i Göteborg 38 270 427 10 518 77 61

Göteborgs Stadsteater 98 860 528 19 964 70 139

GöteborgsOperan 231 547 373 17 1 750 82 507

Helsingborgs Stadsteater 45 805 293 10 806 87 90

Länsteatern Jämtland–Härjedalen 11 391 240 11 . . 12

Länsteatern i Örebro 21 234 276 17 166 87 47

Länsteatern på Gotland 8 743 106 3 140 72 13

Malmö Dramatiska Teater 44 685 305 17 650 79 90

Malmö Opera och Musikteater 102 620 205 21 1 572 72 291

Norrbottensteatern 43 577 298 12 533 88 58

NorrDans 8 314 63 8 . . 24

NorrlandsOperanB 21 894 48 16 1 337 77 116

Regionteater Väst 16 068 239 12 284 . 60

Regionteatern Blekinge–Kronoberg 35 494 489 13 . . 41

Skånes Dansteater 17 774 87 7 1 281 62 33

Smålands Musik och Teater 28 859 278 13 385 77 45

Stockholms Stadsteater 464 239 1 666 114 1 585 93 347

Sörmlands Musik och TeaterC 41 460 634 29 . . 45

Teater Halland 10 031 176 5 259 90 20

Teater Västernorrland 20 667 278 12 350 70 55

Teater Västmanland 26 560 326 16 659 69 47

Upsala Stadsteater 62 816 488 18 900 80 94

Värmlandsoperan 24 456 192 10 599 78 105

Västerbottensteatern 30 376 331 13 210 . 43

Östergötlands länsteater 82 196 589 33 1 102 78 134

Drottningholms Slottsteater 9 303 19 2 454 95 19

Föreningen Dalhallas Vänner 107 155 33 . 4 044 80 18

Orionteatern 21 955 161 7 305 81 17

Vadstena-Akademien 5 017 39 2 350 89 20

Strindbergs Intima Teater 7 380 89 8 90 85 9

Ulriksdal/Confidencen 11 486 85 7 229 67 12

Källa: Teater och dans 2006, Statens kulturråd
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Studiecirklar 2006 inom ämnena teater och dans

 Antal stu- Antal Antal studie-

 diecirklar deltagare timmar

Teater o dramatik (för scenframställning) 7 128 50 982 371 336

Modern konstdans 2 701 31 342 75 008

Balett, klassisk dans 367 4 134 11 226

Folklig dans 6 743 78 419 241 975

Övriga danser 1 793 18 591 55 449

Koreografi 73 523 3 877

Mim, pantomim 8 63 424

Övr scenisk konst 1 206 9 032 60 420

Summa teater och dans 20 019 193 086 819 715

Källa: Studieförbunden 2006, Statens kulturråd 

Kulturprogram 2006, antal arrangemang, deltagare och 
medverkande inom teater- och dansämnen

 Antal Antal Antal

 arrangemang deltagare medverkande

Dramatisk framställning 19 550 1526 416 155 163

Dans 7 139 801 969 85 907

Källa: Studieförbunden 2006, Statens kulturråd 

Personer 16 – 84 år som besökt teater under de senaste 12 månaderna 2006. Procent
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Musik

Översikt och kommentarer
I den reguljära musikstatistiken redovisas huvudsakligen statsbidragsstödd1 (orkester)verksam-
het. Den västerländska konstmusiken inom institutionerna blir därmed överrepresenterad i sta-
tistiken medan andra musikgenrer lätt blir bortglömda. I denna redovisning vill vi ge en bredare 
belysning av det svenska musiklivet.

Ett tjugotal orkesterinstitutioner – från stora symfoniorkestrar till sinfoniettor och kammar-
orkestrar – verkar i det svenska musiklivet. I samtliga län finns en länsmusikorganisation som i 
några fall är integrerad med en orkesterinstitution. Länsmusikens uppgift är att producera kon-
serter med egna musiker eller frilansmusiker och att stödja det lokala och regionala musiklivet. 

Rikskonserter är en statlig stiftelse som arrangerar turnéer och konserter, främst inom konst-
musik, jazz och folkmusik. Till Rikskonserter hör också skivbolaget Caprice Records och kon-
sertsalen Nybrokajen 11 i Stockholm. Tillsammans med länsmusikorganisationerna och andra 
arrangörer ansvarar Rikskonserter för att musiklivet når ut regionalt och lokalt. Rikskonserter 
arrangerar årligen 40-talet turnéer och ca 700 konserter. Det statliga anslaget är på drygt 68 milj. 
kronor. Sveriges Radios symfoniorkester i Berwaldhallen finansieras med licensmedel och har 
utöver radiosändningar även ett stort utbud av offentliga konserter.

Vid utarbetandet av detta avsnitt (hösten 2008) avser den senast tillgängliga musikstatistiken 
2005 och verksamhetsuppgifter gäller därför detta år. Det statliga stödet till musikområdet upp-
skattas till sammanlagt ca 460 milj. kronor år 2007 (exkl. stöd till operaverksamhet som räknas 
in under teater) varav bidragen till länsmusikorganisationer utgjorde ca 220 miljoner kronor och 
bidragen till orkesterinstitutionerna 97 miljoner kronor. Landstingens stöd till länsmusikorgani-
sationerna var (år 2005) ca 68 miljoner kronor medan stödet till orkesterinstitutionerna var drygt 
85 miljoner kronor. De kommunala insatserna till länsmusikorganisationerna uppgick (2005) till 
knappt 17 miljoner kronor och till orkesterinstitutionerna till ca 133 miljoner kronor. 

Antalet konserter vid de regionala/lokala orkesterinstitutionerna var 2005 totalt drygt 1 100 
varav ca 300 riktade sig till barn och ungdom. Tillsammans redovisade orkesterinstitutionerna ca 
680 000 besök. Drygt 120 000 besök, motsvarande 23 procent, skedde på konserter för barn och 
ungdom. Inom länsmusikorganisationerna framfördes under 2005 ca 13 600 konserter. Knappt 
hälften av länsmusikens konserter vände sig till skola eller förskola. Västerländsk konstmusik 
stod för knappt en femtedel av konsertutbudet. Största kategorien var konserter med blandat 
innehåll samt visor/sånger, som vardera svarade för knappt en fjärdedel av konsertutbudet. An-
talet konsertbesök 2005 vid länsmusikorganisationerna var ca 1,6 miljoner. Under 2005 utfördes 
sammanlagt ca 1 600 personalårsverken, varav drygt 780 vid länsmusikorganisationerna och 830 
vid orkesterinstitutionerna. 

Verksamhetsbidrag till fria musikgrupper fördelades 2007 av Statens Kulturråd om 10,6 milj. 
kr. Arrangörsledet består av arrangerande musikföreningar, t.ex. jazz- och rockklubbar, kam-
marmusikföreningar m.fl. Statligt stöd till fonogramutgivning fördelas av Statens kulturråd och 
utgår som produktionsstöd till fonogrambolag. Den statliga fonogramersättningen för utlåning 
av fonogram genom folk- och skolbiblioteken uppgick 2007 till ca 5 milj kronor.

Det svenska musiklivet kännetecknas av en omfattande amatörverksamhet, t ex inom kyrka 
och studieförbund, såväl i instrumentalform som i körer. Musikföreningar och amatörorkestrar 

1  En anmärkningsvärd konsekvens av detta är att landets största symfoniorkester, Kungliga Filharmonikerna, inte redovi-
sas i Kulturrådets statistik p.g.a. att orkesterns offentliga finansiering kommer från landsting och kommun.
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engagerar medlemmar med olika bakgrund, både i professionella framföranden och i amatör-
verksamhet. 

Sveriges Orkesterförbund, SOF, organiserar i första hand större amatörorkestrar men har även 
många mindre grupper och enskilda medlemmar. SOF har ca 330 medlemsorkestrar med 10 500 
musiker inom bl.a. blås-, kammar-, symfoniorkester, storband och sextetter. KÖRSAM är ett 
samarbetsråd för rikstäckande körorganisationer. Nio medlemsorganisationer inom KÖRSAM 
representerar drygt 130 000 organiserade körsångare i landet.

Svenska Jazzriksförbundet (SJR) är en organisation som samlar landets jazzklubbar. De över 
100 jazzklubbarna som är anslutna till SJR arrangerar årligen runt 2 000 konserter. Riksförbundet 
för Folkmusik och Dans, RFoD, är en obunden ideell förening för svensk och invandrad folkmu-
sik, världsmusik och folkdans. Inom RFoD finns 120 föreningar anslutna som i sin tur har drygt 
15 000 individuella medlemmar.

Nästan 470 000 personer deltog under 2006 i studieförbundens ca 72 000 studiecirklar i mu-
sikämnen. Största ämnet var improvisatorisk musik med ca 144 000 deltagare, därnäst följde 
sång/musik i grupp och körsång med 135 000 resp. 99 000 deltagare. Inom studieförbunden ar-
rangerades vidare över 83 000 kulturprogram inom sång och musik med över 6,7 miljoner delta-
gare och nästan 590 000 medverkande i arrangemangen. Antalet körer inom Svenska kyrkan var 
över 5 500 och antalet körsångare uppgick till nästan exakt 100 000.

Den svenska utgivningen av musikfonogram uppgick 2004 till 1 470 titlar. Den största delen 
av utgivningen bestod av pop/rock, 66 procent, medan klassisk musik utgjorde 6 procent och 
jazzen svarade för 7 procent. Försäljningen i värde uppskattas till ca 1,3 miljarder kronor. I antal 
musik-CD har försäljningen minskat kraftigt från en topp 1996 då över 40 milj. skivor såldes 
till ca 12 milj. år 2006. Det statliga stödet till fonogramutgivning 2007 omfattade ca 6 miljoner 
kronor fördelade på ett 70-tal titlar. 

Sveriges Radios sändning av musik omfattade 2007 ca 163 000 sändningstimmar varav le-
vande musik uppgick till 7 500 timmar. Av fonogrammusiken var 81 procent populärmusik och 
18 procent kategoriserades som konstmusik. Sveriges Radio har ett omfattande utbyte av musik 
med andra radiobolag genom Europeiska Radiounionen, EBU. Berwaldhallen rymmer Sveriges 
Radios symfoniorkester och Radiokörens verksamhet. År 2006 arrangerades 90 konserter med 
en publik om 81 000 besökare. Sveriges Television sände 433 timmar musikprogram i rikssänd 
television, vilket utgör ca 3 procent av den totala sändningstiden. Största kategorin var pop/rock 
med 38 procent av sändningstiden. Enligt den använda klassificeringen var 10 procent populär-
musik och 20 procent klassisk musik.

Framgångarna i svensk musikexport har ibland pekats på som resultat av musikutbildning-
arna. Den kommunala musikskolan är en frivillig musikundervisning för elever i grundskolan 
och gymnasiet. Antalet kommunala musikskolor var 159 år 2006 med en sammanlagd budget 
om 1 864 milj. kronor, varav 330 milj. var avgifter och uppdragsfinansiering. Antalet elever 
i musik- och kulturskolorna var samma år ca 380 000. Antalet konserter/föreställningar som 
musik/kulturskolorna anordnade uppgick till ca 18 900. Antalet besökare kan uppskattas till när-
mare 1,7 miljoner. Sveriges musik- och kulturskoleråd (SMOK) är en intresseorganisation för 
landets musik- och kulturskolor. Musikutbildningar vid högskolorna bl.a. vid musikhögskolorna 
i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Piteå, hade över 4 600 registrerade studenter läsåret 
2006/07.

Över hälften, 54 procent, av svenska folket hade enligt SCB:s ULF-undersökning 2006 minst 
en gång under senaste 12 månader besökt konsert eller annat evenemang med levande musik. 
Siffran avser alla slags musikevenemang, t.ex konserter med klassisk musik, jazz, rock/pop, kyr-
kokonserter etc. Det fanns inte några större skillnader i besöksfrekvens mellan könen. Andelen 
som varit på konsert ökar dock markant med utbildningens längd. Mest utbrett är konsertbesö-
kandet i åldersgruppen 20 – 29 år med 64 procent konsertbesökare senaste året. Ålderspensio-
närer var den grupp som var minst flitiga konsertbesökare. Personer boende i storstäderna gick 
oftare på konsert än de i glesbygden. 
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Över 6 procent procent av befolkningen hade varje vecka, enligt ULF 2006, spelat något mu-
sikinstrument. Enligt Kulturbarometern 2002 är skolbarn upp till 14 år de som musicerar mest. 
Minst andel musikutövare finns bland personer i åldern 45 – 64 år. Män spelar oftare musikin-
strument än kvinnor. Musicerandet är utbildningsberoende, personer med eftergymnasial utbild-
ning spelar musikinstrument betydligt oftare än de med enbart grundskola. I hela befolkningen 
sett över perioden 1983 – 2006 har andelen som regelbundet spelat musikinstrument inte nämn-
värt förändrats. 

Andelen av befolkningen som enligt SCBs ULF-undersökning varje vecka sjunger i kör är ca 
4 procent. De som sjunger gör det regelbundet och ofta. Dubbelt så många kvinnor som män är 
aktiva i körer varje vecka. Ungdomar i åldersgruppen 16 – 19 år är mest aktiva och körsjungandet 
avtar med stigande ålder. Utbildningsbakgrunden har viss betydelse för hur aktiv man är, dock 
inte så avgörande som för andra kulturaktiviteter. Körsjungandet är mest utbrett i Norrland och i 
Malmöregionen medan körsångarna synes vara färre bland stockholmarna.
Drygt var tredje svensk lyssnade en genomsnittlig dag 2007 på musik via CD/grammofonskiva. 
Lyssnandet till CD ökade successivt under 1990-talet men har under det nya decenniet minskat 
kraftigt till förmån för datorbunden musik, Mp3 o. dyl. Musikkassetter har närmast försvunnit ur 
användningen. Den genomsnittliga lyssnartiden på musikfonogram bland lyssnarna uppgår till 
en dryg timma och till 28 minuter genomsnittligt för hela befolkningen. Ungdomar och yngre 
medelålders lyssnar längre tid än andra. Framför allt har lyssnande på Mp3 i åldersgruppen 
15 – 24 år ökat mycket markant. Män och kvinnor skiljer sig inte väsentligt åt i lyssnarvanorna. 
Ungefär 9 procent av Internetanvändarna lyssnade på musik en genomsnittlig dag 2007 medan 
5 procent laddade ner musikfiler.

Statligt stöd1 inom musikområdet 2007, Milj kronor.

Ändamål Milj kr

Svenska rikskonserter 68 316
Länsmusikorganisationer 220 714
Regionala och lokala orkesterinstitutioner 97 040
Fria musikgrupper 10 618
Arrangerande musikföreningar 22 555
Insatser för konstnärer på musikomr. 4  128 
Samarbete med tonsättare 3 450
Internationellt kulturutbyte 1 865
Musikaliska akademien 4 480
Stöd till fonogram och musikalier 10 384
  varav stöd till fonogramproduktion 5 954
Eric Sahlström-institutet 725
Fonogramersättning 5 000

Produktions- och marknadsföringsstöd 5 954
STIM/Svensk Musik 2 500
Utgivning av äldre svenska tonsättares verk 380
Distribution av fonogram 1 550

Summa, milj. kr 461 485

1) Exkl utveckingsbidrag

Källor: Årsredovisning 2007. Statens kulturråd. Kammarkollegiet, Årsredovisning 2007
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Några exempel på konsertlokaler 2005 (resp. 2007) 
som inte redovisas i musikstatistiken

 Antal kon- Antal

 serter besök

Radiosymfonikerna, Berwaldhallen 90 81 000
Stockholms konserthus/Filharmonikerna 1) 170 181 284
Musik på slottet 10 2 000
Nybrokajen 11 1) 150 33 000
Riksförbundet för RfoD 86 6 500
Stallet 90 7 000
Fashing 242 33570
Fylkingen 78 5202
Arenan, Fryshuset 80 94 000
Debaser 63 57 000
Globen 50 376 000

1) Avser 2007

Källor: Stockholms stads utrednings- och statistikkontor, USK, Rikskonserter årsredovisning 2007, 
Årsredovisning 2007 Kungliga Filharmonikerna

Antal konserter 1994-2005 vid länsmusikorganisationer, 
orkesterinstitutiioner och fria musikgrupper

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Länsmusikorganisationer Fria musikgrupper

Orkesterinstitutioner

Källa: Musikstatistik resp. år, Statens kulturråd
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Antal besök 1994 – 2005 vid länsmusikorganisationer, 
orkesterinstitutiioner och fria musikgrupper. Tusental besök
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Källa: Musikstatistik resp. år, Statens kulturråd

Finansiering av orkesterinstitutioner och länsmusikorganisationer 2005
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Länsmusikorganisationer med statligt stöd: verksamhet och ekonomi 2005

Länsmusikorganisation Total publik därav % Konserter, Personalårs Intäkter, Egenfinan-

  skola totalt verken 2) milj. kr siering, % 3)

Musik i Västernorrland 57 383 31 584 31 20,3 5

Östgötamusiken 47 454 31 445 28 16,2 11

Musik i Blekinge 95 181 36 1 757 27 13,8 23

Kalmar läns musikstiftelse 1) 69 435 26 595 24 18,3 19

Västra Götalandsregionen 170 509 25 1 816 58 48,3 14

Norrbottensmusiken 42 233 61 348 29 23,5 11

Smålands Musik och Teater 124 871 10 418 38 25,3 21

Musik i Halland 53 400 43 716 19 13,3 16

Länsmusiken i Jämtlands län 88 289 19 793 11 16,4 6

Musik för Örebro Län 74 724 26 245 1 10,6 0

Musik i Dalarna 1) 42 902 36 214 36 25,0 6

Sörmlands Musik & Teater 51 180 - 627 41 30,9 1

Västerbottensmusiken 34 843 - 312 116 82,0 5

Värmlandsoperan 28 973 51 230 100 58,2 10

Västmanlandsmusiken 124 926 12 852 123 41,7 36

Musik Gävleborg 70 819 25 549 9 12,5 27

Musik i Syd 184 827 50 1 837 52 55,2 14

Musik i Uppland 78 023 36 502 14 15,0 10

Gotlandsmusiken 111 055 8 375 24 12,8 6

Länsmusiken i Stockholm 38 920 86 354 7 8,1 13

Summa 1 589 947 28 13 569 787 547,5 13

1. Orkesterns verksamhet ingår i länsmusikens redovisning
2. Inkluderar fast anställd och tillfälligt engagerad personal
3. Arrangörs- och biljettintäkter.

Källa: Musikstatistk 2004 – 2005, Statens Kulturråd

Lokala och regionala orkesterinstitutioner med statligt 
stöd: verksamhet och ekonomi 2005

Orkesterinstitution Besök därav % Konserter, Personal 2) , Intäkter, Egenfinan-

 totalt BoU/skola totalt årsverken milj. kr siering, % 3)

Stiftelsen GöteborgsMusiken 54 900 11 118 40 20,5 7

Gävle Symfoniorkester 22 316 10 40 80 39,7 6

Helsingborgs Symfoniorkester 38 505 32 63 70 49,7 6

Norrköpings Symfoniorkester 120 086 13 108 95 64,8 12

Camerata Nordica 1) 22 420 18 135 24 18,3 19

Musica Vitae 15 790 3 75 19 15,7 6

Norrbottens Kammarorkester 5 798 48 31 9 6,9 7

Jönköpings Sinfonietta 23 814 26 53 38 18,6 14

Malmö Symfoniorkester 87 999 13 79 121 79,7 8

Svenska Kammarorkestern 1) 48 233 30 76 56 48,0 11

Sundsvalls Kammarorkester 13 768 12 70 37 19,5 5

Västerås Sinfonietta 21 012 11 35 18 13,0 19

Uppsala Kammarorkester 17 300 5 20 29 12,7 11

Göteborgs Symfoniker 142 329 15 150 165 141,5 11

Dalasinfoniettan 1) 44 758 13 73 36 25,0 6

Summa 679 028 16 1 126 835 573,6 10

1. Länsmusikens verksamhet ingår i redovisningen.
2. Omfattar fast anställd och tillfälligt engagerad personal. 
3. Arrangörs- och biljettintäkter.

Källa: Musikstatistik 2004 – 2005, Statens Kulturråd
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Konsertverksamhet vid Svenska rikskonserter 2007

Konserter i Sverige Antal kon- Antal  Konserter i utlandet Antal kon- Antal

 serter besök   serter besök

Kammarmusik 83 7 473 Kammarmusik 21 6 371

Orkester/Större ensembler 19 5 304 Orkester/Större ensembler 8 6 877

Kör 17 1 791 Kör 2 300

Nutida musik3) 108 18 531 Nutida3) 19 9 564

Jazz 137 31 117 Jazz 87 23 689

Pop och rock 17 6 248 Folk- och världsmusik 17 2 651

Folk- och världsmusik 131 18 686 Pop och rock 39 33 700

Övriga evenemang 28 1 603

Totalt 540 90 789 Totalt 193 83 152

Källa: Årsredovisning 2007. Svenska rikskonserter

Musik i Sveriges Radio 2007 efter genre. Sändningstimmar och procent

 Fonogram- Levande Totalt Fonogram- Levande
 musik, timmar musik, timmar timmar musik, % musik, %

Totalt 155 337 7 525 162 862 100 100
Konst 28 026 4 878 32 904 18 65
Improvisations 427 320 747 0 4
Folk 932 130 1 062 1 2
Populär 125 952 2 196 128 148 81 29

Källa: Public service-redovisning 2007. Sveriges Radio

Musik i Sveriges Television 2007 fördelad på genre, sändningstimmar och procent

 Timmar Procent

Totalt antal timmar, varav: 433 100
Andliga sånger 6 1
Folkmusik 22 5
Jazz 11 3
Klassisk musik 88 20
Pop rock 164 38
Populärmusik 42 10
Övrigt 101 23

Källa: Public service-uppföljning 2007, Sveriges Television
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Försäljning av fonogram i Sverige 1988 – 2004. Antal miljoner enheter
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Svenska fonogramproduktioner 2004 efter genre. Procent
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Totalt: 1 471 produktioner

Källa: IFPI, International Federation of the Phonographic Industry

Studiecirklar i musikämnen 2006

 Antal   
 cirklar deltagare stud.tim
Musikteori 2 154 11 207 97 511
Körsång 9 084 135 024 364 881
Solosång 449 3 083 12 309
Sång/musik i grupp 13 711 99 283 628 516
Instrumentalmusik-ensemble 5 159 31 809 259 864
Piano (enskilt) 712 3 780 17 250
Stränginstrument (enskilt) 2 326 13 581 54 000
Övr enskilda instrument 1 268 7 959 43 664
Improvisatorisk musik 34 231 143 931 2 036 005
Musik (för scenframställning) 2 839 14 734 155 671
Folkmusik 415 2 861 21 346
Summa musik 72 348 467 252 3 691 017

Källa: Studieförbunden 2006, Statens kulturråd 
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Kulturprogram med sång och musik 2006

Antal arrangemang 83 408
Antal deltagare 6 684 256
Antal medverkande 588 993
Deltagare per arrangemang 80
Medverkande per arrangemang 7
Andel kvinnor, procent 51

Källa: Studieförbunden 2006, Statens kulturråd

Antal körer och körsångare i Svenska kyrkan 2007
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Källa: Svenska kyrkan

Verksamhet och ekonomi i kommunala musikskolor 2004 – 2006

 200620052004
Antal musikskolor 159169171
Antal elever som nås av musik- och kulturskolorna 380 000359 000363 000
Ämneskurs (frivillig verksamhet) 191 000191 000190 000
Övrigt 189 000168 000173 000

Budget totalt, milj kr 1 8641 8021 750
Kommunalt anslag, milj kr 1 5351 4721 420
Övriga intäkter (uppdrag, avgifter mm), milj kr 329330330

Källa: Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, SMoK. Enkätresultat resp år
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Försäljning 1994 – 2006 av CD (svenska utgivningar) 
på utländska marknader. Tusental enheter
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Källa: Export Music Sweden

Musikindustrins exportinkomster 2006 i royalties. Procent

49%

3%

24%

24%

STIM

SAMI

NCB

Andra förläggare

Totalt: 700 milj SEK

Källa: Export Music Sweden, SAMI, STIM and NCB Annual Reports.
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Musikindustrins totala exportinkomster. Milj SEK i fast penningvärde, 2006=100
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Källa: Export Music Sweden

Konsertbesök senaste 12 månader bland personer 16 – 84 år 2006. Procent
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Källa: Undersökningar av levnadsförhållanden, ULF 2006. SCB. Skattningar baserade på 2006 års besöksintervjuer
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Lyssnartid1 på CD/grammofonskiva, kassettband eller 
Mp3 en genomsnittlig dag 2007. Minuter
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Källa: Mediebarometer 2007, Nordicom - Sverige 

Andel som lyssnat på CD/grammofonskiva och kassettband 
en genomsnittlig dag 1989 – 2007. Procent
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Procentuell andel av befolkningen i åldern 9-79 år som en genomsnittlig dag lyssnar på CD/grammofon eller kassettband.
Kassettband inkluderar all användning, såsom lyssnat vid bilkörning, på talböcker m.m.

Källa: Mediebarometer 2007, Nordicom - Sverige 
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Spelat musikinstrument och sjungit i kör varje vecka 
bland personer 16 – 84 år 2006. Procent
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Källa: Undersökningar av levnadsförhållanden, ULF 2006. SCB. Skattningar baserade på 2006 års besöksintervjuer

KULTURSVERIGE 2009  273

Musik



Böcker

Översikt och kommentarer
Den svenska bokmarknaden är avreglerad med fria bokpriser och med fri etableringsrätt för bok-
handeln. Det finns i dag på bokmarknaden några få stora dominerande förlag och ett stort antal 
mindre förlag. Antalet allmänutgivande förlag med regelbunden utgivning av litteratur uppskat-
tas till ca 300. Antalet bokhandlare beräknas uppgå till omkring 400. Dessutom finns ytterligare 
uppåt 5 000 andra försäljningsställen för böcker. Internetbokhandeln, som i dag uppskattas stå 
för 15 procent av försäljningen, har senaste decenniet inneburit nya förutsättningar i detaljistle-
det.

I litteraturutredningen (Boken i Tiden, SOU 1997:141) pekades bl.a. på brister i litteratur-
statistiken och i den efterföljande propositionen fick Kulturrådet i uppdrag att utveckla och pro-
ducera statistik på bok- och tidskriftsområdet. I samband med sänkningen av bokmomsen 2002 
från 25 till 6 procent tillsattes Bokpriskommissionen med uppdrag att följa prisutvecklingen på 
böcker. Efter omfattande bokprismätningar avslutade kommissionen sitt arbete 2004. 

Statens stöd och ersättningar inom litteraturområdet var 2007 ca 316 miljoner kronor. I detta 
innefattas bl.a. stöd till bokutgivning, stöd till bibliotekens litteraturinköp, Talboks- och punkt-
skriftsbiblioteket (TPB) samt den statliga författarersättningen om ca 120 milj. kronor. Statligt 
litteraturstöd har funnits sedan 1975 och fördelas av Statens kulturråd. Stödet infördes för att 
garantera en bred utgivning av litteratur och för att stimulera främst mindre och medelstora 
förlag till kvalitetsutgivning. Stödet, som avser att täcka en del av produktionskostnaderna, går 
till förlaget och avser en enskild boktitel sedan boken kommit ut. Utgivningsstödet fördelas till 
ny svensk skönlitteratur, skönlitteratur i svensk översättning, klassiker, facklitteratur, barn- och 
ungdomslitteratur, serier, litteratur på invandrarspråk samt bildverk. Stödet uppgick 2007 till 
drygt 37 milj. kr och antalet stödda titlar var 817. Flest stödda titlar fanns inom barn- och ung-
domslitteraturen med 235 stödda titlar följt av ny svensk skönlitteratur, 133 titlar och facklitte-
ratur med 131 stödda titlar. Sedan 1999 kompletteras utgivningsstödet med ett distributionsstöd. 
De stödda titlarna distribueras till samtliga kommunbibliotek och ett hundratal bokhandlare. 

Centrum för lättläst litteratur, LL-stiftelsen, är en statligt stödd förlagsrörelse med uppgift att 
göra nyhetsinformation och litteratur tillgänglig för de som har svårt att läsa eller är otränade i 
svenska språket. LL-stiftelsen ger årligen ut ca 30 lättlästa böcker. Totalt har hittills ungefär 800 
boktitlar gets ut. Ca 220 titlar är aktiva och säljer fortfarande. Under ett år levererar förlaget över 
80 000 böcker till sina kunder. 

En bok för alla startades 1976 med statligt stöd för att ge ut kvalitetslitteratur till lågt pris. 
Från och med 2008 har emellertid det statliga stödet upphört. Ett nytt statligt stöd till internatio-
nellt utbyte och samarbete på litteraturområdet infördes fr.o.m. 2008.

 Svenska barnboksinstitutet är ett offentligt specialbibliotek och informationscentrum för 
barn- och ungdomslitteratur. Verksamheten finansieras genom statsbidrag via Utbildningsdepar-
tementet. 

Svenska Förläggareföreningen är tillsammans med Svenska Bokhandlareföreningen bransch-
organisationer som tillvaratar sina medlemmars intresse i branschfrågor, t.ex. som förhandlings-
part gentemot stat och författare. Förläggareföreningen tar sedan 1973 årligen fram en bransch-
statistik över föreningens medlemsförlag. Statistiken anses täcka ca 70 procent av den totala 
bokmarknaden. I 2007 års statistik har 67 medlemsförlag lämnat uppgifter. 

Sveriges författarfond har hand om den statliga ersättningen som går till författare, översät-
tare och bokillustratörer, vilkas verk lånas ut vid biblioteken. Författarersättningen omfattade 
2007 totalt ca 120 milj. kronor. Sveriges Författarförbund är författarnas intresseorganisation 
som bl.a. bevakar medlemmarnas upphovsrättsliga frågor. 
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Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) som instiftades 2002 är världens största 
barn- och ungdomslitteraturpris. Syftet med priset, 5 milj. kr, är att stärka intresset för barn- och 
ungdomslitteraturen.

Den svenska bokutgivningen omfattade 2006 enligt Kungliga biblioteket något mer än 21 000 
titlar inklusive broschyrer om högst 48 sidor. Ungefär 2 500 titlar var skönlitteratur, varav ca 
1 250 i svenskt original och ca 1 100 i svensk översättning. Inom ämnesområdet ekonomi och 
näringsväsen gavs ut 2 060 titlar. Barn- och ungdomslitteraturen svarade för nästan 1 560 titlar. 
Den största utgivningen från främmande språk i originalarbeten var engelska översättningar, 
bortåt 2 140 titlar. 

Enligt Förläggareföreningens statistik för 2007 såldes 27,8 miljoner volymer av ny bokut-
givning. Ca 61 procent var skönlitteratur medan 17 procent var barn- och ungdomsböcker och 
20 procent facklitteratur. Under 1990-talet minskade antalet sålda volymer av ny utgivning men 
sedan har en stark återhämtning skett under det nya decenniet. Antalet tryckta volymer har också 
ökat och uppgick år 2007 till nära 40 miljoner.

Nettoförsäljningen till återförsäljare för Förläggareföreningens medlemsförlag uppgick 2007 
till drygt 1,9 miljarder kronor. Bokhandeln svarade för 37 procent av återförsäljningen medan 
försäljningen till bokklubbar och varuhus svarade för 12 resp. 14 procent. Försäljningsökningen 
kommer huvudsakligen från Internetbokhandlarna medan försäljningen till varuhusen och för-
säljningen till bokklubbarna minskar. Internetbokhandeln beräknades 2007 svara för 15 procent 
av försäljningen.

Förläggareföreningen uppskattar utifrån sin egen statistik tillsammans med uppgifter från 
Bokhandlareföreningen och Handelns utredningsinstitut att det årligen totalt säljs ca 80 miljoner 
volymer böcker i Sverige. Då inkluderas försäljningen av alla svenska bokförlag liksom även 
importerade böcker. Den totala svenska bokmarknaden kan på motsvarande sätt i ekonomiska 
termer i konsumentledet uppskattas till ca 7 miljarder kronor.

Antalet deltagare inom studieförbundens cirklar i litteraturämnen var över 52 000 under 2007. 
Antalet deltagare i studieförbundens kulturprogram med litteraturanknytning var 87 400. 

Enligt Mediebarometern 2007 ägnar sig 38 procent av befolkningen en genomsnittlig dag åt 
bokläsning. Störst andel bokläsare finns i åldersgruppen 9 – 14 år. Kvinnor är betydligt flitigare 
bokläsare än män, 45 procent av kvinnorna läser dagligen någon bok medan endast 30 procent 
av männen läser böcker dagligen. I genomsnitt ägnar sig svenska folket åt bokläsning 19 mi-
nuter varje dag (i siffran ingår även de som inte läser böcker alls). Pensionärer över 65 år är de 
som läser mest, 24 minuter om dagen medan personer i åldersgruppen 25 – 44 år läser minst, 15 
minuter.

Enligt SCB:s ULF-undersökningar har andelen män 16 – 84 år som aldrig läser böcker ökat 
från 22 procent i början av 1980-talet till 31 procent 2006. Bland kvinnorna har motsvarande 
andel legat konstant runt 15 procent under samma period. En mindre uppgång i bokläsandet för 
både män och kvinnor sammanföll med sänkningen av bokmomsen år 2002. Vidare kan från 
ULF-statistiken konstateras att läsningen av skönlitteratur ökar medan läsningen av facklittera-
tur minskar. 

Det vanligaste sättet att skaffa sig böcker är genom inköp i bokhandel eller i pocketbutik, mer 
än var tredje bokläsare (som läst senaste veckan) uppgav 2006 denna kanal som den viktigaste. 
En knapp fjärdedel skaffade sig litteratur oftast genom lån på bibliotek medan gåva eller lån av 
släkt och vänner stod vardera för ungefär 11 procent. Andra vägar för bokanskaffning var via 
bokklubb, kiosk, eller Internethandel som vardera stod för ungefär 6 procent.
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Statliga bidrag och ersättningar inom litteraturområdet 2007. 1000-tal kr

Ändamål 1000-tal kr

Utgivning av lättläst litteratur 8 336
Ersättning åt författare m.fl. för utlåning 119 543
Nordiska författarstipendier 148
Nordiskt författarsamarbete 57
Dramatikerstöd 2 780
Litteraturstöd 37 122
Lagerstöd till klassisk litteratur 304
Nationella minoriteters språk och litteratur 1 277
Litterära evenemang 2 821
Utgivning av August Strindbergs samlade verk 1 245
Författarverkstäder 1 500
Klassikerserie för skolan 58
Översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska 100
Läsfrämjande insatser 7 329
Inköp av litteratur till Folk- och skolbibliotek 25 740
Sortimentsstöd till bokhandeln 3 363
Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB 104 704
Summa 316 426

Källa: Årsredovisning 2007, Statens kulturråd. Årsredovisning 2007, Kammarkollegiet

Litteraturstöd 2007. Utbetalade bidrag. 1000-tal kr och procent

Stödordning 1000-tal kr Procent
Svensk skönlitteratur 5 978 16
Översatt skönlitteratur 5 561 15
Facklitteratur 7 101 19
Barn- och ungdomslitteratur 7 958 21
Bildverk 3 778 10
Klassisk litteratur 4 311 11
Serier 1 040 3
Litteratur på invandrarspråk 1 081 3
Nationella minoriteter,
litteratur o. projekt 1 340 4

Summa 38 148 100

Källa: Årsredovisning 2007. Statens kulturråd
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Statligt utgivningsstöd för litteratur 1991/92 – 2007, antal stödda titlar

 91/92 92/93 93/94 94/95 95/961 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ny svensk skönlit-
teratur 263 238 229 236 243 237 237 231 195 194 206 145 174 147 162 133
Skönlitt. i svensk 
översättning 93 113 100 102 104 96 88 107 102 120 80 83 83 95 105 114

Facklitteratur 134 150 128 118 139 138 139 157 166 187 152 119 134 151 136 131
Barn- o ungdoms-
litt. 153 159 165 155 185 168 166 221 191 234 197 179 188 195 201 235
Bilderböcker och 
bildverk - 39 45 41 42 43 35 45 51 41 61 61 65 57 52

Klassisk litteratur 67 58 52 49 53 44 37 39 47 71 62 42 41 64 69 88

Tecknade serier 26 29 31 28 30 24 35 28 27 24 35 22 32 24 15 25

Invandrarspråk 31 61 50 47 27 24
Nat. Minoriteter, litt 
o projekt 10 20 12 19 15
Elektoniskt publi-
cerad litt. 5 4 4 8 2 1 0 0 0

Projektstöd 32 24

Summa 768 771 744 733 795 749 745 823 777 885 781 724 784 800 791 817

Källa: Statens kulturråd, årsredovisning resp år
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Bokproduktion 2006: I Svensk bokförteckning 
registrerade publikationer efter ämnesområde

Ämnesområde Böcker, broschyrer                     

Totalt  

Antal % därav
nya nya upp-

  verk lagor 

A. Bok- och biblioteksväsen 215 1 200 15
B. Allmänt och blandat innehåll 487 2 459 28
C. Religion 490 2 394 96
D. Filosofi och psykologi 473 2 387 86
E. Uppfostran och undervisning 721 3 678 43
F. Språkvetenskap 661 3 556 105
G. Litteraturvetenskap 206 1 186 20
H. Skönlitteratur 

     Svensk i original 1 247 6 976 271
     Utländsk i svensk översättning 1 093 5 691 402
     På främmande språk 109 1 103 6

I. Konst, musik, teater, film 830 4 780 50
J. Arkeologi 697 3 693 4
K. Historia 427 2 348 79
L. Biografi med genealogi 354 2 306 48
M. Etnografi, socialantropologi och etnologi 110 1 99 11
N. Geografi 659 3 568 91
O. Samhälls- och rättsvetenskap 2 384 11 2107 277
P. Teknik, industri, kommunikationer 2 370 11 2242 128
Q. Ekonomi och näringsväsen 2 061 9 1857 204
R. Idrott, lek och spel 288 1 258 30
S. Militärväsen 153 1 150 3
T. Matematik 391 2 355 36
U. Naturvetenskap 1 956 9 1887 69
V. Medicin 1 817 8 1682 135
X. Musikalier 10 0 9 1

 Total bokproduktion 21 765 100 19 247 2 518
I redovisningen ingår inte lösa kartor och talskivor, ej heller barnböcker. Med broschyr avses bok som innehåller högst 48 
sidor oavsett bindning. Klassifikationssystemet är samma som tillämpas inom biblioteken, den s.k. SAB-klassifikationen. 
Definitionen av bok som ligger till grund för statistiken är ”icke-periodisk litteratur omfattande minst 49 trycksidor”.

Källa: Svensk bokförteckning 2006, Kungliga Biblioteket
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Bokproduktion 1990 – 2006

 Böcker, broschyrer1    Års-

Facklitteratur3 Skönlitteratur Barn- och ung- Summa Därav böcker2

   domslitteratur  Nya verk  

1990 8 607 2 347 1 080 12 034 10 166 136

1991 8 494 2 218 1 154 11 866 9 942 119

1992 9 538 2 032 1 243 12 813 10 831 124

1993 9 682 2 140 1 073 12 895 10 983 130

1994 10 578 2 059 1 185 13 822 11 711 119

1995 9 518 1 919 1 263 12 700 10 685 161

1996 10 596 1 904 996 13 496 11 348 160

1997 10 231 1 923 1 056 13 210 11 094 123

1998 9 495 1 923 1 129 12 547 10 336 81

1999 9 000 1 900 1 088 11 988 9 818 118

2000 7 891 1 880 1 205 10 976 8 872 66

2001 7 800 1 978 1 154 10 932 8 944 59

2002 7 073 1 929 1 090 10 092 8 062 . .

2003 7 591 2 390 1 191 11 172 8 960 . .

2004 13 093 2 938 1 652 17 683 15 240 . .

2005 17 267 2 537 1 609 21 413 19 122 . .

2006 17 760 2 449 1 556 21 765 19 247 . .
1) Exkl. lösa kartor och talskivor. Med broschyr avses här bok som innehåller högst 48 sidor oavsett bindning. Fr.o.m. 2004 
ingår delar i universitetens rapportserier.
2) Fr.o.m. 2002 redovisas inte årsböcker.
3) Fr.o.m. 2004 ingår doktorsavhandlingar från tekniska och naturvetenskapliga och medicinska universitets- och 

högskoleinstitutioner registrerade på en lägre beskrivningsnivå än övrigt material.

Källor: Nationalbibliografin, Kungliga Biblioteket. Statistisk årsbok, SCB

Bokproduktion efter språk 2001 – 2006

Språk 2001 2002 2003 2004 2005 2006�varav � �

Totalt Fack- Skön- Barn o ung-
       litteratur litteratur domslitteratur

Böcker, broschyrer1 10 932 10 092 11 172 17 683 21 413 21 765 17 760 2 449 1 556

Originalarbeten 8 339 7 620 8 630 14 708 18 222 18 699 16 568 1 379 752

Svenska 5 650 5 650 7 181 10 621 12 772 13 031 11 149 1 253 629

Engelska 2 226 1 637 878 3 390 5 061 5 144 5 109 23 12

Franska 11 30 60 54 34 44. . . . 44

Tyska 27 33 52 52 46 48 47 1. .

Övriga språk 425 270 459 559 309 432 263 102 67

Översättningar 2 593 2 472 2 542 2 975 3 191 3 020 1 091 1 081 848

Danska 93 111 90 140 130 133 82 23 28

Norska 127 122 152 190 162 130 73 36 21

Engelska 1 978 1 821 1 859 2 095 2 339 2 141 745 825 571

Franska 75 100 104 127 138 125 36 54 35

Tyska 88 116 86 116 104 109 52 18 39

Övriga språk 232 202 251 307 318 382 103 125 154

Källor: Nationalbibliografin, Kungliga Biblioteket. Statistisk årsbok, SCB
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Svenska Förläggareföreningen: försäljning uppdelad på kundgrupper 2007, procent

Bokhandel
37%

Grossister
11%

Varuhus
14%

Internetbokhandel
15%

Bokklubbar
12%

Övriga
7%

Biblioteksförsäljn
4% Total återförsäljning: 1 929 milj kr

Källa: Svenska Förläggareföreningens branschstatistik 2007

Statistiken omfattar litteratur utgiven av förlag som är anslutna till Svenska Förläggareföreningen. De 
beräknas stå för ca 70 procent av den totala bokförsäljningen i landet. Statistiken omfattar endast 
allmänlitteratur, vilket innebär att läromedel och massmarknadslitteratur inte ingår. Biblar och psalmböcker 
ingår heller inte. År 2007 har 67 medlemsförlag lämnat kompletta uppgifter till statistiken.

Svenska Förläggareföreningen: fakturerad försäljning 
uppdelad på litteraturkategorier 2007, procent
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14%

Uppslagsverk

Fakturerad försäljning totalt: 2 396 milj. kronor

Källa: Svenska Förläggareföreningens branschstatistik 2007

Förlagen redovisar nettointäkter vid försäljning till återförsäljare och konsumentpriser vid direktförsäljning. 
Statistiken redovisas i löpande priser. Alla försäljningsvärden är exklusive moms. 
Siffrorna i statistiken avser netto efter eventuella returer.
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Svenska Förläggareföreningen: Total fakturerad försäljning i 
miljoner kronor uppdelad på litteraturkategorier 2004 – 2007

Litteratur- Milj. kronor   

kategori 2007200620052004

Skönlitteratur 943,3904,2844,9859,7
  varav original 571,7593,2540,8566,2
  varav reprint 371,6311,0304,1293,5
Barn- och ungdomsböcker 345,7362,7389,2390,3
  varav original 306,1325,1342,0335,3
  varav reprint 39,637,647,255,0
Facklitteratur 843825,1772,8751,5
  varav original 770,7751,4721,5687,0
  varav reprint 72,973,851,364,5
Elektronisk utgivning 16,915,49,416,2
Uppslagsverk 51,143,938,846,1
Ljudböcker 195,8185,3154,596,4

Totalt 2396,42 336,52 209,62 160,3

Not: Reprint innebär tidigare utgivna böcker i nytryck där inlagan i princip är oförändrad men där förändringar gjorts 
avseende pris och utförande. Original är böcker med nytt ISBN, ny titel eller ny upplaga. 
Källa: Svenska Förläggareföreningens branschstatistik 2007

Antal sålda volymer av ny utgivning uppdelade på litteraturkategori 2007, procent
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16%

Facklitteratur
20%

Övrigt
4%

Sålda volymer totalt: 27,8 miljoner

Källa: Svenska Förläggareföreningens branschstatistik 2007 
Not: I ”Övrigt” ingår ljudböcker, uppslagsverk och elektronisk utgivning. 
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Antal sålda volymer av ny utgivning resp. backlist 1988/89 – 2007
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Källa: Svenska Förläggareföreningens branschstatistik 2007 
Not: Backlist innebär böcker sålda efter utgivningsåret.

Topplista: De populäraste böckerna 2007 

Män som hatar kvinnor – Stieg Larsson, Månpocket1. 
Luftslottet som sprängdes – Stieg Larsson, Norstedts2. 
Flickan som lekte med elden – Stieg Larsson, Månpocket3. 
Snabba cash: hatet, drivet, jakten – Jens Lapidus, Månpocket4. 
Svinalängorna – Susanna Alakoski, Bonnierpocket5. 
Nu vill jag sjunga dig milda sånger – Linda Olsson, Bonnierpocket6. 
Olycksfågeln – Camilla Läckberg, Månpocket7. 
Isprinsessan – Camilla Läckberg, Månpocket8. 
Harry Potter and the deathly hallows – J.K. Rowling, Tiden9. 
Självkänsla nu! – Mia Törnblom, Månpocket10. 

Studieförbundens cirklar i litteraturhistoria och skönlitteratur 2006

Ämnesgrupp Antal   

 studiecirklar deltagare studietimmar
Svenska och litteraturkunskap
Skönlitteratur och svenska 4491 35 927 119 250
Litteraturhistoria o litteraturveten-
skap 1574 12 791 45 588
Skrivarcirkel 485 3 286 18 775

Källa: Studieförbunden 2006, Statens kulturråd
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Studieförbundens kulturprogram 2006 inom litteraturämnen

Antal arrangemang 3 232

Antal deltagare 87 416
Andel kvinnor 52
Antal medverkande 6 633

Källa: Studieförbunden 2006, Statens kulturråd

Bokläsning en genomsnittlig dag 2007, procent av befolkningen 9 – 79 år
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Källa: Mediebarometern 2007, NORDICOM

Bokläsning en genomsnittlig dag 2007 i befolkningen 9 – 79 år. Minuter
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Källa: Mediebarometern 2007, NORDICOM 
Not: I diagrammet ovan visas hur mycket tid befolkningen avsätter för bokläsning en 
genomsnittlig dag vilket betyder att även de som inte läser bok är inräknade.
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Bokläsning en genomsnittlig dag 1996 – 2007, procent 
av befolkningen 9 – 79 år. Procent
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Källa: Mediebarometern 2007, NORDICOM

Bokläsning varje vecka på fritiden 1982 – 2005 
Män, kvinnor och båda könen 16–84 år 1982–2005, 
16 år och äldre 2003 – 2005. Procent
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Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF)
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Andelen i befolkningen (16 – 84 år) 1982–2005 som aldrig läser böcker
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Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF)

Kanaler för anskaffning av böcker bland bokläsare 
(senaste veckan) 9 – 79 år 2007, Procent
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Källa: Mediebarometern 2007, NORDICOM
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Bibliotek

Översikt och kommentarer
Dagens folkbibliotek har vuxit fram ur två skilda bibliotekssystem; de kommunala biblioteken 
som utvecklades ur sockenbiblioteken och folkrörelsernas bibliotek som växte fram under se-
nare hälften av 1800-talet. Grunden i folkbiblioteksorganisationen är kommunbiblioteken med 
sina huvudbibliotek och biblioteksfilialer. Det fanns 2007 ca 1 300 kommunala bibliotek varav 
290 var huvudbibliotek och 1000-talet var filialer. I bibliotekens mediebestånd finns, förutom 
böcker, tidningar, tidskrifter, språkkurser, talböcker, taltidningar, CD- och DVD-skivor och vi-
deokassetter. I varje kommun finns skolbibliotek och i många kommuner är skolbiblioteken inte-
grerade med folkbiblioteken, vilket innebär att folkbiblioteket tillhandahåller biblioteksservice 
åt skolorna.

Enligt Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) ansvarar kommunerna för folkbiblioteksverksamhe-
ten medan landstingen svarar för länsbiblioteken och staten för lånecentralerna. Lagen föreskri-
ver att varje kommun skall ha ett folkbibliotek och att bibliotekslån ska vara avgiftsfria. 

Länsbiblioteken svarar för rådgivning, kompletterande medieförsörjning, information och 
kompetensutveckling samt specialtjänster. Länsbiblioteken, som huvudsakligen finansieras av 
landstingen, får statliga bidrag. Informations- och lånecentraler finns i Umeå, Stockholm och 
Malmö. Depåbiblioteket i Umeå är ett centralt fjärrlånemagasin för hela landet. Lånecentra-
ler och depåbibliotek finansieras helt av staten. Folkbiblioteken samarbetar också då det gäller 
medieförsörjning med forskningsbiblioteken vid högskolor och universitet liksom med ett antal 
specialbibliotek. 

Många kommunala bibliotek har även ansvar för kulturarrangemang och huvudbiblioteket 
fungerar som kommunens kulturhus, ofta i samarbete med någon lokalhållande förening. Fi-
lialerna inriktas främst på litteraturförsörjning, läsfrämjande insatser och uppsökande arbete. 
Bokbussar kompletterar nätet av fasta filialer. 

Statens Kulturråd fördelar bidrag till regional biblioteksverksamhet, utvecklingsbidrag samt 
bidrag för inköp av litteratur. Organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, ger kon-
sulentservice till kommunala och regionala biblioteksorganisationer.

Kungliga biblioteket (KB) i Stockholm är nationalbibliotek och forskningsbibliotek. På KB 
samlas, enligt Lagen om pliktexemplar, allt som trycks i Sverige. I KB:s uppdrag ingår också att 
utveckla och driva ett nationellt bibliografiskt system, Libris.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) är en statlig myndighet med uppgift att tillsam-
mans med folkbibliotek svara för att synskadade och andra läshandikappade får tillgång till lit-
teratur. TPB producerar och lånar ut talböcker och punktskriftsböcker via folkbiblioteken.

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden, bibliotekspolitisk intresseor-
ganisation som verkar för att bibliotekssystemen ska hålla hög standard och för att den svenska 
bibliotekslagen ska tillämpas och utvecklas.

Inom Sjöfartsverket är Sjömansbiblioteket organiserat som ett globalt vandringsbibliotek med 
distribution av böcker, ljudböcker och e-böcker. Under 2007 fanns ca 45 000 böcker ombord på 
fartygen och bokväskor finns i ett 20-tal hamnar i fyra världsdelar.

Kommunernas kostnader för folkbiblioteken var 2007 ca 3,5 miljarder kronor. Personalkost-
nader utgjorde 53 procent och mediekostnader stod för 12 procent av de samlade biblioteksbud-
getarna. Statens stöd till folkbiblioteken omfattade samma år ca 73 miljoner kronor inkluderande 
inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek och regional biblioteksverksamhet. Landstingens 
stöd till folkbiblioteken var enligt senaste uppgift (2005) ca 110 miljoner kronor.
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År 2007 fanns 1000-talet biblioteksfilialer och 93 bokbussar. Huvudbiblioteken var öppna i ge-
nomsnitt 23 timmar i veckan, varav 2 timmar på kvällstid. Antalet registrerade låntagare uppgick 
under året till 2,6 miljoner.

De samlade mediebestånden i de kommunala folkbiblioteken omfattade 43,2 miljoner en-
heter, varav böckerna svarade för drygt 40 miljoner volymer och AV-medierna för 3,1 miljoner 
volymer. Bokbeståndet bestod till nära två tredjedelar (64 procent) av vuxenböcker, 32 procent 
av barnböcker och resterande 3 procent var referenslitteratur. Antalet nyförvärv uppgick år 2007 
till ca 1,9 miljoner volymer. 

Antalet anställda inom folkbiblioteken var 2007 ca 5 900 personer, vilka sammanlagt utförde 
drygt 4 800 årsverken. Av dessa innehades 53 procent av utbildade bibliotekarier. Ca 85 procent 
av de biblioteksanställda var kvinnor. 

Enligt 2007 års statistik registrerades knappt 69 miljoner boklån medan utlåningen av AV-
medier omfattade 11,7 miljoner lån. Nästan hälften, 47 procent, av alla boklån utgjordes av barn-
bokslån. Antalet boklån per invånare uppgick till drygt 6 under 2007 medan barnboksutlåningen 
var 18,5 barnböcker räknat per barn i åldern 0 – 14 år. Utlåningen har sedan 1980 minskat med 
25 procent; från 9,2 lån per invånare 1980 till 6,3 lån per invånare 2007.

Folkbiblioteken tog under 2007 emot drygt 68 miljoner besök, varav ca 43 miljoner på hu-
vudbiblioteken, vilket motsvarar 7,5 besök per invånare. På biblioteken genomfördes under 2007 
över 66 000 publika aktiviteter. Mer än två tredjedelar av aktiviteterna riktade sig till barn och 
ungdomar. Tre fjärdedelar av biblioteken anordnade författarbesök och närmare nio av tio hade 
bokprat eller boksamtal. Hälften av biblioteken hade haft aktiviteter med syfte att öka kunskaper 
i dator- och Internetanvändning. En sjättedel av biblioteken uppgav att de anordnat skrivarkurs. 
De flesta biblioteken anordnar också olika typer av utställningar; t.ex med kommunal informa-
tion eller temautställningar.

Skillnaderna i biblioteksstandard och biblioteksutnyttjande är avsevärda mellan enskilda 
kommuner. Kommunen med den högsta utlåningen år 2007 redovisade sålunda nästan 15 lån 
per invånare medan kommunen med den lägsta utlåningen rapporterade mindre än 4 lån per 
invånare. 

Enligt senast tillgängliga statistik hade 16 procent av grundskolornas skolbibliotek en beman-
ning om minst sex timmar per vecka. Motsvarande andel för gymnasieskolornas bibliotek var 66 
procent. Med hänsyn till antalet elever i skolorna motsvarade detta 29 respektive 85 procent.

Sjukhusbibliotekens bokbestånd uppgick till ca 480 000 volymer enligt senaste tillgängliga 
statistik medan AV-mediebestånden omfattade 43 000 enheter. Utlåningen vid sjukhusbibliote-
ken var nästan en halv miljon lån.

Vid forskningsbiblioteken fanns ett sammanlagt bestånd om ca 360 000 löpande titlar. Anta-
let serviceställen vid forskningsbiblioteken var 210 och antalet sittplatser var drygt 28 000 med 
drygt 5 000 tillgängliga datorer. Antalet besök per dag uppgick till 70 000. 

Enligt SCB:s ULF-undersökning 2006 hade 54 procent av svenska folket besökt ett bibliotek 
minst en gång under senaste 12 månader. Störst andel besökare fanns bland personer upp till 30 
år och bland studerande. Minst andel besökare fanns bland män över 64 år och bland företagare. 
Kvinnor är flitigare biblioteksbesökare än män, 59 procent av kvinnorna uppgav sig ha besökt 
biblioteket senaste året medan endast 48 procent av männen hade besökt bibliotek. Biblioteksbe-
sökandet ökar med utbildningen. De som har hemmavarande barn under 18 år gör oftare besök 
än de som saknar barn. Biblioteksbesökandet är mindre utbrett bland boende i Stockholm än 
bland boende i resten av landet.
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Offentliga utgifter för biblioteksverksamhet 2005, procent

Kommun
95%
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3%

Stat
2%

Off. utgifter totalt: 3,5 mdr kr

Källa: Årsredovisning 2005 samt Offentliga kulturinsatser i regionalt perspektiv 2005. 
Statens kulturråd. Not: Senast tillgängliga uppgifter för landstingen avser 2005

Statligt stöd till biblioteksverksamhet 2007. Tkr

Ändamål 1000-tal kr

Regional biblioteksverksamhet 40 770

Utv.bidrag regional biblioteksverksamhet 3 559

Biblioteksservice för vuxenstuderande 1 315

Folkbibliotekens verksamhetsutveckling 1 889

Inköp av litteratur för barn o. unga  

 till folk- o. skolbibliotek 25 740

Summa 73 273

Källa: Årsredovisning 2007, Statens kulturråd

Kommunala driftkostnader för folkbibliotek 2007. 1000-tal kr och procent

 Tkr Procent

Totalt 3 498 399 99,9

Medier 406 846 11,6

Personal 1 845 376 52,7

Lokaler 798 349 22,8

Övrigt 447 828 12,8

Källa: Folkbiblioteken 2007. Statens kulturråd
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Folkbiblioteken 2007. Verksamhetsöversikt

  Antal Procent

Antal huvudbibliotek 290 

Antal filialbibliotek 1 001 

Antal bokbusssar 93 

Övr utlåningställen 706 

Sa utlåningsställen 2 090 

    

Antal årsverken 4 811 100

Varav bibliotekarier 2 565 53

Varav övrig personal 2 247 47

Barn o ungdomsverksamhet 1 019 

    

Bokbestånd 1000-tal 40 104 100

varav vuxenböcker 25 822 64

varav barnböcker 12 949 32

varav referenslitteratur 1 334 3

    

AV-mediebestånd, 1000-tal 3 109 100

varav musikfonogram 842 27

varav Ljudböcker 657 21

varav Talböcker 900 29

varav Video/DVD 305 10

varav Bok och band 82 3

övriga AV-medier 323 10

    

Tidningsprenumerationer 8 744 

Tidskriftsprenumerationer 79 236 

Datorer tillgäng. för allmänheten 6 618 

    

Nyförvärv, 1000-tal 1 931 

    

Utlåning 1000-tal 68 918 

varav AV-medier 11 673 

varav böcker 57 245 100

varav skönlitteratur 14 164 24

varav facklitteratur 15 628 27

varav barnböcker 27 454 47

    

    

Öppettimmar/vecka (genomsnitt) 23 

Besök, tusental 68 145 

Låntagare, tusental 2 629 

Antal årsverken

Källa: Folkbiblioteken 2007. Statens kulturråd
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Antalet biblioteksfilialer, varav integrerade med skolbibliotek, 1990 – 2007.
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Källa: Folkbiblioteken 2007. Statens kulturråd

Antal utförda helårsverken inom folkbiblioteken 1980 – 2007
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Källa: Folkbiblioteken 2006. Statens kulturråd

Mediebestånd år 1980 – 2007. Tusental.
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Källa: Folkbiblioteken 2007. Statens kulturråd
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Nyförvärv av böcker och AV-medier 2007. 1000-tal enheter

Böcker varav      

Totalt Vuxen- Barn- Referens-    

 böcker böcker litteratur    

       

1 931 1 050 849 31   

       

AV-medier varav      

Totalt Musik- Ljud- Tal- Video, Bok o Övr.

 fonogram böcker böcker DVD band Av-medier

       

338 64 110 75 42 8 39

Källa: Folkbiblioteken 2007. Statens kulturråd

Utlånade böcker 2007 efter litteraturkategori. Procent
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Källa: Folkbiblioteken 2007. Statens kulturråd

Antal utlånade böcker 1980 – 2007. Miljoner böcker.
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Källa: Folkbiblioteken 2007. Statens kulturråd
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Publika aktiviteter vid folkbiblioteken 2007

Aktiviteter Antal Procent

Bokprat - boksamtal 17 989 27,2

Biblioteksinformation/-visning för grupper/elever/studerande 12 033 18,2

Berättar- eller sagostunder 9 908 15,0

Utställning 5 082 7,7

Data/-Internetkurs - handledning, seniorsurf (öppen eller sluten visning) 2 983 4,5

Föreläsning, föredrag, debatt eller föreningsarrangemang 2 828 4,3

Teater- eller trolleriföreställning 2 039 3,1

Bok- eller läsecirkel - sluten sammankomst med litterär anknytning 1 868 2,8

Aktiviteter i samarbete med BVC 1 680 2,5

Författarbesök 1 507 2,3

Sångstund, rytmik, rim & ramsor 1 284 1,9

Bild-, tecknings-, målnings-, pyssel-, hantverks-, experimentverkstad/-kurs 1 174 1,8

Bok-, läs- eller korsordscafé - öppen sammankomst med litterär anknytning 1 028 1,6

Musik, -underhållning, -arrangemang, -café 951 1,4

Filmvisning - filmprat 548 0,8

Skrivarkurser/-läger, litteraturläger 173 0,3

Annan programaktivitet 3 130 4,7

Summa 66 205 100

Källa: Folkbiblioteken 2007. Statens kulturråd

De 20 mest utlånade författarna i folk- och skolbiblioteken 2006

Nr Författare Antal lån 

1 Astrid Lindgren 1907-200 905 597 

2 Gunilla Bergström 1942- 830 728 

3 Anders Jacobsson 1963- 751 301 

4 Sören Olsson 1964- 751 279 

5 Martin Widmark 1961- 676 632 

6 Eva Eriksson 1949- 663 423 

7 Jørn Jensen 1946- 615 997 

8 Sven Nordqvist 1946- 564 861 

9 Måns Gahrton 1961- 551 414 

10 Johan Unenge 1963- 540 297 

11 Barbro Lindgren 1937- 514 216 

12 Mati Lepp 1947- 479 391 

13 Helena Willis 1964- 461 373 

14 Lasse Sandberg 1924- 448 736 

15 Inger Sandberg 1930- 446 508 

16 Arne Norlin 1947- 403 896 

17 Jens Ahlbom 1954- 394 993 

18 Catarina Kruusval 1951- 386 022 

19 Olof Landström 1943- 383 795 

20 Viveca Lärn 1944- 367 578 

Källa: Författarfonden. Undersökning av utlåningen i folk- och skolbibliotek
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Sjukhusbibliotekens mediebestånd och utlåning år 2006.

          

Bestånd     Utlåning     

Böcker 
totalt

AV-medier
totalt Tidningar Tidskrifter  

Totalt
(böcker + 

AV) Böcker
AV-me-

dier
Barn-

böcker Talböcker

477 877 42 990 211 2 867  497 898 411 814 86 084 41 379 8 493

          

Källa: Folkbiblioteken 2006. Statens kulturråd

Grund- och gymnasieskolans biblioteksservice 1999 och 2002

Grundskolan      

Procent Skolor   Elever  

 1999 2002  1999 2002

Integrerat bibl. 15 15 15 16

Bemannat 

minst 6 tim/vecka 16 21 29 37

1-5 tim/vecka 35 33 33 28

0 tim/vecka 29 26 19 15

Saknar bibliotek 4 5 3 4

Summa 100 100 100 100

Gymnasieskolan

Procent Skolor   Elever  

 1999 2002  1999 2002

Integrerat bibl. 9 9 7 7

Bemannat 

minst 6 tim/vecka 66 60 85 83

1-5 tim/vecka 12 11 3 4

0 tim/vecka 9 13 4 3

Saknar bibliotek 4 7 1 2

Summa 100 100 100 99

Statistiken grundas på uppgifter från 4 137 grundskolor år 1999 resp. 4 075 år 2002 eller 93 resp. 90 procent
av samtliga grundskolor med minst 30 elever.

Källa: Skolbiblioteken 2002, Statens kulturråd
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Producerade och förvärvade talböcker 2006

Talboksproduktion/förvärv  

Produktion/förvärv, antal titlar 4 146

varav för högskoleservice 1 483

Procent av årlig bokutgivning 28

Produktion överföringar till DAISY 8 875

varav för högskoleservice 337

Produktion analog kopia av DAISY-titlar 0

Totalt antal producerade/förvärvade talbokstitlar 13 021

Utlåning  

Utlånade emballage, analoga 83 400

Utlånade emballage, digitala 63 014

Summa utlånade emballage 146 414

Analoga emballage omräknade till 59 571

Utlånade titlar digitala 63 014

Summa utlånade titlar 122 585

Källa:Talboks- och punktskriftsbibliotekets årsredovisning 2006

Antal producerade, förvärvade och sålda respektive 
utlånade punktskriftsböcker 2006

Punktskriftsböcker Antal

Bestånd, antal titlar 12 912

Försålda exemplar 739

varav e-textböcker 39

Utlånade volymer 25 445

varav barnböcker 6 669

Antal punktskriftslåntagare 475

Produktion/förvärv, antal punktskriftstitlar 454

varav högskoleservice 3

Källa:Talboks- och punktskriftsbibliotekets årsredovisning 2006

Forskningsbiblioteken 2006. Bestånd och förvärv av seriella publikationer

 National- Högskole- Special- Summa

 bibliotek bibliotek bibliotek  

Totalt antal löpande titlar 10 555 302 533 46 985 360 073

Periodika 10 309 333 039 58 064 401 412

Varav tryckt 10 165 83 059 15 116 108 340

Varav elektroniskt 144 249 980 42 948 293 072

Tidningar 246 1 006 251 1 503

Varav tryckt 246 1 153 102 1 501

Varav elektroniskt 0 79 152 231

Källa: Forskningsbiblioteken 2006. Kungliga biblioteket
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Forskningsbibliotek 2006. Service och användning

 Service- Besök Virtuella Antal Publika 

 ställen per dag besök av sittplatser datorer

Nationalbibliotek (KB) 4 556 2 016 300 37

Högskolebibliotek 151 68 715 26 858 4 946

Specialbibliotek 56 1 106 1 158 158

Källa: Forskningsbiblioteken 2006. Kungliga biblioteket

Biblioteksbesök 2006 senaste 12 månader bland personer 16 – 84 år 2006. Procent
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Bild och form

Översikt och kommentarer
Redan 1934 tog riksdagen principbeslut om att 1 procent av statens byggkostnader skulle avsät-
tas för konstutsmyckning. Statens konstråd ansvarar för inköp och utsmyckning av de statliga 
byggnaderna. Konstrådet fördelar också bidrag till organisationer för inköp av konst till sam-
lingslokaler. Statens kulturråd handlägger i sin centrala myndighetsroll frågor som rör konst och 
utställningar. 

Staten ger genom Konstnärsnämnden och BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) visnings-
ersättning till konstnärer för den konst som ägs av offentliga institutioner och som visas för 
allmänheten. 

Statens utställningsersättning till konstnärer och konsthantverkare finns i två former, dels 
genom avtal mellan staten och konstnärsorganisationer, dels genom bidrag till konstfrämjande 
organisationer/institutioner. Kulturrådet fördelar bidrag för utställningsersättning till organisa-
tioner inom bild- och formområdet. Ett nytt avtal om utställningsersättning mellan konstnärsor-
ganisationerna och staten träder i kraft 2009. Ett 40-tal kommuner betalar också ersättning med 
varierande belopp.

Rådet för arkitektur, form och design inrättades 2004 och har som uppgifter bl.a. frågor om 
formgivningens betydelse på arbetsplatser liksom i offentliga inom- och utomhusmiljöer.

Kommunerna är huvudaktörer i det lokala konstlivet och är stora inköpare av offentlig konst. 
Många kommuner och landsting har antagit en inköpsregel som kulturpolitiskt mål. Flertalet 
kommuner har utställningsverksamhet och fördelar bidrag till organisationer och konstnärer. 
Kommuner och landsting är stora ägare av konst men ger ingen generell visningsersättning. 

Konstmarknaden består av bl.a. gallerister, auktionshus och konstmässor. De privata galleri-
erna svarar för en betydande utställningsverksamhet, ofta i samverkan med konstnärsorganisa-
tioner och kommuner. Inom Svenska galleriförbundet finns femtiotalet gallerister organiserade.

Föreningslivet svarar för den konstbildande verksamheten. De två riksorganisationerna Sve-
riges Konstföreningar och Folkrörelsernas konstfrämjande fungerar som utställningsanordnare 
och publikorganisationer. Ett stort antal lokala konstföreningar, många knutna till arbetsplatser, 
är anslutna till riksorganisationerna. 

I statistiken redovisas 43 museer med inriktning på samlingar inom bild- och formområ-
det medan 45 institutioner tillhör gruppen konsthallar. Bland större offentliga konstinstitutio-
ner kan särskilt nämnas Nationalmuseum, Moderna museet, Thielska galleriet, Millesgården i 
Stockholm, Göteborgs konstmuseum och Bildmuseet i Umeå. Flera regionala museer har också 
betydande konstsamlingar. I många av landets kommuner finns konsthallar och gallerier som 
producerar och visar konstutställningar. Till de största hör Liljevalchs konsthall i Stockholm och 
Malmö konsthall. Kulturhuset i Stockholm är en annan arrangör av konstutställningar. Bland 
konsthallar i privat regi kan särskilt nämnas Magasin 3 och Bonniers konsthall.

Statliga bidrag utgår till konstnärernas egna organisationer, bl. a. konsthantverkskoopera-
tiv och centrumbildningarna Konstnärscentrum, Illustratörscentrum samt Fotograficentrum 
vilka fungerar som centra för uppdragsförmedling. Grafiska sällskapet är en sammanslutning av 
konstnärer som driver galleri och försäljning av grafiska blad. Akademin för de fria konsterna 
har enligt sina stadgar som målsättning att ”främja utvecklingen till bildkonsten hörande konst-
arter”. 

Statens insatser inom bild- och formområdet kan för 2006 uppskattas till ca 76 miljoner kro-
nor. I detta belopp ingår dock inte anslagen till de statliga konstmuseerna. Landstingens sats-
ningar inom bild- och formområdet uppgick 2005 till nästan 40 miljoner kronor. Någon aktuell 
statistik för kommunerna finns inte men enligt en enkät 1996 var de kommunala konstinsatserna 
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ca 157 milj. kr, vilket uppräknat till 2006 års penningvärde skulle motsvara 174 miljoner kronor. 
Detta innebär att de sammanlagda offentliga insatserna på bild- och formområdet kan uppskattas 
i nivån 300 milj. kr. De privata inköpen av tavlor och konst uppskattas i SCB:s undersökning av 
hushållens utgifter 2006 till ca 150 milj. kronor. 

De sammanlagda besökssiffrorna på konstmuseer och konsthallar uppgick 2006 till mer än 
3,7 miljoner besök, varav drygt 2,6 miljoner på konstmuseer och ca 1,1 miljoner på konsthallar. 
Besök på konstutställningar arrangerade av Riksutställningar eller inom de folkbildande organi-
sationerna, liksom besöken på galleri, är inte inräknade i dessa siffror.

Sveriges Konstföreningar organiserade 2006 mer än 1 100 konstföreningar med sammanlagt 
ca 300 000 medlemmar. Huvuddelen av föreningarna var arbetsplatsföreningar. Från distrikten 
rapporterades sammanlagt ca 2 900 utställningar. Folkrörelsernas konstfrämjande är en parti-
politiskt obunden riksorganisation som verkar för konstbildning. Medlemmar är folkrörelser 
på riksnivå samt organisationens fjorton självständiga distrikt. Av Riksutställningars 22 utställ-
ningar som var på turné i landet 2006 betecknades fem som konstutställningar. 

Studieförbunden redovisade 2006 ca 41 300 studiecirklar inom bild- och formområdet. I dessa 
deltog 304 000 personer. De populäraste ämnena var målning och textilslöjd. Antalet kulturpro-
gram inom bild- och formområdet var nästan 38 000 med över 2,6 milj. deltagare. 

Drygt 35 procent av svenska folket i åldern 16 – 84 år hade enligt SCB:s ULF-undersökning 
2006 besökt konstmuseum eller konstutställning under det senaste året. Störst andel besökare 
fanns bland kvinnor i åldern 45 – 64 år, bland tjänstemän, personer med eftergymnasial utbild-
ning och boende i Stockholmsregionen. Minst andel konstbesökare fanns bland arbetare och 
personer med förgymnasial utbildning. Kvinnor går på konstmuseum/konstutställning oftare än 
män. Drygt 4 procent av svenska folket målar, tecknar, arbetar med lera etc varje vecka enligt 
undersökningen. Uppåt 80 procent av svenskarna har (enligt Eurobarometer 2007) under senaste 
året ägnat sig åt ”dekorativt hantverk” medan 64 procent har filmat eller fotograferat och 31 
procent har målat eller skulpterat.

En reguljär statistik saknas över bild- och formområdet och i kapitlet ”Kulturstatistikens roll 
och utvecklingsbehov” pekas särskilt på behovet av en utvecklad bildkonststatistik. En konststa-
tistik kan delvis grundas på redan tillgängliga material men en ny uppgiftsinsamling behövs vad 
gäller vissa utställningsarrangörer liksom då det gäller det kommunala konstlivet. 

Offentliga insatser inom bild- och formområdet

 1000-tal kr

Statliga bidrag  inom bild- och formområdet 2006

Utställningsersättning 7 979

Konsthantverkskooperativ 1 220

Bild- och formorganisationer 8 115

Vissa utställare inom bild- och formområdet 6 370

Statens konstråd 7 131

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 39 990

Bidrag till konstinköp till folkparker, folkets hus m.fl 3 526

Bidrag till Akademien för de fria konsterna 1 658

Summa statliga utgifter 75 989

Landstingens insatser 2005 inom bild- och formområdet 38 717

Kommunernas insatser för konst* 174 300

Summa offentliga konstinsatser, uppskattning 289 006

*Skattning, uppräknat från enkät 1996 till 2006 enligt KPI

Källor: Statsbudgetens utfall, Ekonomistyrningsverket. Årsredovisning 2006, 
Offentliga insatser i regionalt perspektiv, Statens kulturråd
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Bidrag 2007 till organisationer inom bild- och formområdet m.m. Tusental kronor

 1000-tal kr

Utställningsersättning 7 979

Konsthantverkskooperativ 1 220

Bild- och formorganisationer 8 115

varav

–Folkrörelsernas Konstfrämjande 3 225

–Föreningen Handarbetets Vänner Licium 550

–Grafiska Sällskapet 425

–Stiftelsen Gerlesborgsskolan 500

–Svenskt Barnbildarkiv 390

–Sveriges Konstföreningar 3 025

–Kollektivverkstäder - utrustningsbidrag 1 780

–Vissa utställare inom bild- och formområdet 6 370

Kungliga Akademien för de fria konsterna 1 658

Summa 27 127

Källa: Årsredovisning 2007, Statens kulturråd

Besök och visningar vid konstmuseer resp. konsthallar 2006

Institutions- Besök  Visningar
kategori    

Konsthallar 1 123 796 3 915

Konstmuseer 2 645 509 12 364

Samtliga konstinstitutioner 3 769 305 16 279

Källa: Museer och konsthallar 2006 (bearbetning)
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Besök vid konstmuseer och konsthallar 2006

Konstmuseer Besök  Konsthallar Besök 

Moderna Museet 606 448 Malmö Konsthall 207 875
Nationalmuseum 475 947 Liljevalchs konsthall 86 552
Göteborgs Konstmuseum 248 198 Tensta konsthall 70 000
Malmö konstmuseum 215 399 Stiftelsen Färgfabriken 65 000
Prins Eugens Waldemarsudde 133 172 Lunds konsthall 64 409
Nordiska Akvarellmuseet 130 000 Stiftelsen Wanås Utställningar 58 300
Rörstrand Museum 110 000 Linköpings konsthall 55 238
Dansmuseet 102 811 Kulturhuset Ängeln 42 935
Röhsska museet 74 662 Konstens Hus Luleå 42 600
Zornsamlingarna 72 656 VIDA museum och konsthall 41 000
Millesgården 61 298 Bonniers konsthall 40 000
Västerås konstmuseum 50 839 Göteborgs konsthall 34 183
Norrköpings Konstmuseum 37 762 Skövde konsthall och konstmuseum 30 041
Eskilstuna Konstmuseum 36 000 Tomelilla Konsthall 24 063
Kalmar Konstmuseum 30 891 Växjö Konsthall 23 606
Thielska galleriet 20 000 Landskrona Konsthall 23 587
Åbergs Museum 30 500 Botkyrka Konsthall 22 000
Uppsala Konstmuseum 27 266 Kulturhuset i Orsa 21 000
Borås Konstmuseum 23 907 Södertälje konsthall 19 359
Grafikens Hus 23 500 Kulturcentrum i Ronneby 19 276
Rackstadmuseet 23 109 Örebro konsthall 18 030
Ystads konstmuseum 20 000 Konsthallen Trollhättan 17 031
Bror Hjorths Hus 19 748 Oskarshamns konsthall 16 943
Skissernas museum 16 422 Nässjö kulturhus 15 000
Döderhultarmuseet 11 570 Norrtälje konsthall 14 000
Ljungbergmuseet 9 753 Virserums Konsthall 10 090
Vetlanda museum 8 000 Härnösands konsthall 9 006
Dalslands Konstmuseum 7 500 Staffanstorp konsthall 8 000
Museum Anna Nordlander 6 075 Karlskoga konsthall 6 777
Smålands Konstarkiv 5 500 BAC- Baltic Art Center 6 487
Teckningsmuseet i Laholm 4 000 Lokstallet Konsthall Strömstad 5 800
Carl Eldhs Ateljémuseum 2 576 Italienska Palatset 3 008

Marabouparken 2 600

Källa: Museer och konsthallar 2006, Statens kulturråd. Uppgifter från Stockholms stad/USK

Konstnärlig gestaltning av offentlig miljö. Avslutade 
och nyanmälda projekt 2007 efter kategori

 Avslutade Nyanmälda
  projekt  projekt

Statliga lokaler

Militära myndigheter 1 1
Polis, häkte, kriminalvård 2 6
Universitet, högskolor och 8 7
Övriga myndigheter 4 3
Icke-statliga lokaler

Bostadsföretag 1 2
Kommuner och landsting 16 5
Övriga 1

Summa 32 25

Källa: Årsredovisning 2007. Statens konstråd 
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Antal verk som köpts in av Statens konstråd fördelat på kategorier

 Antal % Tkr
Måleri 102 35 1 693
Skulptur 43 15 1 190
Konsthantverk 58 20 906
Grafik 61 21 173
Teckning 13 5 160
Fotografi 9 3 141
Övrigt 1 1 38
Summa 287 100 4 301

Källa: Årsredovisning 2007. Statens konstråd 

Verksamhet och ekonomi i Sveriges konstföreningar 2006
  

Beräknat antal konstföreningar i landet 1 147

  därav allmänna föreningar 341

Nya föreningar 23

Utträdda föreningar 89

Antal medlemmar 302 615

Antal utställningar 2 928

Föreläsningar, konstresor m.m. 860

Kurser, cirklar 288

Övriga kulturprogram 4 132

Utställn.ersättning, antal konstnärer 879

Utställn.ersättning, 1000-tal kr 4 462

Intäkter totalt, tkr 8 747

varav Statl bidrag, tkr 2 724

varav Medlemsavgifter, tkr 688

Källa: Sveriges konstföreningars verksamhetsberättelse 2006. Bearbetning
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Distriktsverksamhet 2006 inom Sveriges konstföreningar

Distrikt Anslutna Med- Utställ- Föreläs- Kurser, 

 föreningar lemmar ningar ningar cirklar

Blekinge 22 6 654 96 29 6

Bohuslän 30 7 639 72 58 27

Dalarna 23 4 007 92 22 21

Gotland 10 1 230 26 6 10

Gävleborg 21 4 793 71 19 7

Göteborg 91 19 366 147 59 19

Halland 36 10 772 25 11 3

Jämtland 20 4 304 51 14

Jönköping 20 6 224 52 19 3

Kalmar 42 12 725 186 50 6

Kronoberg 26 10 074 58 7 22

Malmö 52 11 552 154 19 4

Norrbotten 25 6 363 95 21 7

Skaraborg 43 11 830 82 24 3

Skåne 121 35 093 543 109 26

Stockholm 287 77 910 488 158 74

Sörmland 25 5 676 70 36 17

Uppsala län 19 3 792 52 36 4

Värmland 26 8 976 83 8 4

Västerbotten 21 6 559 45 11 2

Västernorrland 33 10 216 84 18 3

Västmanland 22 6 300 29 9 7

Älvsborg 58 14 662 158 57 4

Örebro 21 5 264 34 14 4

Östergötland 53 10 634 135 46 5

Samtliga distrikt 1 147 302 615 2 928 860 288

Källa: Sveriges konstföreningars verksamhetsberättelse 2006. Bearbetning

Finansiering av Folkrörelsernas Konstfrämjande 2007

 1000-tal kr Procent

Statsanslag 3 000 35

Utställningsersättningar 1 429 17

Medlemsavgifter 87 1

Bidrag fr. Europeiska Socialfonden 949 11

Övriga intäkter 3 048 36

Summa 8 514 100

Källa: Verksamhetsberättelse 2007, Folkrörelsernas Konstfrämjande
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Kulturprogram inom bild och formområdet 2006. Antal 
arrangemang, deltagare och medverkande 

 Antal   Andel

 arrangemang deltagare medverkande  kvinnor

Film/foto/bild 15 893 529 512 21 648 52
Utställningar 18 176 1834 947 44 444 51
Konst/konsthantverk 3 941 225 330 9 389 49
Summa 38 010 2 589 789 75 481 

Källa: Studieförbunden 2006, Statens kulturråd 

Studiecirklar 2006 i ämnena konsthantverk, bild- och formkonst, design

 Antal Antal Antal 

 cirklar deltagare stud.tim

Konsthantverk
Konsthantverkshistoria, förståelse 233 2 185 7451
Träslöjd 3 310 22 329 149345
Metallslöjd 1 383 11 208 47798
Keramik 2 279 17 184 83719
Porslinsmålning 1 161 7 912 43987
Vävning 5 359 39 496 259265
Knyppling 305 2 371 8611
Konstsömnad 2 101 16 737 72901
Övr textilslöjd 5 750 42 226 222068
Övr konsthantverk 5 664 40 540 196372
Klädsömnad, klädvård 2 271 14 935 104739

Bild- och form

Konstvetenskap o konsthistoria 692 7 038 18335
Teckning 728 5 898 24331
Måleri 5 862 44 857 211172
Skulptur 121 982 4236
Grafisk konst 211 1 455 10144
Fim och fototeknik 2015 12 931 79832
Annan utbildning inom bild- o formkonst 694 4 824 24846
Bild- o formkonstnärlig utbildning 617 4 415 23715
Formgivning

Modedesign 230 2 020 14644
Inredningsdesign 195 1 536 6306
Annan utbildning inom formgivning 115 695 3978
Summa konsthantverk, bild- och formkonst 41 296 303 774 1 617 795

Källa: Studieförbunden 2006, Statens kulturråd 
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Besök på konstmuseum/konstutställning under senaste 12 månader 2006
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Källa: Undersökningar av levnadsförhållanden, ULF 2006. SCB

Egna utövade aktiviteter inom bild och form under 
senaste 12 månader 2007. Procent
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Museer och utställningar

Översikt och kommentarer
Området museer och utställningar har av tradition förts samman i den svenska kulturstatistiken 
med en samlad redovisning inkluderande även konsthallar som är inriktade på samtida konst. 
På denna punkt skiljer sig den svenska museistatistiken från många motsvarande internationella 
utgåvor där kriterium för museum utgörs av ”egna samlingar”. I detta avsnitt vill vi även belysa 
utställningsverksamhet utanför den löpande statistiken. I avsnittet om bild och form finns en sär-
redovisning av konstinstitutioner.

De statliga centralmuseerna har ett övergripande ansvar för utveckling och forskning inom 
sina respektive samlingsområden. Några av centralmuseerna är också ansvarsmuseer med sam-
ordnande uppgifter. Ansvarsmuseer är Statens historiska museer, Nordiska museet, Nationalmu-
seum med Prins Eugens Waldemars udde, Naturhistoriska riksmuseet samt Statens museer för 
världskultur. 

Ett 30-tal regionala museer fungerar som centra för den regionala museiverksamheten och 
de flesta har även kulturmiljövårdande uppgifter i samarbete med länsantikvarien. Kommunala 
museer är inriktade på den lokala historien. Till gruppen ”övriga museer” räknas i statistiken 
bl.a. företags-, förenings-, arbetslivs- och ekomuseer. Uppskattningsvis finns i landet över 1 300 
arbetslivsmuseer. Huvudman kan vara en ideell förening eller en stiftelse. Landets 1 900 hem-
bygdsföreningar med 450 000 organiserade medlemmar driver nästan 1 300 hembygdsgårdar. 
Ett antal museer i privat regi är också verksamma inom specialiserade samlingsområden. 

Statens kulturråd handlägger ärenden som rör museer och fördelar bl.a. bidrag till de regio-
nala museerna. Kulturrådet hanterar också de statliga utställningsgarantierna som finansieras via 
avgifter. Museikoordinatorn ska fram till februari 2009, tillsammans med berörda parter, pröva 
former för ökad samverkan mellan museerna, t.ex. frågor om administration, föremålshantering 
och sektorsforskning. Access är ett sysselsättningsskapande projekt för åtgärder inom kulturom-
rådet. Under 2007 fördelades sammanlagt 250 milj kr till projekt som sysselsatte 970 personer. 
Flertalet projekt var inom musei- och kulturmiljöområdet.

Riksutställningar är statlig myndighet med uppgift att utveckla utställningsmediet och produ-
cera och förmedla utställningar i samarbete med museer, skolor, studieförbund och kommunala 
kulturnämnder. 

De samlade statliga insatserna på museiområdet uppgick 2006 till nära 1,4 miljarder kronor, 
varav bidragen till centralmuseerna utgjorde 1,1 miljarder kronor och bidragen till regionala 
museer 152 miljoner kronor. Kommunernas satsningar på museer kan uppskattas till ca 170 mil-
joner kronor. Landstingens stöd till museerna var 2005 ca 39 miljoner kronor. Entréavgifterna 
motsvarade drygt 10 procent av intäkterna vid centralmuseerna. Flertalet regionala och kommu-
nala museer har i dag fri entré till ordinarie utställningar. 

I statistiken för 2006 (som var den senast tillgängliga september 2008) redovisades ca 18,6 
miljoner besök vid landets museer. Drygt 40 procent av museibesöken gjordes på de statliga mu-
seerna. De regionala museerna svarade för 19 procent av besöken och de kommunala för 24 pro-
cent. Under senaste decenniet har det totala besöksantalet legat runt 15 miljoner besök årligen. 
För 1998 redovisas en tillfällig topp i samband med Kulturhuvudstadsåret (K98) och för 2004 
var Moderna Museets återöppnande med fri entré en förklaring till den starka publikökningen. 
Under 2005 och 2006 infördes generellt fri entré till ordinarie utställningar vid 19 statliga mu-
seer. De båda åren med fria entréer vid statliga museer betydde en miljonökning av publiken vid 
museerna, för 2006 redovisades den högsta publiksiffran någonsin vid svenska museer med över 
19 miljoner besök.
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Besöksutvecklingen för 2007, efter återinförandet av entréavgift, innebar att museerna förlorade 
ca 1,9 milj. besökare, motsvarande en publiknedgång om 40 procent jämfört med 2006. 

Personalen vid de drygt 200 museerna som ingår i statistiken utförde under 2006 ca 5 100 
årsverken, varav 47 procent av personer med mer än tre års högskoleutbildning. En viss övervikt 
av kvinnlig personal, 58 procent, fanns enligt statistiken.

Drygt 2 150 utställningar visades på museerna under 2006. Nästan hälften av utställningarna 
var inom konst, konsthantverk och form. En fjärdedel av utställningarna var inom kulturhisto-
ria och arkeologi. Antalet visningar för grupper uppskattades till ca 72 000, varav över 30 000 
riktade sig till grupper från förskola/skola. Antalet deltagare i visningarna var ca 1,4 milj. varav 
nästan 0,6 milj. kom i grupper från förskola eller skola. Stadsvandringar och kulturhistoriska 
exkursioner anordnades vid ca 2 000 tillfällen med omkring 41 000 deltagare. Ca 2 500 kurser 
och studiecirklar hade hållits med sammanlagt 36 000 deltagare.

Riksutställningar fick 2006 ett statligt anslag om drygt 45 miljoner kronor. Antalet turnéorter 
var 107 fördelade på 71 av landets kommuner. 22 utställningar visades under drygt 3 400 vis-
ningsdagar. Museer och konsthallar utgjorde 37 procent av Riksutställningars samarbetande ar-
rangörer medan 17 procent var kulturnämnder eller bibliotek. Drygt 60 årsverken utfördes under 
året av den anställda personalen vid Riksutställningar. 

Utställningar inom studieförbundens kulturprogram omfattade drygt 18 000 arrangemang 
med ungefär 44 000 medverkande. Antalet besökare på arrangemangen var ca 1,8 miljoner.

Enligt Eurobarometer 2007 hade 64 procent av svenska folket besökt museum eller utställ-
ning under de senaste 12 månaderna. I SCB:s ULF-undersökning 2006 redovisas att drygt 40 
procent besökt museum senaste året, dock avser denna uppgift museer exklusive konstmuseer. 
Konstmuseer eller andra konstutställningar hade 35 procent av svenskarna besökt senaste året 
enligt ULF-statistiken.

Två grupper som särskilt ofta går på museum är välutbildade vuxna och studerande ungdo-
mar. Minst andel museibesökare finns bland äldre män och personer med endast förgymnasial 
utbildning. Storstadsbor går oftare på museum än glesbygdsbor. Däremot finns inte några påtag-
liga skillnader i besöksvanorna mellan män och kvinnor. Däremot går kvinnor oftare än män på 
konstmuseer och konstutställningar.

Kulturrådets museistatistik omfattar 210 museer och grundas på ICOM:s definition av mu-
seum som innebär att det skall finnas yrkesutbildad personal omfattande minst ett årsverke och 
att institutionen har egna samlingar. Flertalet arbetslivsmuseer, hembygdsgårdar liksom många 
lokala och privata museer ingår inte i museistatistiken.

Antal museer i museistatistiken 2006 efter kategori 

Summa museer  210

varav

Centrala museer 25

Övriga statliga museer 27

Regionala museer 30

Kommunala museer 76

Övriga museer 52

(Konsthallar  45)

Källa: Museer och konsthallar 2006, Statens kulturråd
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Statliga utgifter för museer 2007. 1000-tal kronor

Museum 1000 tal kr

Centrala museer, myndigheter  

Statens historiska museer 76 045

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde 85 577

Naturhistoriska riksmuseet 144 062

Statens museer för världskultur 137 870

Livrustkammaren o Skoklosters slott med Hallwylska museet 37 375

Statens maritima museer 99 422

Arkitekturmuseet 35 580

Statens musiksamlingar 46 761

Statens försvarshistoriska museer 67 970

Moderna museet 109 924

Stiftelser

Nordiska museet 103 436

Skansen 58 020

Tekniska museet 42 677

Övriga museer

Stiftelsen Arbetets museum 13 482

Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet 9 672

Stiftelsen Drottningholms teatermuseum 7 173

Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem 3 634

Stiftelsen Thielska galleriet 2 685

Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna 17 826

Nobelmuseet 4 952

Röhsska museet 1 002

Stiftelsen Strindbergsmuseet 581

Stiftelsen Judiska museet 602

Bildmuseet 743

Zornsamlingarna 204

Forum för levande historia 40 741

Bidrag till regionala museer 152 220

Bidrag till vissa museer 54 662

Summa 1 368 380

Källa: Statsbudgetens utfall, Ekonomistyrningsverket, Årsredovisning, Kammarkollegiet
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Museipubliken 2006. Tusental besök

7 837

1 183

3 494

4 430

1 642

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000

Centrala museer

Övriga statliga museer

Regionala museer

Kommunala museer

Övriga museer

Totalt: 18,6 milj besök

Källa: Museer och konsthallar 2006, Statens kulturråd

Antal betalande och avgiftsfria besök 2006 resp. besök 
från skolor/förskolor. 1000-tal besök

Typ av institution  Totalt  Betalande Fri entré Procent Skolor/ % skolor/

    fri entré förskolor förskolor

Totalt 19 631 5 124 14 466 74 1 551 8

Centrala museer 7 837 2 422 5 415 69 461 6

Övriga statliga museer 1 183 518 665 56 90 8

Regionala museer 3 494 657 2 836 81 420 12

Kommunala museer 4 430 741 3 647 82 390 9

Övriga museer 1 642 596 1 047 64 128 8

Konsthallar 1 045 189 856 82 62 6

Källa: Museer och konsthallar 2006, Statens kulturråd

Besök vid museer och konsthallar 1997– 2006. Milj. besök
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Källa: Museer och konsthallar resp. år, Statens kulturråd
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Antal besök per månad 2004 – 2007 vid 19 statliga 
museer med fri entré åren 2005 – 2006

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Jan Apr Juli Okt Jan Apr Juli Okt Jan Apr Juli Okt Jan Apr Juli Okt

Antal besök

2004 2005 2006 2007

Fri entré 2005-2006

Källa: Statens kulturråd. Not: Moderna museet och Arkitekturmuseet hade fri entré för alla besökare fr.o.m. 2004

Besöksutvecklingen efter återinförandet av entréavgifter 2007 vid de 19 statliga museer som 
hade generellt fri entré till ordinarie utställningar för alla besökare åren 2005 och 2006 (de s.k. 
frientrémuseerna) innebar att museerna tappade över 1,9 milj. besökare, motsvarande en pu-
bliknedgång om 40 procent jämfört med 2006. Jämfört med 2005, som var det första året med 
generell fri entré, innebar besöksutfallet för 2007 en minskning om 39 procent.

En slutsats blir att de kraftigt minskande publiksiffrorna för 2007 huvudsakligen måste ses 
mot bakgrunden att den generella fria entrén för alla besökare slopades 1 januari 2007. Inga 
andra större förändringar, t.ex. i öppethållande etc., har skett vid de aktuella museerna och sta-
tistiken är därför jämförbar med motsvarande publikutfall för 2006. 
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De trettio största institutionerna i museistatistiken 2006. Tusental besök

1 363

974

755
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352

322

294

273

261

259

248

233

227

226

223

220

216

215

208

192

190

190

186

181

Skansen (1)

Vasamuseet (2)

Naturhistoriska riksmuseet (3)

Moderna Museet (4)

Dunkers kulturhus (5)

Ekomuseum Bergslagen (6)

Gamla Linköping (7)

Nationalmuseum (8)

Arkitekturmuseet (9)

Nordiska museet (10)

Kulturhuset (11)

Bohusläns museum/Konsthall (12)

Livrustkammaren (13)

Värmlands museum (14)

Fredriksdal museer (15)

Medelhavsmuseet (16)

Göteborgs Konstmuseum (17)

Stockholms Stadsmuseum (18)

Världskulturmuseet (19)

Malmö museer (20)

Hallwylska museet (21)

Etnografiska museet (22)

Aquaria Vattenmuseum (23)

Malmö konstmuseum (24)

Malmö Konsthall (25)

Marinmuseum (26)

Tekniska museet (27)

Statens historiska museer (28)

Västerbottens museum (29)

Strängnäs museum (30)

Källa: Museer och konsthallar 2006. Statens kulturråd

Publika aktiviteter vid museer och konsthallar 2006 efter typ av aktivitet

Aktivitet Antal arrange-
mang

Antal deltaga-
re

Arangemang för
förskolor och 
skolor

Antal deltaga-
re från försko-
lor och skolor

Visningar 72 028 1 393 666 30 598 584 408

Stadsvandringar 2 099 41 016 444 11 549

Kurser, studiecirklar 2 489 36 535 814 10 328

Övrig programvsh inom museet 13 644 743 147 2 447 91 465

Övr programvsh utanför museet 3 318 268 279 1 213 43 365

Totalt 93 578 2 482 643 35 516 741 115

Källa: Museer och konsthallar 2006. Statens kulturråd
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Utställningar vid museer 2006. Procent

48%

24%

3%

4%

4%

17%

Konst, konsthantverk Kulturhistoria, arkeologi

Etnografi Teknik/industrihistoria

Naturhistoria/Ekologi Övrigt

Totalt: 2 142 utställningar

Källa: Museer och konsthallar 2006. Statens kulturråd

Personal inom museerna. Antal årsverken fördelade efter kön och utbildning

Typ av institution Totalt Män Kvinnor � 3 års hög-

    skoleutbildn

Totalt 5 132 2 139 2 993 2 424

Centrala museer 1 725 744 981 638

Övriga statliga museer 265 108 158 142

Regionala museer 1 738 740 998 919

Kommunala museer 913 357 556 484

Övriga museer 307 120 187 117

Konsthallar 184 71 114 124

Källa: Museer och konsthallar 2006. Statens kulturråd

Intäkter 2006 efter intäktsslag och institutionstyp. Tusental kr och procent 

Typ av institution Totalt Procent                                                                                                      
1000-tal 
kr Stat Lands- Kom- EU Entré- Upp- Spons- För- Fon- Övr in- Sum-

   ting mun  avgift drag ring säljning der täkter ma

Samtliga institutioner 3 749 515 44 10 16 1 7 6 1 6 1 9 100

Centrala museer 1 615 020 72 0 0 0 10 2 1 6 1 8 100

Övriga statliga museer 222 251 56 0 2 0 8 1 1 14 4 14 100

Regionala museer 1 049 658 26 29 15 0 2 14 1 4 0 7 100

Kommunala museer 567 005 8 7 57 0 4 4 1 6 0 12 100

Övriga museer 173 592 19 9 23 3 13 4 1 12 7 11 100

Konsthallar 121 989 7 4 59 4 5 0 2 8 0 10 100

Källa: Museer och konsthallar 2006. Statens kulturråd
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Några nyckeltal i statistiken 2006 efter institutionstyp 

Typ av institution Antal besök Entré per Kostnad per Intäkt per   Kostnad per Andel 

per öppet- besök (kr) besök (kr) besök (kr) årsverke (kr) off

 hållandedag     bidrag

Totalt 322 13 195 191 746 684 70

Centrala museer 1 009 20 204 206 928 949 73

Övriga statliga museer 181 15 196 188 871 798 58

Regionala museer 391 7 298 300 598 706 71

Kommunala museer 252 6 147 128 713 858 72

Övriga museer 143 13 104 106 555 494 53

Konsthallar 121 6 130 117 737 204 74

Källa: Museer och konsthallar 2006. Statens kulturråd

Riksutställningar: Antal vandringsutställningar / uthyrningsfrekvens 2004 – 2006

 2004 2005 2006

Antal utställningar i turné 25 25 22

Antal nya produktioner 5 7 5

Antal visningstillfällen / turnéorter* 135 130 107

Turnéorter utanför Sverige 11 26 35

Antal visningsdagar** 3746 3613 3437

Besökta kommuner 76 (26%) 60 (21%) 71 (24%) 

* inkl turnéorter i utlandet 

** inkl visningsdagar i utlandet (414 dagar år 2006)

Källa: Årsredovisning 2006, Riksutställningar

Riksutställningar: Utställningar fördelade efter ämne 2004 – 2006 
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Källa: Årsredovisning 2006, Riksutställningar 
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Samarbetande arrangörer i Riksutställningars utställningar 2006

Museer / 

konsthallar

52%

Kulturnämnd / 

Bibliotek

22%

Skolor och 

studieförbund

4%

Övrigt

22%

Totalt: 72 arrangörer

Källa: Årsredovisning Riksutställningar

Antal utställningar; deltagare och medverkande i kulturprogram 2006

Antal Antal Antal Deltagare/ Medverkande/

arrangemang deltagare medverkande arrangemang arrangemang

10 112 1 519 716 29 873 150 3

Källa: Studieförbunden 2006. Statens kulturråd

Personer som besökt museer och gallerier 2007 minst 
en gång under senaste 12 månader. Procent
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Källa: European Cultural Values. Special Eurobarometer nr 278: 2007/ European Commission 
Bearbetning. Dataarkiv via Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst, SSD
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Personer 16 – 84 år som besökt museum (ej konstmuseum) 
senaste 12 månader 2006. Procent

 Procent   Procent

Samtliga 41 SOCIOEKONOMISK GRUPP

Män 41 Ej facklärda arbetare 24

Kvinnor 40 Facklärda arbetare 23

ÅLDERSGRUPP Samtliga arbetare 24

16-19 år 31 Lägre tjänstemän 38

20-29 år 39 Mellannivå-tjänstemän 50

30-44 år 46 Högre tjänstemän 65

45-64 år 42 Mellan+högre tjänstemän 56

65-74 år 38 Samtliga tjänstemän 50

75-84 år 27 Företagare 35

FAMILJETYP Jordbrukare 27

Ensamstående utan barn 32 Förvärvsarbetande 41

Ensamstående med barn 36 Hemarbetande

Sammanboende utan barn 37 Ålderspensionärer 31

Sammanboende med barn 41 Förtidspens./långv.arbetslösa 23

UTLÄNDSK BAKGRUND H-REGION

Utrikes födda 31 H1 Stockholm 47

Inrikes födda. Utrikes f föräldrar 34 H8 Göteborg 40

SVENSK BAKGRUND H9 Malmö 45

Inrikes födda. En förälder f utrikes 44 H3 Större städer 35

Inrikes födda. Inrikes f föräldrar 37 H4 Södra mellanbygden 30

UTBILDNINGSNIVÅ H5 Norra tätbygden 29

Förgymnasial 23 H6 Norra glesbygden 26

Gymnasial 31

Eftergymnasial 56   

Källa: Undersökningar av levnadsförhållanden, ULF 2006. SCB 
Skattningen baserad på 2006 års besöksintervjuer. 
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Kulturmiljö

Översikt och kommentarer 
Från att en gång främst varit inriktad på fornlämningar och särskilt värdefull historisk bebyggel-
se har kulturmiljövården kommit att omfatta den historiska kontinuiteten i hela miljön. Det kan 
gälla stadskvarter, industribebyggelse eller hela kulturlandskap. Kulturmiljövården har därmed 
kommit att bli en del av samhällsplaneringen.

Kulturmiljön har också fått en roll i den regionala utvecklingspolitiken med växande besöks-
näringar och kulturturism. Kommuner och företag marknadsför ortens och bygdens resurser då 
det gäller kulturarv och historiska kulturmiljöer. Ett vanligt motiv för resor och utflykter är att 
besöka kulturmiljöer, historiska platser eller byggnader.

I Kulturmiljölagen, KML, (SFS 1988:950), regleras skyddet för kulturmiljön vad gäller forn-
lämningar, historiska miljöer och byggnader. Särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan 
genom lagen skyddas som byggnadsminne. Enligt lagen är det förbjudet att utan tillstånd rubba, 
ta bort eller genom bebyggelse eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning. 

K-märkning är ett allmänt använt samlingsbegrepp för olika typer av lagskydd med syfte att 
skydda bebyggelse och miljöer av kulturhistoriskt intresse. Lagskyddet innebär att en byggnad 
inte får rivas eller förändras så att det kulturhistoriska värdet minskar. K-märkning betyder att 
en byggnad har blivit klassad som kulturhistoriskt värdefull i en inventering eller beslutad av 
länsstyrelse som enskilt byggnadsminne. Statliga byggnadsminnen beslutas av regeringen efter 
förslag av Riksantikvarieämbetet.

I ett kulturreservat kan hela områdets natur- och kulturmiljövärden skyddas och vårdas. Läns-
styrelsen eller kommunen beslutar om att ett område ska skyddas som kulturreservat. Skyddsfor-
merna naturreservat, nationalpark, naturvårdsområde samt djur- och växtskyddsområde omfattar 
tillsammans 4,2 miljoner hektar, vilket motsvarar 10 procent av Sveriges totala landareal. Under 
2006 tillkom tre kulturreservat och i landet finns nu 27. 

Länsstyrelsen har tillsyn över kulturmiljövården i länet och ser till att lagar och andra regel-
verk till skydd för kulturmiljön efterlevs. Länsstyrelsen kan kräva en arkeologisk undersökning 
innan ett bygge får starta. Arbetet leds av en länsantikvarie inom länsstyrelsens kulturenhet. 
Kommunerna ansvarar för att kulturmiljön värnas i den kommunala fysiska planeringen enligt 
Plan- och bygglagen (PBL), t.ex. vid om- eller nybyggnad av en byggnad eller i den kommunala 
detaljplaneringen.

Riksantikvarieämbetet, RAÄ, har det centrala ansvaret för kulturmiljövården. Kulturmiljö-
vårdsanslaget används huvudsakligen till vård av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, land-
skap och fornlämningar. De statliga insatserna för kulturmiljövård uppgick 2006 till nära 670 
miljoner kronor. RAÄ:s avdelning för arkeologiska undersökningar (UV) initierar, leder och 
deltar i arkeologiska undersökningar på uppdragsbasis. Ca 150 anställda är fördelade på sex 
kontor i landet. Myndighetens avgiftsinkomster uppgick under 2006 till ca 105 miljoner kronor 
för arkeologisk uppdragsverksamhet. Sommaren 2008 pågick 12 undersökningar i landet.

Svenska kyrkan är ansvarig för den största sammanhållna delen av landets kulturarv. Drygt 
4 300 kyrkor omfattas av kulturminneslagen. Fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättning-
en görs av Svenska kyrkan och ersättningen uppgick under 2007 till 305 miljoner kronor.

Länsmuseerna liksom vissa kommunala museer har en nyckelroll i kulturmiljöarbetet. Det 
kan gälla kunskapsuppbyggnad om kulturmiljön, information och rådgivning, vård och beva-
rande av landskap och byggnader, arkeologiska utgrävningar, kontakter för stadsplanering och 
kyrkorestaureringar. En annan del är pedagogiskt arbete, t.ex. gjordes 2006 ca 2 100 stadsvand-
ringar i museernas regi.
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Landstingens/regionernas insatser på kulturmiljöområdet består bl.a. av stöd till hembygdsför-
eningar. Byggnadsnämnder och kulturnämnder i kommunerna har det lokala ansvaret för kul-
turmiljön. 

De ca 1 800 hembygdsföreningarna med sina mer än 430 000 medlemmar gör stora insatser för 
kulturmiljövården. Inom de 26 regionala förbunden finns 14 hembygdskonsulenter (hembygds-
antikvarier). En viktig uppgift i hembygdsföreningarnas arbete är att skapa opinion i bygdens 
kulturfrågor genom att den lokala historien dokumenteras i skrifter. Enligt en enkät som Sveriges 
Hembygdsförbund genomfört finns ca 1 400 hembygdsgårdar med omkring 10 000 byggnader. 
Uppskattningsvis 3,3 milj. besök sker årligen vid hembygdsgårdarna. 

Det finns ca 650 000 fornlämningar som är skyddade enligt kulturminneslagen. Antalet forn-
lämningslokaler är ungefär 170 000. Antalet enskilda byggnadsminnen var ca 1 800 och antalet 
beslutade statliga byggnadsminnen 270.

Enligt miljöbalken finns nästan 6 000 skyddade arealer i landet. Av dessa är 28 klassade som 
nationalparker och drygt 2 800 som naturreservat. Andelen skyddade arealer av Sveriges totala 
landareal är drygt 10 procent. På Unescos världsarvslista finns 750 världsarvsobjekt varav för 
närvarande 12 ligger i Sverige.

Vid Riksantikvarieämbetets bemannade besöksmål registrerades 2007 ca 32 000 besök. Glim-
mingehus var det mest besökta målet följt av Birka och Hovgården. År 2007 arbetade vid Riks-
antikvarieämbetet ca 530 anställda personer motsvarande 500 årsverken. 

Studieförbunden rapporterade ett femtiotal studiecirklar i ämnet arkeologi med ca 400 del-
tagare. I eftergymnasiala utbildningar fanns 1 360 registrerade studenter i ämnet arkeologi och 
medeltidsarkeologi. 

I Kulturbarometern år 2002 framgår att nästan hälften av svenska folket under senaste året 
besökt någon form av kulturminne. Drygt 40 procent hade besökt kyrka (av intresse för kyrko-
byggnaden, ej besök i anslutning till gudstjänst o. dyl). Ca 40 procent hade besökt något forn-
minne, t.ex. runsten, gravhög, ruin eller hällristning.

I aktuell kulturvanestatistik (Eurobarometer 2007) kan avläsas att nästan tre av fyra svenskar 
under senaste 12 månader besökt någon historisk plats (slott, kyrkor, kulturminnen m.m.). Nå-
gon skillnad mellan mäns och kvinnors besöksvanor fanns inte. Högutbildade och studerande 
besökte oftast historiska platser, fyra av fem hade under senaste året besökt någon historisk plats, 
medan bland lågutbildade endast hälften hade gjort ett sådant besök. Att besöka kulturminnen 
var något vanligare i den yngsta åldersgruppen, 15 – 24 år, än bland äldre. 

Statliga utgifter för kulturmiljövård 2006. Tusental kronor

Riksantikvarieämbetet 187 640

Bidrag till kulturmiljövård 263 574
Kyrkoantikvarisk ersättning 235 000
Summa 686 214

Källa: Statsbudgetens utfall, Ekonomistyrningsverket
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Bidrag till kulturmiljövård 2007; utbetalade medel. Procent

Bebyggelse
58%Kulturlands-

kap
16%

Fornlämnin-
gar

20%

Arkeologi
6%

Totalt: 263,6 milj kr

Källa: Riksantikvarieämbetet, Årsredovisning 2007

Utbetalade medel (milj kr) inom Kulturmiljövårdsanslaget och antal ärenden 2007

Kategori  Länsstyrelsernas  RAÄ:s  Antal

  beslut, milj kr  beslut  ärenden 

 Anläggning 149 1  1 309 

 Landskap 62 1 541

 Arkeologi 16 7 181

 Övergripande 23 7 191

 Summa 249 15  2 222 

Källa: Riksantikvarieämbetet, Årsredovisning 2007

Fördelning av Kulturmiljöanslaget 2007 efter olika typer av anläggningar

Huvudgrupp Procent

Hantverk, industri 18

Areella näringar 24

Slott/herrgårdar 16

Övrig bostadsbebyggelse 20

Offentlig bebyggelse 8

Kultur och föreningsliv 4

Övrigt 10

Summa 100

Källa: Riksantikvarieämbetet, Årsredovisning 2007
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Pågående arkeologiska undersökningar (sommaren 2008)

Brunnshög (undersökning, forts. från 2007), Skåne

E6, Vellinge-Trelleborg, Döserygg (undersökning, etapp 2), Skåne

E6, Vellinge-Trelleborg, Skegrie (undersökning), Skåne

GAL, aktuella projekt, UV:s geoarkeologiska laboratorium

Gödastorp, förhistoriska lämningar, Halland

Klostergården 1676, slagfältsarkeologi, Skåne

Kumla bytomt, husgrunder och gravar, Södermanland

Kvarteret Ansvaret, Jönköping, Västergötland

Marieberg, gamla vägar och åkrar och boplatser från stenålder

Oravais 1808, slagfältsarkeologi, Finland

Riksväg 41, Veddige, Halland

Strömsnäsbruk, restaurering och arkeologisk undersökning av ett gravfält från järnålder, Småland

Östra Dimbo, utredning 2007, Närke

Källa: Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska undersökningar

Svenska objekt i Unescos Världsarvslista 2008

Nominering Område/objekt Län Kategori

1993 Birka och Hovgården Stockholms Kulturvärden

1991 Drottningholms slottsmiljö Stockholms Kulturvärden

1994 Skogskyrkogården Stockholms Kulturvärden

2001 Södra Ölands odlingslandskap Kalmar Kultur-/naturvärden

1995 Visby stad Gotlands Kulturvärden

1998 Örlogsstaden Karlskrona Blekinge Kulturvärden

1994 Tanums hällristningar Västra Götalands Kulturvärden

1993 Engelsbergs bruk Västmanlands Kulturvärden

2001 Falun och Kopparbergslagen Dalarna Kulturvärden

2006 Höga kusten Västernorrlands Kultur-/naturvärden

1996 Gammelstads kyrkstad Norrbottens Kulturvärden

1996 Laponia/Lapplands världsarv Norrbottens Kultur-/naturvärden

Källa: Unesco, hemsida

Antal besök vid Riksantikvarieämbetets besöksmål 2007

Besöksmål
Antal be-
sök

Glimmingehus 57 947

Visby ringmur 11 173

Birka och Hovgården 42 250

Gamla Uppsala museum 21 174

Mälsåkers slott 6 848

Kungagraven i Kivik 32 000

Källa: Årsredovisning 2007, Riksantikvarieämbetet
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Fornminnen, kyrkliga kulturminnen och byggnadsminnen

Län Antal Antal Antal Antal Antal

fornläm- fornläm- kyrkor byggnads- statliga bygg-

 ningar   ningslokaler minnen nadsminnen

 Stockholms  101 435 10 294 320 160 75

 Uppsala  78 391 11 781 156 47 23

 Södermanlands  75 146 10 173 130 44 18

 Östergötlands  49 704 10 136 243 115 15

 Jönköpings  21 389 5 696 215 108 2

 Kronobergs 19 662 6 817 125 26 4

 Kalmar 29 550 7 124 168 112 11

 Gotlands 44 212 8 228 130 246 8

 Blekinge 3 221 1 369 69 75 9

 Skåne 24 580 16 529 552 156 29

 Hallands 9 842 4 680 151 33 3

 Västra Götalands  78 074 31 493 881 201 25

 Värmlands  9 746 6 611 130 65 3

 Örebro 7 752 2 004 118 16 5

 Västmanlands 22 875 6 154 101 37 7

 Dalarnas 5 333 4 645 122 48 7

 Gävleborgs 8 300 2 347 143 75 4

 Västernorrlands  13 587 5 807 166 55 3

 Jämtlands  19 807 5 608 137 72 3

 Västerbottens  12 824 4 504 156 71 10

 Norrbottens  15 529 7 865 163 14 7

Riket totalt 650 959 169 865 4 376 1 776 271

Källor: Fornminnesregistret och byggnadsregistret, Riksantikvarieämbetet

Skyddade arealer 31 dec. 2006

Typ av skyddat område Antal Total areal, Landareal, Procent av Sve-

hektar hektar riges landareal

Nationalparker 28 699 899 632 640 1,5

Naturreservat 2 839 4 083 893 3 436 797 8,4

Naturvårdsområden 132 161 850 119 083 0,3

Djur- och växtskyddsområden 1 022 93 978 60 549 0,1

Summa 2006 4 021 5 039 620 4 249 069 10,4

Natura 2000-områden 4 061 6 426 449

Källa: SCB
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Några mått på verksamheter inom hembygdsrörelsen

Antal föreningar 1 708

 Antal medlemmar 430 000

Antal Hembygdsgårdar 1 400

Antal byggnader 9 258

 -varav på ursprunglig plats 4 132

Arkivhandlingar, hyllmeter 9 928

Antal besökare 3 323 896

Källa: Enkät, Sveriges hembygdsförbund 2003

Andel som 2007 besökt historiska platser (slott, kyrkor, 
kulturminnen, fornminnen etc) senaste 12 månader. Procent
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Källa: Eurobarometer, European Cultural Values 2007. Bearbetning. Dataarkiv via Svensk 
Samhällsvetenskaplig Datatjänst, SSD. Not: Svenska undersökningen omfattade 1011 intervjuade 
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Personer som besökt kulturminnesplatser under senaste året 2002. Procent

 % av befolkningen som besökt

sevärd historisk forn-

 kyrka byggnad minne

 Män 42 58 41

 Kvinnor 47 59 40

 Ålder 

   9-14 47 53 51

 15-24 36 58 35

 25-44 40 64 41

 45-64 51 61 39

 65-79 46 48 38

 Utbildning 

 Förgymnasial 41 44 33

 Gymnasial 38 58 38

 Eftergymnasial 55 74 46

 Studerande 39 58 35

 Region 

 Stockholm 55 73 45

 Göteborg o Malmö 47 56 37

 Större städer 42 59 43

 Övr landet 39 51 36

Totalt 44 59 40

Källa: Kulturbarometern 2002, Statens kulturråd
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Arkiv

Översikt och kommentarer
Arkivalier kan komma från exempelvis en myndighet, en organisation, ett företag eller en enskild 
person. Den statliga verksamheten på arkivområdet regleras i arkivlagen (SFS 1990:782) och 
har till syfte att öka möjligheterna att ta del av allmänna handlingar och annat arkivmaterial. 

Statens arkiv är det gemensamma namnet för Riksarkivet och landsarkiven. Riksarkivet (RA) 
är central myndighet. RA:s uppgift är att bevara, vårda, tillhandahålla och levandegöra arkiv-
material. I Riksarkivet finns arkivmaterial från andra offentliga myndigheter men även enskilt 
material tas emot, främst sådant av riksintresse. Knutna till Riksarkivet är sju landsarkiv som 
svarar för ett eller flera län. Stadsarkivet i Stockholm (SSA), Stadsarkivet i Malmö (SMA) och 
Värmlandsarkiv (VA) har annan huvudman än staten men har genom avtal med staten i uppdrag 
att ansvara för vissa statliga arkivuppgifter. Vid Riksarkivet finns en nämnd för heraldisk verk-
samhet och en nämnd för enskilda arkiv. Krigsarkivet (KrA) är det svenska försvarets arkiv som 
ingår i Riksarkivet. 

Svensk Museitjänst är en avdelning inom Riksarkivet som svarar för uppdragstjänster, 
bl.a. transporter, konsultuppdrag och magasinsinredning. Svensk arkivinformation (SVAR) är en 
enhet inom Riksarkivet som tillhandahåller mikrokortkopior av arkivmaterial från Riksarkivet 
och landsarkiven. Den Nationella Arkivdatabasen, NAD, är ett sektorsövergripande databas- 
och informationssystem inom det svenska arkivväsendet som utvecklats av Riksarkivet. Syftet 
med databasen är att man ska kunna återsöka information om arkiv och samlingar som är till-
gängliga för forskning.

Föreningsarkivens uppgift är att bevara handlingar som en förening upprättat i sin verk-
samhet. Ett av de största och äldsta enskilda arkiven är Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i 
Stockholm. Föreningars äldre arkiv förvaras vanligen hos gemensamma folkrörelsearkiv. Före-
tagsarkiv tillvaratar handlingar som ett företag producerar i sin verksamhet.

Arkivet för ljud och bild har det nationella arkivansvaret för radio- och TV-program, filmer, 
skivor, kassetter, multimedier och videor. En uppgift för arkivet är att bevara och tillhandahålla 
ljud- och bildupptagningar för forskningsändamål.

Institutet för språk och folkminnen är central myndighet på språkets område som arbetar med 
dialekter, namn, folkminnen, språkvård och språkpolitik. Till institutet hör Ortnamnsarkivet i 
Uppsala. Institutet har i uppgift att samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och förmedla kun-
skap om dialekter, folkminnen, folkmusik, jazz, ortnamn och personnamn. 

Svenskt visarkiv, som ingår i Statens musiksamlingar, har i uppgift att samla in, bevara, ve-
tenskapligt bearbeta och publicera material inom områdena folkliga visor, instrumental folk-
musik, populärmusik och svensk jazz. Filminstitutets filmarkiv har det nationella ansvaret att 
bevara film, i huvudsak professionell spelfilm och dokumentärfilm avsedd för offentlig visning. 
I arkivet förvaras bild- och ljudnegativ, kopior, mastrar, m.m. Idag finns närmare 25 000 titlar 
i samlingarna. Svenskt biografiskt lexikon, SBL, är ett vetenskapligt och populärvetenskapligt 
standardverk som började utges 1917.

Statistiska centralbyråns arkiv omfattar handlingar från SCB:s tillkomst 1858. Handlingar 
från SCB:s föregångare, Tabellverket (1749 – 1857), har överlämnats till Riksarkivet.

Genom det växande intresset för släktforskning och hembygdsforskning har arkiven på sena-
re år fått ett uppsving då det gäller allmänhetens användning. Forskarplatser vid arkiven är högt 
utnyttjade och personalen har en stor uppgift i att tillhandahålla arkivmaterial till besökare. Sve-
riges Släktforskarförbund, SSf, bildat 1986, är sammanhållande organ för den svenska släktfors-
karrörelsen och är ett förbund av 160 lokala släktforskarföreningar med över 68 000 individuella 
medlemmar. På förbundets hemsida finns omfattande databaser, t.ex. över socknar, gravstenar, 
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länklista till kyrkoböcker m.m. Studieförbunden har ett omfattande utbud av släktforskarcirklar 
i samarrangemang med lokala föreningar inom Släktforskarförbundet.

De statliga insatserna på arkivområdet uppgick år 2006 till drygt 400 miljoner kronor. Hu-
vuddelen av de statliga insatserna går till Riksarkivet och landsarkiven, ca 315 miljoner kronor. 
Statens ljud- och bildarkiv samt Språk- och folkminnesinstitutet erhöll 46 respektive 35 miljoner 
kronor i statliga anslag under 2006.

Mer än 623 000 hyllmeter papper fanns registrerat vid Riksarkivet och landsarkiven år 2007 
och knappt 2,1 miljoner enheter kartor och ritningar. Mer än 84 000 mikrorullar ingick också i 
arkivens bestånd. Till detta kommer e-handlingar och mikrokort. 

Drygt 700 forskarplatser fanns 2007 vid Riksarkivet och landsarkiven. Antalet besökare sam-
ma år var 81 000 vilket innebär en minskning jämfört med 2005 då antalet besök var 102 000. 
Antalet framtagna handlingar var trots detta samma, 127 000 enheter. Antalet externa utlån upp-
gick till ca 1 900 volymer. Ca 42 000 mikrokort hyrdes ut och försäljningen uppgick till knappt 
45 000 mikrokort. Antalet besvarade skriftliga förfrågningar var ca 135 000. Utnyttjandet av 
forskarsalarna minskar, personliga besök tenderar att bli färre, däremot har den totala efterfrå-
gan ökat genom möjligheter till fjärrforskning och att handlingar digitaliseras och kan sökas på 
distans via Internet.

Antalet levererade pliktexemplar av fonogram till Statens Ljud- och Bildarkiv var under 2006 
ca 3 600 och antalet levererade videogram 3 900. Sveriges Radio levererade 460 000 pliktexem-
plar och antalet levererade TV-filer om minst en timma var 55 000.  

 Antalet personalårsverken vid Riksarkivet och landsarkiven under år 2006 var drygt 630. 
Därtill kommer anställda med lönebidrag. I högskoleutbildningar fanns studieåret 2006/07 ca 
440 registrerade studenter i ämnet arkivvetenskap.

Enligt den nationella SOM-undersökningen 2007 hade 8 procent av befolkningen släktfors-
kat någon gång under det senaste året. Män ägnade sig åt släktforskning något oftare än kvinnor. 
Bland personer över 65 år fanns flest aktiva släktforskare.

Statliga utgifter för arkiv 2006. 1000-tal kronor

Riksarkivet och landsarkiven 314 603
Bidrag till regional arkivverksamhet 6 049
Språk- och folkminnesinstitutet 34 582
Statens ljud- och bildarkiv 46 208
Svenskt biografiskt lexikon 4 323
Summa 405 765

Källa: Årsredovisning 2007, Riksarkivet 

Arkivbestånd vid Riksarkivet och landsarkiven 2007

Bestånd  
Papper, hyllmeter 623 006
Militärt tryck, hyllmeter 3 003
Kartor/ritningar, enheter 2 108 257
Mikrorullar, antal rullar 84 207

Källa: Årsredovisning 2007, Riksarkivet 
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Riksarkivet och landsarkiven 2007: Några verksamhetsmått

Leveranser/Accessioner  
Antal leveranser 1 390
Papper, hm 16 525
Militärt tryck, hm (KrA) 27
Kartor och ritningar, antal 19 372
Mikrofilm, antal rullar 4 860
ADB-upptagningar: antal leveranser 34
antal filer 119 446
Konservering och bindning 
Bokband av arkivhandlingar 961
Antal konserverade blad 27 079

Källa: Årsredovisning 2007, Riksarkivet 

Verksamhetsmått 2007 vid Riksarket och landsarklven

Forskarplatser, antal 722
Forskarbesök, antal 81 446
Framtagna volymer, antal 127 760
Mikrokort, tillgängliga för forskning 4 120 094
Försäljning av mikrokort, antal kort 44 942
Uthyrning av mikrokort, antal volymer 42 138
ADB-upptagningar: antal utlånade enheter 252
antal låneärenden 29
Externa utlån, antal volymer 1 928
Externa inlån, antal volymer 291
Inkomna förfrågningar, antal ärenden 167 772
Besvarande av förfrågningar, antal ärenden 135 334
Folkbokföringsärenden, antal 29 918
Digitalisering, antal exponeringar 28 279 743
Mikrofilmning, antal exponeringar 4 458 876

Källa: Årsredovisning 2007, Riksarkivet 
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Kostnader 2007 för Riksarkivet och landsarkiven. 1000-tal kronor 

Organisatorisk enhet 1000-tal kr
Riksarkivet (inkl. Krigsarkivet) 187 442
Svensk arkivinformation 33 121
Mediakonverteringscentrum 49 766
Svensk museitjänst 21 776
Uppsala landsarkiv 31 382
Vadstena landsarkiv 28 503
Visby landsarkiv 8 638
Lunds landsarkiv 31 806
Göteborgs landsarkiv 32 784
Härnösands landsarkiv 49 333
Östersunds landsarkiv 10 311
Stockholms stadsarkiv 13 498
Malmö stadsarkiv 1 007
Värmlandsarkiv 4 380
Summa 503 747

Källa: Årsredovisning 2007, Riksarkivet 

Antal medlemmar i föreningar anslutna till Sveriges Släktforskarförbund
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Källa: Sveriges Släktforskarförbund

324  KULTURSVERIGE 2009

Arkiv



Mätbara prestationer 2007 vid Svensk museitjänst

Museitjänster Antal
Uthyrd yta i förhållande till hyrd yta i % 95
Pallplatsuthyrning utöver magasinsyta 1 721
Antal hyresgäster/kunder 59
Föremålsvård, antal föremål 8 593
varav antal
  vårdbedömningar 51
  mögelsanering/frysning 8
  föremålspackning, upp- och nedpackning 6 160
  rengöring/märkning 100
  fotografering 2 274
Framtagning/böcker, antal timmar 67
Antal uppdrag, föremål,  arkivvård, transporter 367
Interna transporter av föremål och arkivpallar 10 389
Externa transporter av föremål och arkivpallar 3 160
Antal sålda timmar, utförda tjänster varav 3 301

Källa: Årsredovisning 2007 Riksarkivet

Antal levererade pliktexemplar 2006 till Sveriges ljud- och 
bildarkiv samt andel av det kända utbudet 

Mediekategori Antal Procent
Fonogram 3 607 80
Taltidningar 2 360 361
Multimedier 158 77
Video 3 945 96
Film 170 39
Sverigs Radio (rikssändningar) 467 148 100
Sveriges Radio (lokala sändningar) 1 061 99
Sveriges Television (rikssändningar) 10 201 100
Sveriges Television (regionala sändningar) 669 99
Satellit-tv, TV (lokalt) markbunden digital-tv 27 775 96
TV, filer motsvarande en timmes sändning 54 683 100
Aftonbladet, filer motsvarande en timmes sändning 5 836 100
Närradio 2 100 82
Privat kommersiell radio 380 100
Radiotidningar 2 000 86
Kabel-tv 370 79

Källa: Årsredovisning 2007. Sveriges ljud- och bildarkiv.

Några verksamhetsmått 2006 vid Institutet för språk och folkminnen

Handlingar överförda till digitalt medium 5 285 652
Fonogram överförda till digitalt medium 7 492
Besök på myndighetens hemsidor 78 770
Antal besökare 2 897
Antal förfrågningar 3 396
Antalet skolbesök 58

Källa: Årsredovisning 2006. Institutet för språk och folkminnen.
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Svenska objekt 2008 på Unescos lista för Världsminnen (Memory of the World)

År för Objekt
klassning  

2005 Astrid Lindgrens arkiv
2005 Emanuel Swedenborgs samlingar
2007 Alfred Nobels familjearkiv
2007 Ingmar Bergmans arkiv

Källa: Nationalkommittén för Memory of the World och Unescos hemsida

Personer som 2006 någon gång släktforskat under senaste kvartalet. Procent

 Procent  Procent
Samtliga 2 Sthlm/Gbg/ Malmö 4

Stad/större  tätort 2
Kvinnor 2 Mindre  tätort 2
Män 3 Ren  landsbygd 2

15–29 år 2 Låg utbildn 2
30–49 år 2 Medellåg utbildn 3
50–64 år 2 Medelhög utbildn 3
65–85 år 4 Hög utbildn 2

Källa: Den nationella SOM-undersökningen
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Folkbildning

Översikt och sammanfattning
Folkbildning bedrivs i form av studiecirklar och kulturprogram inom de nio studieförbunden 
samt inom folkhögskolornas kurser. Folkbildningsarbetet, både i studieförbund och i folkhög-
skolor, sker i samarbete med folkrörelser och andra organisationer som antingen är medlemmar 
i studieförbunden eller huvudmän för folkhögskolor. 

Verksamheten finansieras till övervägande delen genom stöd från stat, landsting och kommu-
ner. Det statliga stödet till studieförbund och folkhögskolor fördelas av Folkbildningsrådet som 
är ideell förening med tre organisationer som medlemmar; Folkbildningsförbundet, Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) samt Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO).

Studieförbunden har lokalavdelningar i de flesta kommuner. De arbetar med vuxenutbildning 
och skapande verksamhet, t.ex. estetiska studiecirklar i ämnen som teater, musik, konst och 
konsthantverk. I studiecirkeln träffas deltagarna återkommande i sammankomster under ledning 
av en godkänd ledare. Kulturprogram är verksamheter som framförs eller redovisas inför publik. 
Ofta sker aktiviteterna i medverkan med kulturarbetare.

Studieförbunden har skilda ideologiska rötter och ämnesmässiga profiler. De samarbetar med 
och har medlemsorganisationer inom folkrörelserna, t.ex. politiska partier, fackliga organisatio-
ner och religiösa samfund.

Det finns idag nio studieförbund som Folkbildningsrådet fördelar folkbildningsanslag till (det 
senaste studieförbundet, Ibn Rushd, tillkom i november 2007). Sammanlagt har studieförbunden 
ca 300 medlems- eller samverkande organisationer på central nivå. De av Folkbildningsrådet 
under 2007 stödda studieförbunden var:

Arbetarnas bildningsförbund (ABF), Folkuniversitetet (FU), Nykterhetsrörelsens bildnings-
verksamhet (NBV), Sensus studieförbund, Studiefrämjandet (Sfr), Studieförbundet Bilda, Med-
borgarskolan, Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Ibn Rushd studieförbund.

De offentliga bidragen till folkbildningen omfattade 2007 nära 3,9 miljarder kronor varav 
staten svarade för 3,2 miljarder, landstingen för drygt 0,3 miljarder och kommunerna för nästan 
0,4 miljarder kronor. Statsbidragen för folkbildning (inklusive bidrag till länsbildningsförbund) 
utgjorde ungefär en tredjedel av statens samlade kulturutgifter. Landstingens driftkostnader för 
studieförbund och länsbildningsförbund uppgick till knappt en femtedel av landstingens totala 
driftkostnader för kultur. Kommunernas stöd till studieorganisationer utgjorde ca 7 procent av 
kommunernas totala nettodriftkostnad för kultur.

Studieförbundens historiska roll inom vuxenutbildningen har delvis kommit att förändras 
genom att samhället påtagit sig större ansvar genom kommunal vuxenutbildning och en utbyggd 
decentraliserad högskola. Studieförbundens cirkelverksamhet i estetiska ämnen och annan kul-
turverksamhet har i stället vuxit i betydelse. Under 2007 upptog antalet studietimmar inom Konst, 
musik och media 61 procent av den totala cirkelverksamheten mätt i studietimmar. Utöver den 
mer traditionella verksamheten med studiecirklar, kurser etc. bedriver studieförbunden och folk-
högskolorna även annan verksamhet på uppdrag av kommuner, företag eller organisationer. Ett 
antal musik- och kulturskolor drivs sålunda av studieförbund på uppdrag av kommuner.

Under 2007 arrangerades över 280 000 studiecirklar med totalt drygt 2 miljoner deltagare 
(eftersom en deltagare ofta deltar i mer än en cirkel under året är det faktiska antalet personer 
mindre och beräknas uppgå till ca 1,5 miljoner). I genomsnitt var 7,1 deltagare registrerade i 
cirklarna och antalet sammankomster var 10,9 omfattande 35,0 studietimmar.

Över 60 procent av studiecirklarna rapporterades inom ämnesområdet Konst, musik och me-
dia, som tillsammans bildade den största ämnesgruppen. Störst av de tio studieförbunden var 
ABF följt av Vuxenskolan och Studiefrämjandet medan TBV och FS tillhörde de minsta för-
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bunden. Inom de kulturinriktade ämnena genomfördes 157 000 cirklar med sammanlagt ca 1,6 
miljon deltagare. Bland de största ämnesgrupperna inom de estetiska cirkelämnena kan nämnas 
improvisatorisk musik samt sång och musik i grupp. Andelen kvinnor bland studiecirkeldelta-
garna var drygt 60 procent. 

Kulturprogram av olika slag är den andra stora verksamhetsgrenen inom studieförbunden. 
Drygt 250 000 program anordnades 2007, med nära 15 miljoner besökare/deltagare. Sång och 
musik var den populäraste formen av kulturprogram och svarade för 35 procent av arrangemang-
en resp. 44 procent av deltagarna. Därnäst kom föreläsningar som motsvarade drygt en tredjedel 
av antalet kulturprogram och en femtedel av deltagarna. Dramatisk framställning och utställ-
ningar svarade vardera för 6 procent av arrangemangen. ABF:s utbud av kulturprogram var 
störst medan Vuxenskolan kom på andra plats. 

Studieförbunden rapporterade 2007 inom s.k. annan verksamhet ca 54 800 arrangemang med 
647 000 deltagare omfattande drygt 1,1 milj. studietimmar.

Folkhögskolan är en studieform för vuxna med en nedre åldersgräns på 18 år för allmänna 
kurser. Det finns i dag 148 folkhögskolor. Skolorna ger normalt företräde för sökande med kort 
tidigare skolutbildning. Allmän kurs, som kan ge behörighet till högskolestudier, är en stor del av 
verksamheten och finns på samtliga folkhögskolor. Folkhögskolorna har varje termin ca 13 000 
deltagare på allmän kurs. Antalet deltagare på särskild kurs var lika många, drygt 13 000. Dess-
utom har folkhögskolorna omkring 77 000 deltagare varje termin i korta kurser av olika slag.

Enligt SCB:s ULF-undersökning 2006 hade drygt 20 procent av befolkningen deltagit i nå-
gon studiecirkel under senaste 12 månader. De flitigaste cirkeldeltagarna fanns i åldersgruppen 
20 – 29 år. I alla åldersgrupper deltog kvinnor oftare än män, 24 procent av kvinnor och 16 pro-
cent av män hade deltagit i någon studiecirkel. Bland personer med eftergymnasial utbildning 
hade var fjärde deltagit i studiecirkel. Tjänstemän deltog oftare i studiecirklar än arbetare och 
företagare. Skillnaderna i cirkeldeltagande mellan storstäder och glesbygdsområden var däremot 
förhållandevis små.

Statistik över studieförbundens verksamhet publiceras årligen i Kulturrådets statistik och i ett 
tabellappendix presenteras även redovisning på kommunnivå. Därutöver publicerar Folkbild-
ningsrådet en egen statistik i årsredovisningar och andra rapporter. Statistik över folkhögsko-
lorna tas årligen fram av SCB på uppdrag av Folkbildningsrådet.

Offentliga bidrag till folkbildning 2007, procent

Stat

83%

Landsting

7%

Kommuner

10% Totalt: 3 862 milj kr

Källa: Statsbudgetens utfall 2007, Ekonomistyrningsverket, Årsredovisning 
2007, Statens kulturråd samt Fokbildningsrådets hemsida
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Offentliga bidrag till bildningsförbund 2007, miljoner kronor och procent

 Milj. kr Procent

Statliga bidrag till bildningsförbund 3 173,9 82,2

därav

bidrag till länsbildningsförbund m.fl. 4,4 0,1

bidrag till folkbildningen 3 079,4 79,7

bidrag till handikappåtgärder inom folkbildningen 75,4 2,0

bidrag till kontakttolkutbildningen 14,7 0,4

Landstingens bidrag till bildningsförbund 287,4 7,4

därav

kostnader för länsbildningsförbund 11,0 0,3

kostnader för studieförbund 276,4 7,2

Kommunernas stöd till studieorganisationer 401,5 10,4

Summa bidrag 3 862,8 100,0

Källa: Statsbudgetens utfall 2007, Ekonomistyrningsverket, Årsredovisning 2007, Fokbildningsrådet

Verksamhet inom studieförbunden 2007

 Cirklar/Arr Deltagare Män Kvinnor Studietimmar

Studiecirkelverksamhet 283 500 2 020 900 839 900 1 181 000 9 938 600

Annan folkbildningsverksamhet 54 800 647 200 223 800 423 400 1 133 700

Kulturprogram 251 600 14 969 900 6 803 400 8 166 600 1085200 
1)

(1) Antal medverkande

Källa: Årsredovisning 2007. Folkbildningsrådet

Antal deltagare efter studieförbund och verksamhetsform år 2007

 Studiecirklar Kulturprogram Annan folk-

   bildningsvsh.

Totalt 2 021 407 15 019 387 785 424

ABF 619 540 4 423 169 155 806

Bilda 85 868 1 596 726 82 875

Folkuniversitetet 128 423 1 059 953 44 503

Sfr 260 038 1 810 167 52 091

SV 429 024 1 914 825 105 651

NBV 137 767 890 965 111 985

Medborgarskolan 194 325 696 610 66 401

Sensus 166 422 2 626 972 166 112

Källa: Studieförbunden 2007, Statens kulturråd
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Studietimmar i studiecirklar 2007

 Antal Procent

 timmar  

Konst, musik och media 6 039 200 60,8

Humaniora (språk, historia etc.) 1 373 500 13,8

Samhälls- och beteendevetenskap 604 100 6,1

Personliga tjänster 410 000 4,1

Lantbruk, trädgård, skog och fiske 361 500 3,6

Data 236 200 2,4

Hälso- och sjukvård 175 400 1,8

Socialt arbete och omsorg 137 100 1,4

Företagsekonomi, handel o administration 105 100 1,1

Teknik och teknisk industri 126 800 1,3

Pedagogik och cirkelledarutbildning 59 200 0,6

Övriga 310 400 3,1

Summa 9 938 500 100

Källa: Folkbildningsrådet. Årsredovisning 2007

De tio största ämnena i studiecirklar 2007

 Antal Antal

 deltagare cirklar

Improvisatorisk musik (rock, jazz etc.) 164 200 39 800

Sång och musik i grupp 102 300 15 100

Körsång 100 000 7 900

Husdjursskötsel 75 000 9 000

Folklig dans 71 800 6 700

Annan utbildning i religion 60 800 7 100

Historia 59 600 7 300

Friskvård 53 100 6 200

Teater och dramatik (för scenframställning) 51 200 7 300

Måleri 45 200 6 100

Källa: Årsredovisning 2007. Folkbildningsrådet
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Deltagare och studietimmar i studieförbundens 
cirkelverksamhet 1988/89 – 2007. Tusental
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Källa: Studieförbunden 2007, Statens kulturråd

Studiecirklar 1988/89 – 2007
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Källa: Studieförbunden 2007, Statens kulturråd

Kulturprogram 2007 fördelade efter verksamhetsform

 Antal Pro- Antal Andel Antal Pro-

 program cent deltagare kvinnor medverkande cent

Sång/musik 87 900 35 6 617 000 55 585 000 54

Föreläsning 86 700 34 2 983 000 54 129 000 12

Tvärkulturellt 18 600 7 954 000 56 73 000 7

Utställningar 15 500 6 1 584 000 55 41 000 4

Dramatisk framställning 15 000 6 1 348 000 53 139 000 13

Film/foto/bild 13 800 5 616 000 54 19 000 2

Dans 6 800 3 631 000 55 87 000 8

Konst/konsthantverk 4 300 2 172 000 62 8 000 1

Litteratur 2 800 1 66 000 57 4 000 0

Totalt 251 400 100 14 971 000 55 1 085 000 100

Källa: Årsredovisning 2007. Folkbildningsrådet 
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Studieförbundens kulturprogram 1988/89 – 2007, antal arrangemang
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Källa: Studieförbunden 2007, Statens kulturråd

Studieförbundens kulturprogram 1988/89 – 2007, antal deltagare
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Källa: Studieförbunden 2007, Statens kulturråd

Medverkande kulturutövare i kulturprogramverksamhet 2007

 Antal

 medverkande

Kulturutövare

Bildkonstnärer/konsthantverkare 13 400

Författare 3 600

Musiker/sångare 330 200

Scenkonstnärer – dans 20 600

Scenkonstnärer – teater 66 800

Övriga kulturarbetare 77 200

Delsumma 511 800

Amatörkulturutövare

Studieförbundens egna 85 500

Rörelseanknutna grupper 78 400

Övriga medverkande 343 900

Delsumma 507 800

Totalt 1 019 600

Källa: Årsredovisning 2007. Folkbildningsrådet
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Ämnen inom området kulturinriktad verksamhet 2006

 

Ämnesgrupp Antal 

studiecirklar deltagare studietimmar
Musik, dans och dramatik

Musik, dans-, film- o teatervetenskap/-historia 1240 9 858 39 338
Musikteori 2154 11 207 97 511
Körsång 9 084 135 024 364 881
Solosång 449 3 083 12 309
Sång/musik i grupp 13 711 99 283 628 516
Instrumentalmusik-ensemble 5 159 31 809 259 864
Piano (enskilt) 712 3 780 17 250
Stränginstrument (enskilt) 2 326 13 581 54 000
Övr enskilda instrument 1 268 7 959 43 664
Improvisatorisk musik 34 231 143 931 2 036 005
Musik (för scenframställning) 2 839 14 734 155 671
Folkmusik 415 2 861 21 346
Teater o dans

Teater o dramatik (för scenframställning) 7 128 50 982 371 336
Modern konstdans 2 701 31 342 75 008
Balett, klassisk dans 367 4 134 11 226
Folklig dans 6 743 78 419 241 975
Övriga danser 1793 18 591 55 449
Koreografi 73 523 3 877
Mim, pantomim 8 63 424
Övr scenisk konst 1 206 9 032 60 420
Konsthantverk
Konsthantverkshistoria, förståelse 233 2 185 7 451
Träslöjd 3 310 22 329 149 345
Metallslöjd 1 383 11 208 47 798
Keramik 2 279 17 184 83 719
Porslinsmålning 1 161 7 912 43 987
Vävning 5 359 39 496 259 265
Knyppling 305 2 371 8 611
Konstsömnad 2 101 16 737 72 901
Övr textilslöjd 5 750 42 226 222 068
Övr konsthantverk 5 664 40 540 196 372
Klädsömnad, klädvård 2 271 14 935 104 739
Bild- och formkonst
Konstvetenskap o konsthistoria 692 7 038 18 335
Teckning 728 5 898 24 331
Måleri 5 862 44 857 211 172
Skulptur 121 982 4 236
Grafisk konst 211 1 455 10 144
Fim och fototeknik 2015 12 931 79 832
Annan utbildning inom bild- o formkonst 694 4 824 24 846
Bild o formkonstnärlig utbildning 617 4 415 23 715
Formgivning
Modedesign 230 2 020 14 644
Inredningsdesign 195 1 536 6 306
Annan utbildning inom formgivning 115 695 3 978
Medieproduktion (grafisk formgivning)
Annan utbildning inom medieprod. 1092 5 331 42 297
Film-, radio- o TV-prod. 1091 5 983 60 202
Medieprod., allm inriktning 242 1 288 13 704
Illustration, reklam, grafisk formgivning o foto 116 757 3 988
Grafisk teknik och bokbinderi 93 607 4 144
Svenska och litteraturkunskap

Skönlitteratur och svenska 4491 35 927 119 250
Litteraturhistoria o litteraturvetenskap 1574 12 791 45 588
Skrivarcirkel 485 3 286 18 775
Historia och arkeologi
Historia 6 293 53 383 196 542
Arkeologi 47 394 1 403
Religion
Annan utbildning i religion 6 715 64 248 245 569
Summa kulturinriktade ämnen 157 142 1 157 965 6 919 327

Källa: Studieförbunden 2006, Statens kulturråd
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Folkhögskolornas verksamhet 2007

 Antal deltagar- Antal

 veckor deltagare

Allmän kurs 426 100 25 500

Särskilda kurser 416 400 27 400

Påbyggnadsutbildning 3 100 200

Summa långa kurser 845 600 53 100

Summa korta kurser 100 500 160 600

0

Folkbildning kurser 946 100 213 700

Kulturprogram 5 700 241 200

Indiv. gymnasieprogram 7 300 400

Kurser via LAN/Af 1 400 100

Kurser via kommuner 27 900 1 600

Övr uppdragsutbildningar 25 500 5 500

SAGA aktivitetsgarantistudier 90 600 8 000

Jobb- och utvecklingsgaranti 27 000 3 300

Ungdomsplatser-AMS 0

Summa uppdragsutbildning 179 700 18 900

Totalt 1 125 800

Andel inom folkbildningsanslaget 0,84

Andel uppdragsutbildning 0,16 

Källa: Årsredovisning 2007. Folkbildningsrådet

Folkhögskolornas kulturinriktade kurser 2007. Antal veckor och deltagare

 Antal del- Antal

 tagarveckor deltagare

Musik 28 590 1 890

Bild, form och målarkonst 23 830 1 490

Scenisk konst (dans, film och teater) 11 640 690

Slöjd och konsthantverk 10 920 680

Estetiska ämnen Övrigt 7 360 450

Beteendekunskap, humaniora Övrigt 6 270 480

Källa: Årsredovisning 2007. Folkbildningsrådet
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Personer 16 – 84 år som deltagit i studiecirkel under 
de senaste 12 månaderna 2006. Procent
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Källa: Undersökningar av levnadsförhållanden, ULF 2006. SCB

Cirkeldeltagarnas högsta utbildning jämförd med befolkningens utbildning. Procent

Högsta utbildning Cirkel- Befolk-

 deltagare ning

Folkskola/grundskola 24 25

Gymnasium kortare än 3 år 14 26

Gymnasium minst 3 år 18 19

Eftergymnasial utbildning mindre är 3 år 12 13

Eftergymnasial utbildning 3 år eller mer 25 16

Annan utbildning eller uppgift saknas 6 1

Går i grundskola 1–

Summa 0 100

Källa: Studiecirkeldeltagare 2004. Folkbildningsrådet

Studiecirkeldeltagarnas fördelning på kön och ålder, 
procent av kvinnor respektive män

Åldersgrupp Kvinnor Män 

-19 12 13

20-24 3 5

25-44 22 27

45-64 31 27

65- 33 27

Total 61 39

Källa: Studiecirkeldeltagare 2004. Folkbildningsrådet
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Barns och ungdomars kultur

Översikt och kommentarer
Barn och ungdomar är landets flitigaste kulturkonsumenter och kulturutövare. Det är bland barn 
upp till 15 år som det är vanligast att besöka någon kulturinstitution, själv ha skrivit något, läst 
en bok eller utövat konstnärlig verksamhet som t.ex. att måla eller sjunga.

Över en femtedel av befolkningen är under 18 år. Denna åldersgrupp om nära två miljoner 
unga människor har vitt skilda uppväxtvillkor i social bakgrund liksom stora skillnader mellan 
hemkommun vad gäller service inom kultur, skola och barnomsorg. Etableringen i vuxenvärlden 
sker bland dagens ungdomar senare än i deras föräldrageneration. Utbildningen är för många 
avslutad först i 30-årsåldern. Inträdet i vuxenlivet med familjeansvar och fast anställning lig-
ger därmed i dag för många tio år senare i livet än vad som gällde för deras föräldrageneration. 
Ungdomar i åldern 20 – 30 år kallas ibland ”unga vuxna”.

I utredningar och propositioner har barn och ungdomar lyfts fram som angelägna målgrupper 
alltsedan den första kulturpropositionen. Aktionsgruppen för barnkultur presenterade 2006 i sitt 
betänkande ”Tänka framåt, men göra nu – Så stärker vi barnkulturen” strategier för barnkulturen 
med grund i kartläggningar och statistik som kommittén tagit fram.

Skapande skola är en ny ny satsning för att stärka kulturarbetet i grundskolans årskurser 7, 8 
och 9. Målet är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete och 
att utveckla kontakten mellan skolan och kulturlivet. I budgetpropositionen 2008 anvisas 55 
milj. kr som stimulansbidrag som Kulturrådet fördelar. Dans i skolan är ett nationellt utveck-
lingsprogram där bl.a. Myndigheten för skolutveckling och Statens kulturråd samarbetar för att 
introducera dansen i skolan.

Barnombudsmannen har som huvuduppgift att företräda barns och ungas rättigheter och in-
tressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Ung-
domsstyrelsen är en statlig myndighet som har i uppgift att följa och utvärdera ungdomspoliti-
ken, bl.a. ger man ut statistikskriften ”Upp till 18”. Kulturrådet och Skolverket har gemensamt 
ansvar då det gäller frågor om barn- och ungdomskultur. 

Svenska barnboksinstitutet (SBI) är ett offentligt specialbibliotek och fungerar som informa-
tions- och kunskapscentrum för barn- och ungdomslitteratur. Forsknings- och kunskapsbevak-
ning ingår i institutets uppgifter.

Det är i kommunerna som förutsättningarna skapas för barns och ungdomars kulturdeltagande 
och skolan sägs ibland vara den största kulturinstitutionen. Folkbiblioteket tillsammans med den 
kommunala musik- och kulturskolan utgör hörnstenar i den kommunala kulturpolitiken för barn 
och ungdom. Musikskolor fanns 2006 i 159 av landets kommuner och kulturskolor i 123, endast 
8 kommuner saknade helt både kultur- och musikskola. Skolorna nådde 2006 ca 380 000 elever, 
en ökning efter flera års minskande elevantal. Av det samlade kursutbudet svarade musikämnen 
för 40 procent, dansen för 19 och teatern för 16 procent. Ämnen inom bild- och formområdet 
motsvarade 11 procent. 

I statistiken för 2006 redovisas nästan 1,2 miljoner besök på barn- och ungdomsteater vilket 
motsvarar 29 procent av den totala publiksiffran vid landets offentligstödda teatrar. Av de statligt 
stödda teatrarnas föreställningar var över hälften barn- och ungdomsföreställningar. Nästan 80 
procent av barnen i åldern 3 – 8 år hade enligt Barnbarometern 2003 sett någon form av teater el-
ler opera under det senaste året. Teaterbesök var vanligast i större och mellanstora orter där utbu-
det vanligen är större än i mindre orter och i glesbygden. Barnen besökte teater betydligt oftare 
i daghemmets eller skolans regi än tillsammans med familjen. Enligt SCB:s ULF-undersökning 
2006 hade 41 procent i åldersgruppen 16 – 19 år besökt teater under det senaste året. Det fanns 
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dock en stor skillnad mellan ungdomarnas teatervanor; av flickorna i åldersgruppen hade mer än 
hälften varit på teater senaste året medan bara drygt en fjärdedel av pojkarna varit på teater.

Musiken är för många barn och unga den viktigaste kulturformen och upptar en stor del av 
deras fritid, såväl det egna musicerandet som lyssnande på levande musik eller inspelad musik. 
Enligt Mediebarometern 2007 lyssnade 35 procent av 9 – 14-åringarna och 40 procent av 15 – 24- 
åringarna på musik-CD en genomsnittlig dag. Hälften av alla ungdomar i åldern 16 – 24 år lyss-
nade på mp3 en genomsnittlig dag. Tiden för mp3-lyssnande bland ungdomar är i dag längre 
än för CD-lyssnande, ca 40 minuter jämfört med 25 minuter en genomsnittlig dag. Enligt ULF-
undersökningen 2006 hade 11 procent av ungdomar i åldern 16 – 19 år spelat musikinstrument 
senaste året och drygt 8 procent sjungit i kör. Pojkarna var flitigare när det gällde musicerande 
medan flickorna oftare sjöng än pojkarna. De regionala och lokala orkesterinstitutionerna rap-
porterade 2005 en konsertpublik om drygt 130 000 besök på konserter för skolor och förskolor, 
vilket motsvarade 17 procent av institutionernas totala publik. Länsmusikorganisationerna redo-
visade 450 000 besök på drygt 4 800 konserter arrangerade för skola eller förskola. Enligt Barn-
barometern hade 60 procent av alla 3 – 8-åringar (2003) besökt något musikevenemang under se-
naste året. Motsvarande procentandel för 16 – 19-åringar var enligt ULF-statistiken 54 procent.

Museerna har ökat sina satsningar för barn och ungdomar med visningar för grupper från 
förskolor och skolor. År 2006 anordnades knappt 31 000 visningar med totalt drygt 1,5 miljoner 
besökare från skol- och förskolegrupper. Småbarnen i åldern 3 – 8 år är vana museibesökare och 
drygt 60 procent hade enligt Barnbarometern varit på museum under senaste året. Museibesök 
tillsammans med familjen har ökat sedan tidigare mätningar, medan daghem och skolor tycks ha 
skurit ned på sådan verksamhet. Museibesökandet var relaterat till föräldrarnas utbildning och 
barn till föräldrar boende i storstäderna gick oftare på museum än barn i andra delar av landet. 
Enligt Kulturbarometern 2002 hade 56 procent av 9 – 14-åringar varit på museum senaste året 
och enligt ULF-undersökningen 2006 hade 31 procent av ungdomar i åldern 16 – 19 år någon 
gång varit på museum senaste året.

Antalet barnbokslån vid de kommunala folkbiblioteken uppgick 2006 till drygt 27 milj. utlån, 
vilket motsvarade 47 procent av bibliotekens samlade utlåning. Räknat per barn motsvarade ut-
låningen ca 18 böcker. Barn och ungdomsböcker svarade för knappt 20 procent av bokförlagens 
sålda volymer och ungefär samma andel gällde i det totala försäljningsvärdet. Boken når dagli-
gen (2003) 74 procent av småbarnen i åldern 3 – 8 år och är därmed efter TV det massmedium 
som används mest av barnen. Föräldrarnas utbildning har stor betydelse för barnens kontakt 
med böcker. Andelen bokläsare bland de yngsta tycks dock ha minskat sedan 1980-talet. Enligt 
ULF-undersökningen 2006 läste 22 procent av ungdomar i åldern 16 – 19 år skönlitteratur varje 
vecka. Det fanns dock stora skillnader mellan pojkar och flickor; av flickorna läste 30 procent en 
skönlitterär bok varje vecka medan motsvarande andel för pojkarna endast var 13 procent.

Knappt en tredjedel av 3 – 8-åringarna läste/tittade i serietidning varje dag. Serietidningslä-
sandet bland de yngsta har minskat kraftigt sedan början av 1990-talet. 3 – 8-åringarna var till-
sammans med skolbarn den åldersgrupp som oftast besökte biblioteken. Knappt 90 procent av 
småbarnen har varit på bibliotek senaste året. Ungefär en tredjedel av de som besökt biblioteket 
hade lyssnat på sagostund.

Ungefär var tionde i åldersgruppen 9 – 24 år har enligt Mediebarometern varit på bio en ge-
nomsnittlig vecka. Pojkarna går något oftare på bio än flickorna. Bland 15 – 24-åringarna har 
biobesökandet minskat från 17 till 11 procent en genomsnittlig vecka under senaste decenniet. 
Drygt 60 procent av småbarnen i åldern 3 – 8 år hade varit på bio under senaste året. Familjen 
har en dominerande roll när det gällde att följa med barnen på bio; daghem och skola förekom 
nästan inte alls. Nästan alla småbarn hade tillgång till video/DVD hemma och över en tredjedel 
använde videon/DVD en genomsnittlig dag. 

Ca 88 procent av 15 – 24-åringarna använder Internet en genomsnittlig dag och i åldersgrup-
pen 9 – 14 år var 76 procent dagliga Internetanvändare. Drygt 60 procent av 9 – 14-åringarna 
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har en genomsnittlig dag deltagit i chat- eller diskussionsgrupper medan motsvarande andel för 
15 – 24-åringarna är 53 procent. 

Datorspel och tv-spel, såväl on-line som genom pc, konsoler o. dyl., är den aktivitet som 
ökat mest bland barn och ungdom och torde sannolikt förklara en del av den minskande bok-
läsningen. Enligt Barnbarometern hade var tredje i åldersgruppen 3 – 8 år spelat datorspel en 
genomsnittlig dag. Enligt Mediebarometern hade 43 procent av ungdomar i åldern 9 – 14 år och 
22 procent i åldern 15 – 24 år spelat spel en genomsnittlig dag. Det finns dock inga detaljerade 
mätserier som täcker hela området, vilket visar på utvecklingsbehov i kulturstatistiken. I kapitlet 
Kulturens ekonomi konstateras att försäljningen av datorspel ökar med 25 procent årligen och 
att försäljningsvärdet av spel i dag motsvarar summan av försäljningen av både musik-CD och 
biografernas intäkter från biobiljetter.

Det finns behov att i statistiken kunna följa utvecklingen inom barn- och ungdomskulturen. 
En första modell för rapportering finns framtagen i den samlade BoU-kulturstatistik som Kultur-
rådet publicerade 1998 (Barn och ungdomars kultur, Kulturen i siffror 1998:1). Statistiken grun-
dades på befintliga källor. Det vore angeläget med en uppdatering av denna BoU-statistikskrift 
mot bakgrund av det uppdrag Kulturrådet har att följa barn- och ungdomskulturen. Aktionsgrup-
pen för barnkultur pekade också på behoven att rusta upp en statistik om barn- och ungdoms-
kultur. 

Genom Barnbarometern har 3 – 8-åringars kulturvanor kartlagts fr.o.m. 1984 t.o.m. 2002/2003. 
Barnbarometern utvecklades mellan dåvarande SR/PUB och Kulturrådet medan senare mätning-
ar har genomförts av MMS, Mediamätning i Skandinavien, med stöd av Kulturrådet. Det tycks 
emellertid i dag vara osäkert om nya mätningar av Barnbarometern kommer att genomföras i 
regi av MMS. Detta skulle därför kunna aktualisera att Kulturrådet tar ett ansvar för en fortsatt 
Barnbarometer. 
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Verksamhet 2006 för barn och ungdomar vid kulturinstitutioner och fria grupper 

Typ av institution Föreställningar/visningar Besök  
Antal % av tot Antal i % av totalt

  antal föres. 1 000-tal antal  besök

Nationella teaterinstitutioner 1 1 110 33 180 972 18
Regionala/lokala teaterinstitutioner 1 3 802 38 339 533 20
Övr. teaterinstitutioner med statsbidrag 1 78 18 13 856 9
Fria teatergrupper 1 4 870 73 313657 63
Fria dansgrupper 1 402 44 36 120 40
Samtliga teatrar 1 11 938 55 1 160 464 29

Länsmusikorganisationer 2 4 860 36 450 240 28
Lokala/regionala orkesterinstitutioner 2 635 31 130 469 17
Samtliga musikinstitutioner 2 5 495 35 580 709 25

Centralmuseer 3 6 836 32 461 6
Övr. statliga museer 3 3 211 41 90 8
Regionala museer 3 8 834 57 420 12
Kommunala museer 3 7 958 51 390 9
Övriga museer 3 1 998 26 128 8
Samtliga museer 3 30 598 42 1 489 8

Konsthallar 3 1 761 46 62 6

Kommunala folkbibliotek 4 Barnboksbestånd Utlån av barnböcker
Antal i % av totalt Antal i % av total
1 000-tal bestånd 1 000-tal utlåning

 12 925 32 27 285 47
1. Andel barn-, ungdoms- och familjeföreställningar
2. Andel konserter för skola/förskola
3. Andel visningar för förskolor/skolor
4. Barnboksbestånd i procent av totala beståndet

Källor: Teater och dans 2006, Musikstatistik 2005, Museer och konsthallar 2006 samt Folkbiblioteken 2006, Statens kulturråd
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Kulturinstitutionernas och de fria gruppernas utbud 
för barn och ungdom 2006, procent
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Utlånade barnböcker per barn i kommunala folkbibliotek 2000 – 2006
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Källa: Folkbiblioteken 2006. Statens kulturråd

Musik- och kulturskolor 1997 – 2006, antal skolor

 Antal          
 1997 1 998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Musikskolor 232 224 210 204 193 183 179 171 169 159
Kulturskolor 47 68 72 79 90 99 105 111 113 123
Kommuner utan mu-
sik-/kulturskola 9 11 7 6 6 7 6 8 8 8

Källa: Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK) respektive år

Musik- och kulturskolornas ämnesinriktning 2006
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Källa: Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK)
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Musik- och kulturskolor, antal elever 1997 – 2006
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Barnboksutgivningen i Sverige 1999 – 2005, antal titlar

 1999  2001  2003  2005  
 Totalt 

antal
% första-
upplagor

Totalt 
antal

% första-
upplagor

Totalt 
antal

% första-
upplagor

Totalt 
antal

% första-
upplagor

Bilderböcker 432 78 423 82 379 78 424 78
  svenska 175 70 135 67 163 60 212 69
  översatta 257 84 288 90 216 91 212 86

För mellanåldern/kapitelböcker 270 69 294 66 362 65 418 65
  svenska 138 67 171 58 219 58 215 66
  översatta 132 72 123 76 143 76 203 63

Ungdomsböcker 151 72 196 72 244 70 257 68
  svenska 64 69 84 63 88 73 97 64
  översatta 87 74 112 79 156 69 160 71

Faktaböcker inkl. "pysselböck-
er" 188 92 160 96 198 93 174 89
  svenska 84 92 84 93 129 93 108 85
  översatta 104 92 76 99 69 93 66 94

Tecknade serier 51 65 59 76 69 55 149 92
  svenska 8 100 8 88 15 53 10 90
  översatta 43 58 51 75 54 56 139 92

Övriga 79 91 45 93 58 84 41 93
  svenska 39 85 21 86 43 86 29 90
  översatta 40 98 24 100 15 80

Svenska 508 74 503 69 653 80 671 71
Översatta 663 81 674 86 657 69 792 79
Svenska utgåvor på annat språk 17 .. 11 .. 16 .. 16
Titlar totalt 1 188 78 1 188 78 1 326 73 1 104 75

Källa: MedieSverige 2007, Nordicom-Sverige; primärkälla Svenska Barnboksinstitutet

Utgivning av fonogram för barn 1988 – 2004 (svenska 
och internationella produktioner)
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9 – 24-åringarnas medievanor en genomsnittiig dag 2007, procent
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Källa: Nordicom, Mediebarometer 2007

Medievanor i minuter bland användare 9 – 24 år en genomsnittlig dag 2007, minuter
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Not: Diagrammet visar hur lång tid befolkningen (9 – 24) år avsätter för medier en genomsnittlig 
dag, vilket innebär att även de som inte använder ett medium är inräknade.
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Användningstid 2004/05 för barn och unga som använder Internet. Procent 

1

4

25

42

25

3

9

18

35

27

9

1

0 10 20 30 40 50

Minst 5 timmar per
dag

3-4 timmar per dag

1-2 timmar per dag

Mindre än 1 timma
per dag

Inte alls

Ej svar

9-11 år

12-15 år

Procent
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Användningstid 2004/05 för barn och unga som tittar på TV. Procent

Antal  timmar 10-12 år 13-15 år 16-18 år

� Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar

Minst 5 timmar per dag 2 5 3 3 3 3

3-4 timmar per dag 17 22 25 26 24 25

1-2 timmar per dag 53 56 55 53 50 54

Mindre än 1 tim/dag 25 16 15 16 22 18

Ej svar 3 2 2 3 1 1

Summa 100 100 100 100 100 100

Källa: Barnombudsmannen. Upp till 18. 
Primärkälla: Undersökning av levnadsförhållanden Barn och ungdomar, SCB

Hur många dagar i veckan (2004) brukar du läsa böcker på fritiden?

Antal timmar 10-12 år 13-15 år 16-18 år

� Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar

Varje dag 32 27 21 12 14 7

Flera dagar i veckan 35 29 32 23 25 17

En dag i veckan 17 18 14 15 14 10

Mer sällan/aldrig 16 26 33 50 47 66

Summa 100 100 100 100 100 100

Källa: Barnombudsmannen  
Primärkälla Undersökning av levnadsförhållanden Barn och ungdomar, SCB
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Småbarnens (3 – 8 åringar) kulturvanor under senaste månaden 2002/03
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Källa: Barnbarometern 2002/03, Mediamätning i Skandinavien, MMS

Småbarnens (3 – 8 åringar) medievanor en genomsnittlig dag 2002/03, procent

4

5

13

19

30

31

37

41

69

74

0 20 40 60 80 100

Kvällstidning

Veckotidning

Morgontidning

Kassett

Radio

Serietidning

Video

CD/grammofonskiva

Television

Böcker

Procent

Källa: Barnbarometern 2002/03, Mediamätning i Skandinavien, MMS
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Småbarnens (3 – 8 åringar) medievanor i minuter en 
genomsnittlig dag 2002/03, minuter
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Källa: Barnbarometern 2002/03, Mediamätning i Skandinavien, MMS
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Källa: Barnbarometern 2002/03, Mediamätning i Skandinavien, MMS

KULTURSVERIGE 2009  347

Barns och ungdomars kultur



Kulturarbete och konstnärspolitik

Översikt och kommentarer
Det finns ingen vedertagen definition av begreppet konstnär. Det finns heller ingen klar gräns 
mellan professionellt yrkesverksamma och de som utövar konstnärliga aktiviteter som ama-
törer. ”Kulturarbetare” är en vanlig benämning för personer verksamma i konstnärsyrken och 
i detta kapitel används ”kulturarbetare” synonymt med ”konstnär”. En kulturarbetardefinition 
inbegriper den kulturpolitiskt något känsliga frågan om kvalitet. I statistiken gäller det att finna 
relevanta kriterier för kategorier av yrken, utbildningar och sysselsättningar. Det gäller också att 
i statistiken täcka in såväl konstnärskategorier med anställning som de fria yrkesutövarna. 

Ett kriterium för att anses som konstnär skulle kunna vara genomgången utbildning, t.ex. 
konstnärlig högskoleutbildning. Samtidigt finns konstnärskategorier, t.ex. författare, som (oftast) 
inte har någon gängse konstnärlig högskoleutbildning som bakgrund för sitt konstnärskap. Ett 
annat sätt att definiera kulturarbetare kan vara att utgå från vilka som är medlemmar i konstnä-
rernas organisationer. I organisationernas medlemsmatriklar finns dock såväl över- som under-
täckning. Många konstnärer har dessutom olika försörjningskällor och är inte yrkesverksamma 
på heltid utan har ett annat sidoyrke som kan vara tangerande till det ”egentliga” konstnärskapet, 
t.ex. administrativ eller pedagogisk verksamhet.

Ett syfte i detta avsnitt är att även belysa sysselsättning inom kultursektorn i bred mening, 
t.ex. kulturtjänstemän i administrativt eller i distribuerande/förmedlande kulturarbete, t.ex. mu-
seitjänstemän, bibliotekarier m.fl. Kulturindustrin och medieindustrin har uppmärksammats som 
tillväxtgenererande sektorer. Sysselsättningen i de s.k. kreativa näringarna sysselsätter mång-
dubbelt fler än antalet professionella kulturutövare och konstnärer.

I en rad utredningar, alltsedan 1970-talets Ny kulturpolitik och utredningsrapporten Kulturar-
betarnas inkomster (KNUFF), har kulturarbetarnas antal, sociala och ekonomiska villkor m.m. 
kartlagts. Utredningen Arbete åt konstnärer (SOU 1997:183) uppskattade antalet professionellt 
verksamma konstnärer i Sverige till ca 25 000 personer. I betänkandet Konstnärerna och trygg-
hetssystemen (SOU 2003:21) utgår utredarna från samma beräkningar. Den senaste i raden av ut-
redningar är Konstnärerna i kulturpolitiken som Konstnärsnämnden presenterade 2007. I dessa 
utredningar har man i valet av konstnärsdefinition utgått från ett traditionellt konstnärspolitiskt 
synsätt som omfattar kategorierna:

Ord: författare, dramatiker och översättare.
Bild och form: målare, skulptörer, grafiker, tecknare, fotografer,
konsthantverkare, formgivare och designer.
Ton: tonsättare, kompositörer, musiker och sångare.
Scen och film: skådespelare, regissörer, dansare, koreografer, scenografer, filmfotografer m.fl.
I den sista Folk- och bostadsräkningen (FoB) som genomfördes 1990 var 67 000 personer 

verksamma inom konstnärliga och litterära yrken. Enligt SCB:s företagsregister 2007 var 42 000 
personer anställda i företag inom kulturell verksamhet, förlagsverksamhet, press m.m. 

Upplevelseindustrin, de kreativa näringarna och det närliggande begreppet Cultural Econo-
my som används i en EU-rapport om europeisk kulturekonomi inkluderar verksamheter inom 
besöksnäringar, mode, arkitektur, design m.m. Enligt Eurostats sammanställning, som utgår från 
den officiella sysselsättnings- och näringsstatistiken, fanns i Sverige 2002 ca 140 000 verksam-
ma inom kultur- och mediesektorn. Enligt en utredning genomförd av ITPS 2008 var 430 000 
personer verksamma inom upplevelseindustrin.

Konstnärspolitiska insatser genom bidrag och ersättningar är oftast riktade till frilansande 
grupper. Andra insatser för konstnärsgrupper sker genom utbildningspolitiken och i arbets-
marknadspolitiken. I upphovsrätten reglerar lagstiftarna spelregler för ersättningar av konstnär-

348  KULTURSVERIGE 2009

Kulturarbete och konstnärspolitik



liga verk. Många konstnärer har anställning inom kulturinstitutionerna men verkar samtidigt 
som frilansare.

Arbetsförmedlingen Kulturs uppgift är att samordna förmedlingsinsatser i regioner och sam-
verka med intressenter. Kulturbranscherna sysselsätter enligt Arbetsförmedlingen Kultur ungefär 
80 000 personer, i denna uppgift inkluderas kringfunktioner, t.ex. ekonomi, försäljning etc. Av 
dessa är cirka 75 procent anställda och cirka 25 procent egna företagare. Något fler än hälften, 
60 procent, av egenföretagarna är män.

Inom KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) finns 17 medlemsor-
ganisationer. Sammanlagt organiserar KLYS-organisationerna över 30 000 medlemmar. Störst är 
Journalistförbundet med 6 400 medlemmar, därnäst Teaterförbundet med 3 760 medlemmar och 
Svenska Musikerförbundet med 3 200 medlemmar. Konstnärernas Riksorganisation, KRO, har 
nära 2 800 medlemmar. 

Flera organisationer inom KLYS tillämpar inval av nya medlemmar utifrån bedömning av 
arbetsprov. Många yrkesutövare väljer av olika skäl att inte organisera sig. Det finns sålunda en 
undertäckning och antalet medlemmar i KLYS mäter därför inte antalet utövare inom resp. yr-
kesområde. Många anställda inom kulturinstitutionerna med tekniskt eller administrativt arbete 
är organiserade inom KLYS-förbunden. En annan reservation mot att avgränsa konstnärskåren 
till antalet KLYS-medlemmar kan vara att (flertalet) journalister som organiseras knappast kan 
betraktas som författare.

Stöd till konstnärer kan utgå i form av upphovsrättsliga ersättningar, t.ex. biblioteksersätt-
ning, talboksersättning, visningsersättning, ersättning till rättighetshavare på musikområdet och 
särskilda insatser för konstnärer på musikområdet. Statliga bidrag utgår bl.a. i form av inkomst-
garantier, långtidsstipendier, konstnärsbidrag, arbetsstipendier, projektbidrag och resestipendier. 
Statliga inkomstgarantier kan ges till konstnärer som står för en konstnärlig verksamhet av hög 
kvalitet och med stor betydelse för svenskt kulturliv. Genom garantin tillförsäkras konstnären en 
årlig minimiinkomst.

Konstnärligt och kulturellt yrkesverksamma har varierande utbildningar. Inom högskolan 
finns utbildningar som vänder sig till avgränsade yrkesgrupper, t.ex. bibliotekarier, museiperso-
nal, musiker eller skådespelare. De kulturvetenskapliga utbildningarna riktar sig till ett bredare 
yrkesområde. Konstnärliga utbildningar, syftande till såväl professionell som semiprofessionell 
yrkesverksamhet, finns även inom studieförbunden och i folkhögskolorna. Utbildningslinjerna 
är många och det kan ofta vara svårt att dra en gräns mellan t. ex. konstnärliga och pedagogiska 
inriktningar. De konstnärliga högskoleutbildningarna redovisas i SCB:s högskolestatistik som 
antagna och examinerade efter utbildningsprogram/ämne och efter lärosäte.

Vid landets teatrar, offentliga orkestrar, museer, konsthallar och folkbibliotek redovisas sam-
manlagt drygt 14 000 personalårsverken. Nästan 4 000 årsverken utfördes vid folkbiblioteken och 
forskningsbiblioteken medan ca 1 700 personalårsverken fanns vid landets museer och konsthal-
lar. Nästan 4 500 personalårsverken utfördes vid de offentligstödda teatrarna. Inom de regionala 
och lokala musikinstitutionerna och länsmusikorganisationerna rapporterades sammanlagt drygt 
1 550 personalårsverken.

Inom kulturindustrin, t. ex. bokförlag, tidningar och tidskrifter, film-, TV- och skivbolag m.m. 
finns ett stort antal personer sysselsatta. Att uppskatta kultursektorns andel av den totala svenska 
arbetsmarknaden är vanskligt. I en uppskattning från Eurostat visas att antalet sysselsatta inom 
den svenska kultur- och mediesektorn är ca 140 000, vilket skulle motsvara ca 3 procent av den 
totala arbetsmarknaden. 

Inom sitt uppdrag samlar och sammanställer Konstnärsnämnden information om ekonomiska 
och sociala villkor för de konstnärligt yrkesverksamma. Nämnden fördelar statliga stipendier 
och bidrag till enskilda konstnärer inom bild-, form-, musik-, dans-, teater- och filmområdena. 
Stödet riktas till yrkesverksamma konstnärer, i första hand de utan fast anställning.

Sveriges författarfond förmedlar den statliga biblioteksersättningen som utgår till upphovs-
män till litterära verk för användningen av deras verk genom folk- och skolbiblioteken. Fonden 
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utser innehavare av inkomstgaranti då det gäller författare, översättare, kulturjournalister och 
dramatiker (Konstnärsnämnden har ansvaret för övriga konstnärskategorier). Antalet inneha-
vare av inkomstgaranti beslutas av regeringen. För närvarande finns totalt 157 innehavare av 
inkomstgaranti, varav 35 är utsedda av Författarfonden.

För att spela, sprida och mångfaldiga musik behövs enligt lagen om upphovsrätt tillstånd 
från de som äger musiken. Upphovsrättsliga organisationer tillvaratar och administrerar rättig-
heter som enligt lagen tillkommer de utövande konstnärerna. Medlemmar har direkt eller via 
facklig organisation överlåtit sina rättigheter till dessa organisationer. SAMI (Svenska Artisters 
och Musikers intresseorganisation) uppbär och fördelar ersättningar som tillhör organisationens 
medlemmar. Stim (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) har samma uppgifter då det 
gäller att tillvarata tonsättarnas intressen. Stim utfärdar licenser och inkasserar ersättningar till 
upphovsmän och musikförlag i form av avgifter från de som nyttjar musiken. 

Copyswede är en ekonomisk förening som ägs av sina 14 medlemsorganisationer. Organisa-
tioner som företräder upphovsmän eller utövande konstnärer kan bli medlemmar. Copyswedes 
område för utnyttjande av upphovsrättsligt skyddade verk och prestationer uppgick 2006 till 
sammanlagt drygt 260 milj. kr. Genom BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) får bildupphovs-
mannen ersättning när konstverk nyttjas och juridisk hjälp ges i upphovsrättsfrågor. 

Centrumbildningarna spelar en viktig roll för de konstnärliga yrkesutövarnas arbetsmöjlighe-
ter. Kulturrådet fördelade ca 25 miljoner kronor till centrumbildningar som verksamhetsbidrag 
och till arbetsförmedlande verksamhet. Stöd fördelas också till Teateralliansen och Dansalli-
ansen. En Musikallians är under organiserande 2008.

Konstnärsnämnden har ett särskilt uppdrag att ta fram en statistik om konstnärernas ekono-
miska villkor. Det har också efterlysts en statistik som ger en samlad bild för hela kultursektorn 
av utbildningar, arbetsmarknad och sysselsättning. I avsnittet ”Kulturstatistikens roll och ut-
vecklingsbehov” pekas på behov av en sådan bredare statistiktäckning. En statistik kan utgå från 
redan befintliga material, t.ex. utbildningsstatistik, arbetsmarknadsstatistik m.fl. källor. I det eu-
ropeiska kulturstatistikprojektet har prioriterats bl.a. statistik över sysselsättning (employment) 
inom kultur- och medieområdet.

Antal examinerade vid konstnärliga högskolor 
(grundutbildning) läsåren 1998/99 – 2006/07 

 98/99 99/00 0 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 Andel

Universitet/högskola Antal examinerade � � � � � � kv %

Danshögskolan 14 25 17 23 5 21 6 44 8 63

Dramatiska institutet 54 8 23 56 10 76 13 54 33 48

Konstfack 120 133 108 93 111 67 71 93 106 75

Kungl. Konsthögskolan 35 21 28 19 28 27 24 28 16 38

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 85 77 70 72 102 50 91 80 42 48

Operahögskolan i Stockholm 13 9 9 8 10 10 11 11 10 50

Teaterhögskolan i Stockholm 13 11 12 21 11 9 10 14 10 50

Beckmans Designhögskola - - - - 55 41 34 38 38 63

Musikhögskolan Ingesund 2 23 9 - - - - - -
Stockholms Musikpedagogiska 
Inst. 19 17 17 13 16 21 14 13 22 64

Summa 355 324 293 305 348 322 274 375 285  

Källa: Universitets- och högskoleregistret, SCB 
Not: Fr.o.m. 1 juli 1994: Grafiska institutet ingår i Stockholms universitet. 
Fr.o.m. 1 januari 2003: Beckmans Designhögskola fick högskolestatus. 
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Antal examinerade vid konstnärliga högskolor (grundutbildning) 1998/99 – 2006/07 
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Källa: Universitets- och högskoleregistret, SCB 
Statistiken (ovan och nedan) är hämtad från SCB:s högskoleregister som utgår från högskoleorganisationens lärosäten och 
de olika utbildningsprogrammen. Redovisningen kan illustrera behoven av bättre statistik över kulturutbildningarna; för att 
statistiken ska vara helt relevant behövs en detaljerad uppdelning efter såväl högskoleinstitutioner som utbildningslinjer. 

Registrerade studenter höstterminen 2006 fördelade 
efter studieinriktning, kön och ålder

Område Totalt Kvinnor Män  Åldersfördelning  Medianålder
  Antal Andel Antal Andel  -21 22-24 25-29 30-34  Tot Kv Män

Sa konstnärliga  områden 2082 1171 56 911 44 8 28 45 15 26 26 26
Dans 67 64 96 3 4 28 46 21 3  - 23 23
Konst och design 1266 757 60 509 40 4 26 49 17 26 26 26
Musik 391 162 41 229 59 18 38 33 9 24 24 24
Scen och medier 287 151 53 136 47 3 21 54 18 26 26 26
Organistexamen 72 37 51 35 49 10 22 25 8 26 32 27

Källa: Universitets- och högskoleregistret, SCB

Nybörjare vid konsthögskolorna i Stockholm läsåren 1999/2000 – 2003/04

 Antal nybörjare Arbetar- Utländsk

Lärosäte 99/00–03/04 bakgrund, %bakgrund, %

Danshögskolan 104 12 7

Dramatiska institutet 170 12 11

Konstfack 445 12 13

Kungl. Konsthögskolan 130 16 14

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 503 10 17

Operahögskolan i Stockholm 53 12 17

Teaterhögskolan i Stockholm 59 13 15

Beckmans Designhögskola 179 9 7

Summa 1642 12 13

Källa: Högskoleverket
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Registrerade studenter läsåret 2006/07 efter område, 
ämnesgrupp, ämne, kön och ålder

Ämnesområde Totalt  Åldersfördelning %  

Ämne Antal Kv % –21 år 22-24 år 25-35 år 35- år

Historisk-filosofiska ämnen

Arkeologi 1 351 61 23 22 30 26

Arkivkunskap 437 67 1 11 39 48

Bok- och bibliotekshistoria 15 67 27 27 33 13

Etnologi 1 752 77 20 27 32 21

Filmvetenskap 1 378 47 33 28 33 13

Konstvetenskap 3 269 75 24 24 26 26

Kulturantropologi 272 72 32 33 26 9

Kulturvetenskap 1 532 71 24 30 28 18

Litteraturvetenskap 5 457 73 19 25 32 24

Medeltidsarkeologi 8 38 - 25 63 13

Modevetenskap 234 95 36 23 28 13

Museologi 158 76 15 32 41 12

Musikvetenskap 1 152 46 29 22 27 22

Teatervetenskap 216 78 24 24 31 21

Journalistik, kommunik. Info. 12 381 62 26 30 30 14

Biblioteks- o informationsvet. 2 688 69 22 20 35 23

Journalistik 2 081 63 22 35 35 8

Medie-o kommunikationsvet. 7 901 60 30 32 26 12

Teknik

Arkitektur 2 719 52 21 36 34 9
Konstnärligt område
Design 4 757 61 25 32 35 9
Fotografi 408 61 19 26 42 13

Inredningsarkitektur 45 93 29 33 38 -
Keramik, textil och metallkonst 72 92 7 29 57 7
Konst 879 56 12 25 48 15
Musik 4 684 53 17 27 37 19

Teater, film och dans 1 701 50 29 30 29 12

Cirkus 18 33 33 44 - -

Dans 112 96 28 21 21 30
Drama-teater-film 298 66 19 24 34 23
Dramatik 99 77 18 31 35 15
Medier 973 36 38 32 22 8

Musikdram. scenframställning 77 56 4 31 62 3
Regi 15 60 - 27 33 40
Scenframställning 126 52 10 32 57 2
Övriga kostnärliga ämnen 1 988 65 17 22 38 23

Källa: SCB, Statistiska meddelanden UF20SM0801
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 Sökande, inskrivna och arbetslösa vid Af kultur 2008 februari

 

 Totalt Kvinnor Män

Sökande som fått arbete under februari 816 456 360

Arbetslösa 1 682 912 770

Sökande i program med Aktivitetsstöd 690 362 328

Sökande som har arbete utan stöd; 5 502 3 087 2 415

därav  - Deltidsarbetslösa 982 595 387

            - Tillfällig timanställning 2 392 1 260 1 132

            - Tillfälligt arbete 711 401 310

            - Ombytessökande 1 417 831 586

Sökande som har anställningsstöd 403 186 217

Särskilda insatser för funktionshindrade 174 71 103

Sökande totalt som har arbete med stöd 577 257 320

Nystartsjobb 102 43 59

Totalt inskrivna sökande 8 887 4 891 3 996

Källa: AF Kultur
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Anställda i företag med kulturell anknytning enligt SCB:s företagsregister 2007

Konstnärlig och kulturell verksamhet 27 349

Artistisk verksamhet 6 045

Stödtjänster till artistisk verksamhet 3 416

Litterärt och konstnärligt skapande 17 802

Drift av teatrar, konserthus o.d. 86

Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. 1 753

Biblioteksverksamhet 911

Arkivverksamhet 146

Museiverksamhet 493

Vård av historiska minnesmärken m.m. 154

Drift av botaniska trädgårdar m.m. 49

Förlagsverksamhet 6 237

Bokutgivning 1 922

Publicering av kataloger 12

Dagstidningsutgivning 520

Annonstidningsutgivning 208

Utgivning av tidskrifter 904

Annan förlagsverksamhet 709

Utgivning av dataspel 156

Utgivning av annan programvara 1 806

Produktion av film, video, TV-program, audio 7 680

Produktion av film, video och TV-program 4 138

Efterproduktion av film, video och TV-program 185

Film-, video- och TV-program-distribution 200

Filmvisning 261

Ljudinspelning och fonogramutgivning 2 896

SUMMA 41 266

Källa: SCB, Företagsregistret

Antal inkomstgarantier fördelade 2007 efter konstform och kön

Område Kvinnor Män Totalt Procent
Författarfonden 14 21 35 22
Bildkonst 17 30 47 30
Musik 8 39 47 30
Teater 3 5 8 5
Dans 6 3 9 6
Film 2 7 9 6
Övriga 0 1 1 1
Summa 50 106 156 100

Källa: Konstnärsnämnden. Årsredovisning 2007 
Inkomstgaranti för konstnärer kan beviljas ”konstnärer som står för konstnärlig verksamhet av 
hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv” (SFS 1976:504). Innehavare av garantin som 
beslutas årligen har inkomstgarantin under sin återstående livstid. Konstnärsnämnden beslutar om 
inkomstgarantierna med undantag av garantier till författare som beslutas av Författarfonden.
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Stipendier och bidrag fördelade av Konstnärsnämnden 2007

 Belopp Antal  Belopp Antal

Bild- och formkonstnärer 
Arbetsstipendier Dans 
Ettåriga 9 800 000 108 Arbetsstipendier 
Tvååriga 28 600 000 260 Ettåriga 2 730 000
Femåriga 6 050 000 50 Summa arbetsstipendier 2 730 000
Summa arbetsstipendier 44 450 000 Stora stipendier 100 000 1
Stora stipendier 250 000 3 Långtidsstipendier 967 200 8
Stockholms ateljéstipendium 110 000 Pensionsbidrag 160 000
Dynamostipendiet 100 000 Målinriktade arbetsstipendier 100 000
Designstipendiet 100 000 Allmänna projektbidrag 2 040 000
Långtidsstipendier 3 989 700 33 Resebidrag 443 000
Pensionsbidrag 3 060 000 Bidr. till internationellt kulturutb 513 500
Efterlevandebidrag 10 000 Summa 6 873 200
Assistentstipendier 780 000
Allmänna projektbidrag 5 926 000 Film 
Utländska konstnärervid Iaspis-ateljé 2 948 865 Arbetsstipendier 
Svenska konstnärer vid Iaspis-ateljé 1 191 000 Ettåriga 
Svenska konstnärer vid utlandsateljé 2 242 100 Tvååriga 0
Bidrag till internationellt kulturutbyte 5 145 000 Femåriga 
Summa 70 238 672 Summa arbetsstipendier 

Stora stipendier 3
Musik Långtidsstipendier 8
Arbetsstipendier Pensionsbidrag 
Ettåriga 8 000 000 Efterlevandebidrag 
Tvååriga 1 498 000 152 Målinriktade arbetsstipendier 
Femåriga 1 632 000 18 Bidrag till kortfilmsproduktion 
Summa arbetsstipendier 11 130 000 Resebidrag 
Långtidsstipendier 3 022 500 25 Bidr. till internationellt kulturutb
Pensionsbidrag 620 000 Summa 
Efterlevandebidrag 20 000
Målinriktade arbetsstipendier 690 000
Allmänna projektbidrag 
Samarbetsprojekt på tonområdet 1 758 000
Bidrag till komponister 1 250 000
Bidrag till internationellt kulturutbyte 779 000
Summa 19 275 500

Teater 
Arbetsstipendier 
Ettåriga 1 850 000
Tvååriga 50 000 1
Femåriga 
Summa arbetsstipendier 1 900 000
Stora stipendier 
Långtidsstipendier 967 200 8
Pensionsbidrag 340 000
Målinriktade arbetsstipendier 545 000
Allmänna projektbidrag 830 000
Resebidrag 622 000
Bidrag till internationellt kulturutbyte 567 000
Summa 5 771 200     

Källa: Årsredovisning 2007. Konstnärsnämnden.
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Statliga bidrag till centrumbildningar, dans- och teateralliansen 2007

 1000-tal kr

Teater- och dansalliansen

Dansalliansen AB 4 000 000

Teateralliansen AB 19 907 000

Summa Teater- och dansalliansen 23 907 000

Centrumbildningar

Centrum för fotografi 1 182 000

Danscentrum Sverige 3 214 500

Folkets Hus och Parker 660 000

Föreningen FilmCentrum 3 116 000

Föreningen Musikcentrum 2 074 000

Författarcentrum Riks 4 202 000

Illustratörcentrum 1 333 000

Konstnärscentrum 1 992 000

Musikcentrum Väst 1 199 000

Stiftelsen Konsthantverkscentrum 2 324 000

Teatercentrum 2 908 000

Översättarcentrum 912 500

Summa Centrumbildningar 25 117 000

Summa centrumbildningar,

dans- och teateralliansen 49 024 000

Källa: Bidragsredovisning, Statens kulturråd

Statliga ersättningar och bidrag till konstnärer 2007. 1000-tal kr och procent

Typ av ersättning/bidrag Tusental kr Procent

Ersättning åt författare för biblioteksutlåning 119 543 40

Bidrag till författare, översättare för utnyttjandet till talböcker/-tidningar 7055 2

Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer 60 888 20

Individuell visningsersättning 26 746 9

Fonogramersättning 5 000 2

Särskilda insatser för konstnärer på musikområdet 4 003 1

Inkomstgarantier för konstnärer 16 172 5

Långtidsstipendier 12 332 4

Bidrag till konstnärer inom bild och form 8 518 3

Bidrag till konstnärer inom musik, scen och film 27 312 9

Bidrag till författare, översättatre, kulturjournalister o dramatiker 4971 2

Nordiska författarstipendier och författarsamarbete 205 0

Dramatikerstöd 2 780 1

Statliga ålderspensionsavgifter 545 0

Bidrag till filmstöd 4 169 1

Summa 300 239 100

Källor: Årsredovisning 2007. Kammarkollegiet, Konstnärsnämnden respektive Författarfonden. 
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Antal medlemmar i medlemsorganisationer inom KLYS 
(Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd)

Medlemsorganisation Bildad Antal med-  Pro-

 år lemmar cent

Sveriges Författarförbund 1893 2 594 9

Sveriges Dramatikerförbund 1941 663 2

Svenska Journalistförbundet 1901 6 400 21

Läromedelsförfattarnas Förening 1960 1 520 5

Konstnärernas Riksorganisation 1937 2 778 9

Föreningen Svenska Tecknare 1955 1 370 4

Föreningen Svenska Konsthantverkare o Industriformgivare 1962 491 2

Svenska Fotografers Förbund 1895 2 205 7

Arkitektförbundet 1975 1 211 4

Föreningen Svenska Tonsättare 1918 270 1

Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik 1926 802 3

Svenska Musikerförbundet 1907 3 200 11

Svenska Tonkonstnärsförbundet 1947 0

Sveriges Yrkesmusikerförbund 1984 1 857 6

Svenska Danspedagogförbundet 1939 0

Teaterförbundet 1894 3 763 12

Sveriges Filmregissörer & SRF Teater 1956 298 1

Oberoende Filmares Förbund 1985 236 1

Sveriges Regissörer 77 0

SIF-klubben vid SR, SVT och UR 1943 721 2

0

Summa  30 456 100

Källa: KLYS, verksamhetsberättelser och hemsida 2008. Medlemsorganisationerna inom KLYS är riksorganisationer 
som rekryterar medlemmar bland konstnärliga eller litterära yrkesutövare. Organisationernas huvudsakliga 
syften är att tillvarata medlemmarnas kulturpolitiska, upphovsrättsliga och fackliga yrkesintressen.
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Källa: KLYS, verksamhetsberättelser resp. år
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Resultat före fördelning av STIM 2006

 Milj kr

Framförande i Sverige 434,3

Framförande i utlandet 297,2

Övrigt framförande i utlandet att fördela av Stim 44,6

Övriga intäkter 42

Summa intäkter för framförande 818,1

Rörelsekostnader -103

Till fördelning (inkl. nationella medel för framförande) 715,1

Fonogramlicensiering mm i Sverige/utlandet 295,5

Stims resultat före fördelning 1 010,60

Källa: Årsredovisning 2007. STIM 

Ersättningar fördelat av SAMI nyttjandeåret 2005. Tusental kr

 2005

Radioföretag 38 582

Offentligt utnytjande 43 464

COPYSWEDE 461

Räntor 2 086

Kasettersättningar 17 747

Fonogramersättning från bibliotek 2 475

Utländska kabelersättningar 801

Utländska ersättningar, A- och C-avtal 28 970

Speciella överenskommelser 77

Summa 134 663

Avgår för finansiering -31050

Källa: Årsredovisning. SAMI
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Anställda vid kulturinstitutioner m.fl. organisationer 2006, antal årsverken

 Konst- Tek- Administ- Summa varav                           
 närlig nisk rativ årsverken tillsvidareanst. tillfälliga

Teatrar .. .. .. 4 453 .. ..
Nationella teatrar 419 370 200 1 183 699 484
Regionala/lokala teatrar 1 046 914 437 2 691 1 578 1 113
Övriga teatrar med statsbidrag 40 23 21 85 25 60
Fria teatergrupper/projekt 283 53 92 426 .. ..
Fria dansgrupper/koreografer 52 5 12 68 .. ..

Musikinstitutioner 927 263 1 550 1 097 453
Länsmusikorganisationer 2821 1141 756 455 301
Regionala/lokala orkesterinstitutio-
ner 645 149 794 642 152

Minst 3 års Summa varav                           
högskola årsverken tillsvidareanst. tillfälliga

Museer och konsthallar 1 720 4 672 3 533 1 139
Centralmuseer 408 1 357 1 101 256
Övr. statliga museer 145 364 256 108
Regionala museer 639 1 522 1 142 380
Kommunala museer 360 874 694 180
Övriga museer 103 347 251 96
Konsthallar 65 208 89 119

Biblio- Övrig Summa
tekarier  personal årsverken

Bibliotek 3 976 3 400 7 376
Folkbibliotek 2 453 2 545 4 998
Fristående sjukhusbibliotek 81 46 127
Nationalbibliotek 170 89 259
Högskolebibliotek 1 117 642 1 759
Specialbibliotek 155 78 233  

Källor: Teater och dans 2006, Museer och konsthallar 2006, Folkbiblioteken 2006. Statens kulturråd

Antal medverkande kulturutövare i studieförbundens kulturprogram 2007

Kulturutövare

Bildkonstnärer/konsthantverkare 13 400

Författare 3 600

Musiker/sångare 330 200

Scenkonstnärer – dans 20 600

Scenkonstnärer – teater 66 800

Övriga kulturarbetare 77 200

Delsumma 511 800

Amatörkulturutövare

Studieförbundens egna 85 500

Rörelseknutna grupper 78 400

Övriga medverkande 343 900

Delsumma 507 800

Totalt 1 019 600

Källa: Folkbildningsrådet. Verksamhetsberättelse 2007 
Statistiken avser antal evenemangstillfällen/sammankomster i olika kulturprogram där kulturutövare 
medverkat, dvs. ej antal individer; flertalet kulturutövare har medverkat vid flera tillfällen.
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Sysselsättning inom kreativa näringar och upplevelseindustri

ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier, har i en rapport1 behandlat upplevelseindustrins och 
de kreativa näringarnas betydelse med skattningar av antal sysselsatta inom den s.k. kreativa 
sektorn. Ett annat begrepp som används i en EU-rapport2 om den europeiska kulturekonomin 
är ”Cultural economy”. Denna senare definition skiljer sig från avgränsningen av upplevelsein-
dustrin som används i KK-stiftelsens kartläggning. I begreppet ”Cultural economy” inkluderas 
bl.a. turism och besöksnäringar. ITPS och KK-stiftelsen utgår från SNI, Svensk Näringsgrensin-
delning, som i sin tur bygger på EU:s klassifikation, NACE3. NACE-statistiken innehåller upp-
gifter om bl.a. antal anställda i alla typer av företag och har varit en grund i sammanställningen 
av europeisk statistik om kultursysselsättning.

Begreppet upplevelseindustri utgår från KK-stiftelsens definition som är utformad efter den 
svenska näringsgrensklassificeringen. I KK-stiftelsens rapporter inkluderas i upplevelseindu-
strin bl.a. Arkitektur, Design, Film/Foto, Konst, Litteratur, Marknadskommunikation, Media, 
Mode, Musik, Måltid, Scenkonst.

Antal sysselsatta i kreativa näringar 2005

 Män Kvinnor Totalt

Cultural economy 225 134 199 956 425 090

Upplevelseindustri 205 271 229 052 434 323

Källa: Kreativ tillväxt? –  En rapport om ”kreativa näringar” i politik och statistik. ITPS 2008

Av de drygt 430 000 sysselsatta inom upplevelseindustrin bor enligt ITPS-rapporten en tredjedel 
i Stockholm län, motsvarande 13 procent av samtliga sysselsatta i länet. En annan skattning av 
antalet sysselsatta i upplevelseindustrin finns i Exportrådets studie4 från 2006 i vilken det upp-
skattas att ca 94 000 personer är sysselsatta. Den använda definitionen i Exportrådets rapport 
innebär en smalare avgränsning av näringssektorn än i KK-stiftelsens rapporter.

1  Kreativ tillväxt? –  En rapport om ”kreativa näringar” i politik och statistik. Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, 2008
2  The Economy of Culture in Europe. KEA European Affairs, 2006
3  Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes
4  Export of Swedish Experience Industry, Exportrådet 2006
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Antal sysselsatta i upplevelseindustri efter län år 2005

 Antal Andel %

sysselsatta i sysselsatta i
upplevelse upplevelse-

 industri industri

Ej geografiskt placerat 1 047 9,9
Stockholms län 147 473 12,9
Uppsala län 11 248 7
Södermanlands län 9 290 7,2
Östergötlands län 15 234 6,9
Jönköpings län 10 865 5,6
Kronobergs län 6 802 6,3
Kalmars län 8 795 6,9
Gotlands län 3 347 10,4
Blekinges län 4 898 5,9
Skåne län 51 345 8,4
Hallands län 13 084 9,1
Västra Götalands län 70 587 8,1
Värmlands län 8 674 5,8
Örebro län 9 422 6,3
Västmanlands län 8 654 6,6
Dalarnas län 11 133 7,1
Gävleborgs län 9 700 6,5
Västernorrlands län 8 565 6,2
Jämtlands län 6 297 8,4
Västerbottens län 8 875 6
Norrbottens län 8 989 6,3
Riket 434 323 8,5

Källa: ITPS: Kreativa näringar/ SCB: (Lisa)
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Film, video, biografer

Översikt och kommentarer
De statliga insatserna på filmområdet syftar till att främja produktion, distribution och visning 
av film samt att bevara och tillgängliggöra filmarvet. Särskilt prioriterat är ett brett utbud av film 
i hela landet och insatser för barn och ungdomar. Nuvarande filmavtal mellan staten, filmbran-
schen och en rad TV-företag finansierar stöd till svensk filmproduktion samt stöd till distribution 
och visning. Stiftelsen Svenska Filminstitutet fördelar avtalets medel och ansvarar också för 
filmkulturella insatser vid sidan av avtalet. Filminstitutets övriga verksamhet, bl. a. filmarkivet 
och Cinemateket, är helt statligt finansierade och regleras genom det årliga regleringsbrevet.

Det nuvarande filmavtalet trädde i kraft 2006 och reglerar framför allt stöd till svensk film-
produktion samt till distribution och visning av film. Finansieringen sker genom bidrag från 
svenska staten, TV-bolag som är avtalsparter samt från landets biografägare som betalar in bio-
grafavgifter. Avtalet gäller t.o.m. utgången av 2010.

Filmavtalets parter är Sveriges Biografägareförbund, Folkets Hus och Parker, Riksföreningen 
Våra Gårdar, Sveriges Filmuthyrareförening, Svenska Filmdistributörers Förening och Fören-
ingen Sveriges Filmproducenter, samt på tv-området Sveriges Television, TV4, Modern Times 
Group MTG, Kanal 5 och C More Entertainment. 

En grund i filmavtalet är att 10 procent av biljettintäkterna på biografer med mer än fem fö-
reställningar per vecka (s.k. avgiftspliktiga biografer) betalas in till Svenska Filminstitutet. TV-
företagen har i avtalet förbundit sig att bidra med sammanlagt 52 miljoner kronor om året med 
en årlig uppräkning om två procent medan staten bidrar med 175 miljoner kronor.

En särskild utredare har i uppdrag att senast september 2009 lämna förslag till hur de fram-
tida filmpolitiska insatserna bör finansieras och utformas. I utredningen ska belysas ägar- och 
konkurrensförhållanden, konsumtionsmönster samt teknikutveckling. Utredaren ska pröva för-
utsättningarna för en fortsatt avtalsmodell för finansiering av filmpolitiken.

Produktionsstödet till film innefattar förhandsstöd till långfilm, barn- och ungdomsfilm, kort- 
och dokumentärfilm. Det avser också publikrelaterat efterhandsstöd och stöd till regionala pro-
duktionscentra. Stödet till distribution och visning av film i hela landet omfattar lanseringsstöd, 
stöd till parallelldistribution och biografstöd. Ett särskilt stöd avser internationell lansering av 
ny svensk film.

Filmproduktion är inte längre en verksamhet för de stora filmbolagen. Flertalet svenska film-
produktioner delfinansieras av Svenska Filminstitutet, TV-företag, film- och videodistributörer 
samt av filmskaparna själva. Ofta förekommer också kapital från filmbolag i andra länder. 

Svensk Filmindustri, SF, äger och driver genom SF Bio de flesta av landets biografer. Hu-
vudägare är Bonnierskoncernen. SF Bio försökte 2004 köpa biografkedjan Sandrews men efter 
prövning av Konkurrensverket blev Astoria ny ägare till Sandrewbiograferna. Biografkedjan 
Astoria gick senare i konkurs och flertalet biografer övertogs då av SF Bio. 

Främst i storstäderna och på universitetsorter finns en alternativ biorepertoar, t. ex. genom 
Folkets Bio. Filmklubbar erbjuder kvalitetsfilm på slutna visningar och skolbio når en stor pu-
blik. De flesta av dessa biografer är folkrörelseägda samlingslokaler.

Statsbidraget 2007 enligt filmavtalet var 180 milj kronor. Filmstödet uppgick 2007 till ca 235 
miljoner kronor som fördelades av Svenska Filminstitutet, bl.a. som produktionsstöd om 180 
milj och 40 milj kronor till distribution och visning. Biografernas bruttointäkter uppgick till ca 
1 200 miljoner kronor. Det genomsnittliga biljettpriset var nästan 80 kronor, vilket innebär en 
20-procentig prisökning under senaste tioårsperioden mätt i fasta priser.

Antalet premiärvisade filmer på biografer under 2007 var knappt 250, varav 30-talet var 
svenska produktioner. Antalet premiärvisade filmer minskade stadigt fram till 1990-talet men 
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under det nya decenniet har antalet visade filmer åter ökat. Även antalet premiärvisade svenska 
filmer har blivit fler jämfört med några år under 1990-talet då endast 10-talet svenska filmer 
producerades.

Nästan 15 miljoner biobesök redovisades i biografstatistiken för 2007, vilket är ungefär sam-
ma publiksiffra som gällde i mitten av 80-talet. Jämfört med 1960-talet har utvecklingen innebu-
rit att den årliga biopubliken halverats. 

Räknat i besök efter filmens produktionsland dominerade den USA-producerade filmen med 
nästan två tredjedelar av den totala filmpubliken under år 2007. Som enskilt land låg den svenska 
filmen som näst största filmland med 22 procent av publiken. Därefter följde den brittiska filmen 
som lockade 8 procent av den totala biopubliken.

Antalet biosalonger/biodukar har under den senaste 20-årsperioden varit oförändrat drygt 
1 100 men antalet stolar har däremot minskat genom mindre salonger i multibiografanläggning-
ar.

En av fyra svenskar har enligt Mediebarometern 2007 varit på bio senaste månaden och 6 
procent en genomsnittlig vecka. Ungdomar och barn går på bio avsevärt oftare än andra grup-
per. Endast var tionde pensionär hade varit på bio senaste månaden. Biovanorna är ungefär lika 
utbredda mellan män och kvinnor. De mest aktiva biobesökarna finns i storstäderna och de minst 
aktiva var invånarna i mindre orter och på landsbygden. Enligt SCB:s ULF-undersökning 2006 
var biobesökandet markant beroende av utbildning; bland högutbildade hade nästan 80 procent 
varit på bio senaste året jämfört med 47 procent av de lågutbildade. Infödda svenskar gick oftare 
på bio än personer med invandrarbakgrund. 

Då det gäller tittande på långfilm har televisionen och video/DVD störst betydelse. Ca 14 
procent av befolkningen tittade på vide/DVD en genomsnittlig dag 2007. Videon/DVD är främst 
de ungas medium. Bland de som såg på video var tittartiden i genomsnitt över 80 minuter en 
genomsnittlig dag. Video/DVD-tittandet ökade fram till 1999 genom lansering av nya media och 
spelare men har de senare åren mattats något. Nya filmkanaler, abonnerade eller pay per view, 
växer i betydelse. Nedladdning av film och filmtittande via dator är andra distributionskanaler 
som får en markant större roll.

Utfallet av filmavtalet 2007. 1000-tal kronor

 1000-tal kr

Statsbidrag 180 000

SVT 34 680

TV4 8 160

MTG 4 080

K5 2 040

C More 2 040

Producentföreningen 2 000

Biografavgifter 108 943

Summa intäkter 341 943

Källa: Svenska Filminstitutet, Årsredovisning 2007
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Filmstödet 2007. 1000-tal kronor

 1000-tal kr

PRODUKTIONSSTÖD

Långfilm 115 359

Barn- och ungdomsfilm 25 078

Kort- och dokumentärfilm 22 570

Utvecklingsstöd 17 555

DISTRIBUTION, VISNING OCH LANSERING

Regionala produktionscentrum 5 016

Lanseringsstöd till svensk långfilm 5 016

Stöd till Parallelldistribution 7 523

Biografstöd 17 555

Stöd till internationell lansering av ny svensk film 5 016

ÖVRIGT

Stöd till åtgärder mot olovlig hantering av film 5 016

Reserv och administration 9302

Summa fördelat enligt filmavtal 235 006

Källa: Svenska Filminstitutet, Årsredovisning 2007

Antal biografer och biografsalonger 1990 – 2007
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Källa: Filmåret i siffror 2007, Svenska Filminstitutet
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Biografbesök på samtliga biografer 1979/80 – 2007
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Källa: Filmåret i siffror 2007, Svenska Filminstitutet

Antal filmer som premiärvisats på samtliga biografer 1979 – 2007
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Källa: Filmåret i siffror 2007, Svenska Filminstitutet

Svenska och utländska filmer: marknadsandel efter produktionsland 2007

 

Procent av samtliga biobesök vid premiärsatta filmer 2007

Huvudproduktionsland 

USA 64,59%

Sverige 21,55%

Storbritannien 8,26%

Frankrike 2,23%

Tyskland 1,14%

Spanien 0,56%

Danmark 0,40%

Norge 0,26%

Mexiko 0,24%

Japan 0,13%

Källa: Svenska Filminstitutet, Årsredovisning 2007
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De största företagen 2005 på den svenska filmmarknaden

Ägare Företag Intäkter. Milj kr Verksamhet

Familjen Bonnier Bonnier AB 1 598 Filmproduktion

 Svensk Filmindustri 821 film-, Dvd-distribution

 SF Bio 776 Biografer

Home Entertainment 270 Filmklubbar

Discshop 146 Dvd-försäljning

Egmont Fonden Egmont International 575

 Film AB 489 Film- och dvd-distribution

 Nordisk Film Production 84 Filmproduktion

Nagell-Erichsen Shibstedt 364 Filmproduktion, filmdistribution

  Sandrew Sverige 186

New Cooperation Twentieth Century Fox 244 Dvd- filmdistribution

Källa: MedieSverige 2007

Marknadsandelar efter biografägare 2007. Procent

Biografägare procent

SF Bio 65,2

Astorias Cinemas 3,7

Svenska Bio 12,5

Folkets Hus/Parker 4,0

Eurostar 1,7

FHP 1,3

Kalmar Biografer 1,1

Rydén 1,0

Biograf Svea 0,8

Norrländska biograf 0,7

Övriga 8,5

Källa: Filmåret i siffor 2007. Svenska Filminstitutet

Verksamhetsmått för biografer 2001 – 2007

Biografer 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Totalt antal biosalonger 1 155 1 176 1 170 1 178 1 174 1 171 1 049
Multiplexbiografer (biografer med 1 sa-
long) 103 105 101 105 109 109 95

Avgiftspliktiga biosalonger 480 492 506 503 502 509 702

Avgiftsbefriade biosalonger 675 684 664 675 672 662 702

Totalt antal biografer 811 823 817 815 804 784 710

Totalt antal stolar 193 833 196 231 195 674 197 603 195 364 191 729 171529

Antal besök per invånare 2,00 2,00 2,00 1,84 1,61 1,68 1,62

Utlägg för biobesök per invånare 144 149 153 141 124 132 128

Källa: Svenska Filminstitutet, Filmåret i siffor 2007 
Not: Med avgiftspliktiga biografer avses biografer som har minst sex föreställningar per vecka.
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Film på videokasetter och DVD 1996 – 2006. 1000-tal enheter

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Uthyrda kassetter 929 954 1 122 1 219 1 484 1 482 1 630 1 257 850 360 44
Uthyrda DVD-skivor 2 37 83 233 585 1 181 1 562 1 972 2 475
Sålda kassetter 6 350 5 200 6 636 7 201 7 653 7 852 8 739 8 045 6 291 2 426 468
Sålda DVD-skivor   38 308 1 191 2 793 5 424 9 231 16 343 21 899 27 373

Källa: Sveriges videodistributörers förening

Genomsnittliga biljettpriser 1990/91 – 2006, Fasta priser, 2006=100
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Källa: Filmåret i siffror 2007, Svenska Filminstitutet

Antal biobesök och summa uthyrda/sålda kassetter/DVD 1996 – 2006
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Källor: Sveriges videodistributörers förening och Svenska Filminstitutet (Filmåret i siffror 2007)
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Andel som besökt biograf en genomsnittlig vecka resp, tittat 
på video/DVD en genomsnittlig dag 2007. Procent
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Källa: Mediebarometer 2007, Nordicom

Mest sedda filmer, 1993 – 2006
Mest sedda filmer, 1993--2006

Nr  Besök från Premiär-

   premiär datum

1 Titanic 2 168 447 980116

2 Lejonkungen 1 962 503 941118

3 Sagan om ringen - Härskarringen 1 942 763 11219

4 Sagan om Konungens återkomst - Härskarringen 1 836 727 31217

5 Saga om de två tornen - Härskarringen 1 826 860 21218

6 Så som i himmelen (svensk) 1 433 677 40903

7 Harry Potter och de vises sten 1 139 163 11123

8 Pirates of the Caribbean – Död mans kista 1 134 745 60712

9 Fyra bröllop och en begravning 1 087 350 940915

10 Aladdin 1 063 115 931119

11 Tarzan 1 049 308 991112

12 Forrest Gump 1 035 806 941014

13 Jurassic Park 1 035 378 930903

14 Hitta Nemo 1 028 098 31114

15 Berättelsen om Narnia - Häxan och lejonet 997 287 51221

16 Änglagård - andra sommaren  (svensk) 985 716 941225

17 Grabben i graven bredvid  (svensk) 975 933 20802

18 Harry Potter och hemligheternas kammare 963 913 21122

19 Ondskan  (svensk) 959 223 30926

20 Sunes sommar  (svensk) 950 153 931225
Källa: Svenska Filminstitutet, Filmåret i siffror 2007

Källa: Svenska Filminstitutet, Filmåret i siffror 2007
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Press och tidskrifter

Översikt och kommentarer
Dagstidning definieras som en allmän nyhetstidning som utkommer med minst en utgåva per 
vecka. Presstödsnämnden fördelar det statliga stödet till dagspressen. Syftet med presstödet är 
att värna om mångfald på dagstidningsmarknaden och ge geografisk spridning av dagstidningar. 
Presstödet uppgick 2007 till 514 miljoner kronor, en minskning i fasta priser med ca 10 procent 
sedan 2000. Huvuddelen av stödet, 84 procent, avsåg driftstöd till dagspressen och 86 procent 
utgjordes av distributionsstöd. I ett förslag från regeringen våren 2008 föreslås att stödet till 
storstadstidningarna fasas ut under fem år och försvinner, med motivet att presstödet inte skulle 
vara förenligt med EU:s regler för statsstöd. En dialog med EU-kommissionen har dock tagits 
upp hösten 2008 för att pröva om EU kräver en förändring av det svenska presstödet.

Syftet med stödet till taltidningar är att ge synskadade och andra som inte kan läsa en tryckt 
tidning tillgång till dagstidningarnas innehåll. Taltidningsnämnden har nära 130 miljoner kronor 
att fördela för utgivning av taltidningar. Taltidningar skickas till prenumeranterna via radionätet, 
Internet, mobiltelenätet eller som kassett. 

Med tidskrift menas i statistiken dels populärtidskrift vars innehåll karaktäriseras av under-
hållning och förströelse med inriktning på många ämnen, dels facktidskrift vars innehåll behand-
lar ett bestämt avgränsat yrkes-, bransch- eller ämnesområde eller vänder sig till en bestämd 
och definierbar intressegrupp. Exempel kan vara tidskrifter som ges ut av förening eller annan 
organisation och vars innehåll behandlar organisationens eller föreningens intresseområde.

Kulturtidskrifter är tidskrifter inom ämnesområdena vetenskap, konst, litteratur och religion. 
Tidskrifter som behandlar politiska, sociala eller ekonomiska frågor räknas även ofta in i kate-
gorin. Den genomsnittliga periodiciteten är låg, de flesta av kulturtidskrifterna kommer ut endast 
1 – 4 gånger per år. Bidrag till kulturtidskrifter fördelas av Statens kulturråd. Det finns också ett 
särskilt stöd till fyra tidskriftsverkstäder där tidskrifterna gemensamt har teknisk produktions-
samverkan. Det statliga stödet till kulturtidskrifter omfattade 2007 drygt 22 miljoner kronor 
varav huvuddelen, 16,3 miljoner kronor, var produktionsstöd, 2,0 milj var utvecklingsstöd och 
3,8 miljoner kronor var stöd till tidskriftsverkstäder. 

Veckopressen och populärpressen domineras helt av förlagen Allers, Bonniers och Egmont 
som tillsammans har över 95 procent av marknaden. Det redaktionella materialet ligger inom en 
traditionell familjeunderhållning men också i specialisering på läsargrupper.

Fackpressen utgörs av tidskrifter som vänder sig till olika yrkeskategorier eller yrkesbran-
scher. De flesta av dessa tidskrifter ges ut av olika organisationer, föreningar eller förbund. Ägar-
koncentrationen är därför lägre än för veckopress och specialtidningar.

Med specialtidningar menas populärt hållna tidskrifter inom ett visst ämnesområde. Skill-
naden gentemot fackpressen är att de i allmänhet vänder sig till konsumenter med olika intres-
sen eller hobbies som huvudsakligt tema. Ägarkoncentrationen bland specialtidningsförlagen är 
hög; de fem största specialtidningarna står för ca 70 procent av marknaden.

Onlinepublicering på Internet har blivit vanlig i tidskriftsvärlden. Tidskrifterna kan antingen 
vara en webbupplaga av en tryckt tidskrift eller en tidskrift som endast publiceras elektroniskt. 
Förteckningar över tidskrifterna finns på SUNET, Kulturnät Sverige och Libris/KB.

Antalet dagstidningar var 2006 enligt Svensk Tidningsstatistik AB, TS, 150 med en sam-
manlagd nettoupplaga om ca 3,9 milj. ex. på vardagar. Flertalet dagstidningar, 57 stycken, var 
sexdagarstidningar. Dagstidningarna med borgerlig tendens svarade för 68 procent av de totala 
upplagorna, de socialistiska för 18 procent och övriga för 15 procent. Under den senaste femton-
årsperioden har dagstidningsupplagorna minskat från 4,9 miljoner ex. år 1990 till ca 3,9 miljoner 
ex. år 2006. Särskilt landsortspressen har drabbats hårt av vikande upplagor.
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År 2006 fanns ca 230 facktidskrifter anslutna till TS, med en sammanlagd årsupplaga om 123 
milj. exemplar. Antalet specialtidningar var 110 med ca 63 milj. i årsupplaga. Inom familje-, 
dam-, herr- och ungdomstidningar fanns 27 registrerade med en årsupplaga om sammanlagt 110 
milj. I Svensk Periodicaförteckning/Svensk tidskriftsförteckning (KB) fanns 2006 drygt 600 tid-
skrifter förtecknade. De flesta tidskrifterna gavs ut inom ämnesområdena ekonomi och närings-
liv, samhälls- och rättsvetenskap samt teknik. År 2006 fanns 82 serietidningar med en årsupplaga 
på omkring 8 miljoner exemplar. Årsupplagorna för specialtidningar har visat på en uppåtgående 
trend sedan 1990-talet medan upplagorna för serietidningar mer än halverats. Även familje-, 
dam, herr- och ungdomstidningar visar på starkt vikande upplagor jämfört med 1990-talet. 

På Sveriges Kulturtidskrifters webbplats www.tidskrift.nu fanns (september 2008) över 600 
kulturtidskrifter upptagna varav 125 var nättidskrifter med publicering endast på Internet. Störs-
ta kategorin, 24 procent, var ämnesgruppen bok- och biblioteksväsen. Därefter följde ämnes-
områdena samhällsvetenskap med 17 procent och konst, musik, teater, film med 15 procent av 
tidskrifterna.

Under 2007 redovisades på folkbiblioteken drygt 8 700 tidningsprenumerationer och 79 200 
tidskriftsprenumerationer. Prenumerationerna fördelade sig på drygt 6 100 tidningstitlar och ca 
51 700 tidskriftstitlar. Såväl tidningarna som tidskrifterna utgörs främst av svenska prenumera-
tioner – cirka 80 procent av tidningarna och 93 procent av tidskrifterna var svenska. 

Nästan tre fjärdedelar av svenska folket läser enligt Mediebarometern 2007 morgontidning en 
genomsnittlig dag. Den genomsnittliga lästiden i befolkningen är 21 minuter och bland läsarna 
29 minuter. Morgonpressen når män och kvinnor i ungefär samma utsträckning. Läsandet ökar 
med åldern och är relativt jämnt fördelat mellan olika utbildningsgrupper. Morgontidningsläsan-
det har varit stabilt under de senaste decennierna men med en klar tendens till att yngre personer 
läser mindre, en utveckling som torde kunna ses mot bakgrund av tillgången till gratis dagstid-
ningar och tidningar på Internet.

Ungefär var fjärde svensk läser kvällstidning en genomsnittlig dag 2007. Andelen läsare är 
något högre bland män än bland kvinnor. Kvällspressen har under senaste tio åren tappat läsare 
i nästan alla grupper. Knappt var tredje svensk läser någon vecko- eller månadstidning en ge-
nomsnittlig dag. De avsätter i genomsnitt 10 minuter för läsningen. Kvinnor och äldre personer 
är de flitigaste läsarna. Lågutbildade läser vecko- och månadstidningar i högre utsträckning än 
högutbildade. Var fjärde svensk har läst dagstidning på Internet en genomsnittlig dag och 2 pro-
cent läser populär- eller facktidskrift en genomsnittlig dag.

Dagspressupplaga på vardagar 2006, procent

Storstads-press, 
kväll
19%

Landsorts-press, 
3-7 dagars
48%

Storstads-press, 
morgon
27%

Fådagars-press, 
1-2 dagars
6%

Upplaga totalt: 3,9 miljoner

Källa: MedieSverige 2007, Nordicom
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Dagspressen fördelad efter politisk tendens 1990 – 2006

Politisk tendens 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Antal tidningar totalt 177 169 169 171 168 166 165 168 166

Borgerliga 101 94 93 96 96 93 90 91 86

Socialistiska 32 33 30 27 26 28 28 27 28

Övriga1 44 42 46 48 46 45 47 50 52

Nettoupplaga2 totalt, 1 000-tal 4 916 4 471 4 089 4 073 4 064 4 055 4 000 3 998 3 928

Borgerliga 3 119 2 753 2 484 2 521 2 464 2 776 2 732 2 722 2 675

Socialistiska 911 838 671 674 768 713 719 686 667

Övriga1 886 880 934 878 832 566 549 590 586

Storstadspress3, 1 000-tal 2 402 2 125 1 899 1 873 1 872 1 886 1 888 1 871 1 825

Borgerliga 1 408 1 171 960 970 1 301 1 309 1 308 1 305 1 272

Socialistiska 486 456 382 402 436 442 444 429 417

Övriga1 507 498 557 501 135 135 136 137 136

T.o.m. 1994 gäller uppgifterna förhållandena första halvåret respektive år. Därefter avses helår.
1. Neutrala, partipolitiskt obundna

2. Genomsnittlig nettoupplaga på vardagarna

3. Utgiven i Stockholm, Göteborg och Malmö

Källa: Tidningsstatistiks AB och Statistisk årsbok 2008, SCB

Politisk tendens i dagspressen 2006, procent

Borgerliga
68%

Övriga
15%

Socialistiska

Upplaga totalt: 3 928 000

Källa: Tidningsstatistiks AB och Statistisk årsbok 2008, SCB

Presstödet 2007. Procent

84%

14%
2%

Driftstöd

Distributionsstöd

Distributionsstöd
lördagar

Presstödet totalt: 514,4 milj kr

Källa: Årsredovisning 2007, Presstödsnämnden 
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Presstöd till dagspressen 1990/91 – 2007, miljoner kronor. Fasta priser, 2007=100
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Källa: Årsredovisning 2007, Presstödsnämnden 

Dagspressupplaga på vardagar i tusental 1990 – 2006
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Källa: Tidningsstatistiks AB och Statistisk årsbok 2008, SCB

Bidrag till kulturtidskrifter 2007. tusental kronor

Stödordning 1000-tal kr Procent

Produktionsstöd 15 905 68,5

Kassettstöd 412 1,8

Utvecklingsstöd 1 475 6,3

Distributionsstöd 2 300 9,9

Tidskriftsverkstäder 2 000 8,6

Nationella minoriteter 500 2,2

Internetkatalog 400 1,7

Prenumerationsstöd 241 1,0

Summa 23 233 100

Källa: Årsredovisning 2007. Statens kulturråd
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Kulturtidskrifter fördelade efter ämnesområde 1980–2005, procent

1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005

Allmänt och blandat 23 15 15 16 3 3 2

Bok- och biblioteksväsen 3 2 1 2 18 21 24

Religion 6 4 7 5 7 5 5

Filosofi och psykologi 1 1 1 2 5 4 3

Uppfostran och undervisning 4 5 5 5 5 5 4

Språkvetenskap – – – 0 1 – 1

Litteraturhistoria 4 4 4 6 6 11 5

Skönlitteratur 3 4 3 4 4 – 6

Konst, musik, teater och film 18 20 18 19 16 18 15

Arkeologi – – 1 1 1 1 1

Historia 5 8 7 6 7 4 4

Biografi med genealogi – – – – 1 0 –

Etnografi – 1 2 2 1 1 1

Geografi 2 2 2 3 2 3 2

Samhällsvetenskap 22 25 24 20 16 20 17

Teknik och industri 2 0 2 1 1 – 1

Ekonomi – 1 2 3 2 1 2

Idrott, lek och spel 1 1 1 – 2 2 2

Militärväsen – – – – – – 0

Naturvetenskap 6 4 2 3 2 2 3

Medicin 1 2 3 2 2 2 2

– –

Totalt 100 100 100 100 100 100 100

Antal kulturtidskrifter 188 227 311 268 177 311 370

Källa: Kulturtidskriften Statens kulturråd, Sveriges kulturtidskrifter (bearbetning).

TS-registrerad fackpress uppdelad efter ämnesområde 1994 – 2006, procent

Ämnesområde Andel tidskrifter i procent      

 1994 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Jord-o skogsbruk, jakt o fiske 5,7 5,2 5,5 5,6 5,6 5,7 5,7 5,9 5,5

Tillverkningsindustri 10,2 10,8 10,9 9 9 8,5 8,9 8,4 8,4

Energi 3,3 4 3,9 1 0,9 0,9 0,9 1 0,9

Byggnadsverksamhet 5,7 6,8 7 3 2,9 2,8 2,9 2,9 2,7

Handel 9,8 9,2 8,2 3,7 3,6 4,2 4,3 3,7 4,1

Hotell- o restaurang 2,5 2,8 2,7 1,4 1,4 1,3 1,2 1 1,4

Transport o kommunikation 7,4 7,6 7 4,7 4,6 4,3 4,3 4,6 4,4

Finansiell verksamhet 5,3 6,8 5,1 4,2 6,3 6,6 6,4 5,9 6,7

Företagstjänster 13,5 15,2 16 10,2 8,7 8,8 10 10,4 10,3

Offentlig verksamhet 4,5 4,4 4,3 14 13,9 13,9 14,2 14,3 13,8

Utbildning 8,6 8 9 15,2 10,2 10,7 11,2 11,9 11,4

Hälso- o sjukvård 11,5 10,8 11,3 8,1 8,4 8,1 5,1 5,3 6,5

Andra samhällstjänster 11,9 8,4 9 20 24,9 24,2 24,8 24,8 23,9

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Antal tidskrifter 244 250 256 249 240 242 244 230 248

Upplaga i miljoner ex 9,2 9,5 9,2 9,2 8,8 8,9 8,8 8,6 8,9

Källa: MedieSverige 2007, Nordicom – Sverige
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Svenska tidskrifter på internet december 2000 och oktober 2006 

 Dec 2000 Okt 2006  

Ämnesområde Antal Procent Antal Procent

Bok- och biblioteksväsen 10 2,4 13 2,1

Allmänt och blandat 132 31,4 140 22,8

Religion 11 2,6 18 2,9

Filosofi och psykologi 4 1 3 0,5

Uppfostran och undervisning 13 3,1 22 3,6

Språkvetenskap 3 0,7 1 0,2

Litteraturvetenskap 1 0,2 7 1,1

Skönlitteratur 3 0,7 12 2

Konst, musik, teater och film 41 9,8 63 10,3

Arkeologi 1 0,2 3 0,5

Historia 1 0,2 4 0,7

Biografi med genealogi 2 0,5 3 0,5

Geografi 4 1 5 0,8

Samhälls- och rättsvetenskap 54 12,9 105 17,1

Teknik, industri och kommunikationer 38 9 45 7,3

Ekonomi och näringsväsen 38 9 59 9,6

Idrott, lek och spel 32 7,6 63 10,3

Militärväsen 2 0,5 5 0,8

Matematik 1 0,2 1 0,2

Naturvetenskap 9 2,1 18 2,9

Medicin 20 4,8 28 4,6

Totalt 420 100 618 100

Källa: MedieSverige 2007 Periodica online (Kungliga biblioteket)

Veckopressens upplageutveckling 1931 – 2005 
Upplaga per utgivningstillfälle, 1000-tal ex
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Läsning av tidningar och tidskrifter en genomsnittlig dag 
1989 – 2007. Procent av befolkningen 9 – 79 år
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Källa: Mediebarometern 2006. Nordicom – Sverige 
Not: Frågeformuleringen har sedan 1994 förtydligats vad gäller typ av tidning/bok, vilket sannolikt bidragit till att 
användningen sedan dess ligger på en högre nivå. Sedan 2001 har frågeformuleringen förtydligats vad gäller 
typ av tidning/tidskrift, vilket sannolikt bidragit till en lägre rapporterad användning av special-/facktidskrifter.

Läsning av tidningar och tidskrifter en genomsnittlig 
dag 2007, procent av befolkningen 9 – 79 år
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Källa: Mediebarometern 2007. Nordicom – Sverige
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Läsning av tidningar och tidskrifter i minuter en genomsnittlig dag 2007
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Källa: Mediebarometern 2007. Nordicom – Sverige

Läsning av olika typer av special-/facktidskrifter en genomsnittlig 
vecka 2007, procent av befolkningen 9 – 79 år
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Källa: Mediebarometern 2007. Nordicom – Sverige

Läsning av tidningar och tidskrifter på Internet i hemmet en 
genomsnittlig dag 2007, procent av befolkningen 9 – 79 år

  Kön  Ålder     Utbildning  

 Totalt Män Kv  9-14 15-24 25-44 45-64 65-79 Låg Mellan Hög

Läst dagstidning 25 28 22 6 21 32 29 23 26 28 30

Läst populär- eller facktidskrift 2 3 1- 2 2 2 2 1 2 3

Källa: Mediebarometern 2007. Nordicom – Sverige
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Radio och tv

Översikt och kommentarer
Public service innebär ett programutbud som är reklamfritt, oberoende och fritt från politiska 
eller kommersiella intressen. Public service finns bl.a. i de nordiska länderna, Storbritannien, 
USA och Japan. Verksamheten finansieras genom TV-avgifter som hushållen betalar. Public ser-
vicverksamhet bedrivs av tre olika programföretag: Sveriges Radio, Sveriges Television och 
Sveriges Utbildningsradio. En förvaltningsstiftelse för dessa organisationer har bildats i syfte för 
att äga och förvalta aktierna i bolagen och utse styrelseledamöter i bolagen.

En public-serviceutredning (SOU 2008:64 – Kontinuitet och förändring) har nyligen lämnat 
sitt betänkande i vilket man bl.a. föreslår att TV-avgiften omvandlas till en momsbelagd public 
servicavgift. Som kompensation för momsförlusten skulle public servicföretagen tillföras mot-
svarande statsanslag.

 Utbildningsradion, UR, bedriver programverksamhet inom utbildningsområdet. Företaget 
sänder sina program i public service-kanalerna SV1, SVT2 och Kunskapskanalen samt P1, P2, 
P3 och P4.

Radiotjänst, som är dotterbolag till Sveriges Television, Sveriges Radio och Sveriges Utbild-
ningsradio, har som uppgift är att administrera hushållens inbetalningar av TV-avgifter.

Radio- och TV-verket ger tillstånd för marksänd TV (utom för public service-företagen), när-
radio och för privat lokalradio. Verket har också i uppdrag att följa medieutvecklingen och publi-
cerar statistikrapporter över området. Post- och telestyrelsen beslutar om bl.a. vilka frekvenser 
olika radiotjänster får använda i Sverige.

Granskningsnämnden för radio och TV är en statlig myndighet som granskar innehållet i ra-
dio- och TV-program efter anmälningar från tittare/lyssnare eller på eget initiativ. Gransknings-
nämnden granskar även public service-företagens och TV4:s s.k. programredovisningar och gör 
en bedömning av hur de uppfyllt sitt public service-uppdrag. 

Radio

Sveriges Radio, SR, sänder radio i fyra rikstäckande kanaler och i 26 lokala kanaler. Tillsam-
mans sänder P1, P2, P3 och 26 lokala P4-kanaler mer än 120 000 timmar radio om året. I SR 
ingår även Radio Sweden som producerar utlandssändningar på sex språk.

Sändningstiden uppgick under år 2006 till drygt 111 000 timmar. I rikskanalerna var sänd-
ningstiden nästan 950 timmar per vecka och de 26 lokala kanalerna hade en sändningstid om 
cirka 1 330 timmar per vecka. Av Sveriges Radios totala sändningstid var musik den största 
kategorien med 48 procent, därnäst kom aktualiteter/samhälle med 19 procent och nyheter med 
14 procent. Kulturens andel var 5 procent, ungefär lika stor som underhållningens andel. P1 är 
talkanalen med aktualiteter/samhälle som motsvarade 46 procent, kultur 26 procent och nyheter 
15 procent av programtiden. P2 är musikkanal och musikinslag utgjorde 89 procent av program-
tiden. Medelantalet anställda vid Sveriges Radio under 2006 var drygt 1 745 och koncernens 
omslutning uppgick till nära 2,3 miljarder kronor.

I närradion kan föreningar och organisationer sända program över ett begränsat område, 
vanligen en kommun. Det finns i dag drygt 1 000 tillståndshavare på ca 160 orter. De största 
kategorierna av sändande organisationer är religiösa föreningar och invandrarföreningar.

Sedan femton år är det tillåtet med privat reklamfinansierad lokalradio. Det är också tillåtet 
med reklam och sponsrade program i närradion. Idag finns 89 lokalradiostationer som når unge-
fär 75% av befolkningen. 
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Webbradion har blivit ett komplement till den analoga radion. Det finns också radiostationer som 
enbart sänder via webben. Radio via mobiltelefoner och mp3-spelare är andra nya kanaler att 
distribuera radio.

Television

Sveriges Television, SVT, har enligt beslut av riksdag och regering tillstånd att sända rikstäckan-
de television i det digitala marknätet (den sista analoga TV-sändaren kopplades ner i november 
2007). Fyra programföretag har sändningstillstånd för marknätet – Sveriges Television (SVT), 
Sveriges Radio (SR), Sveriges Utbildningsradio (UR) och TV4. 

Under 2007 sände Utbildningsradion 683 timmar över SVT:s två kanaler, samt 456 timmar i 
SR:s fyra kanaler. I september 2004 startade UR Kunskapskanalen tillsammans med SVT. I 
Kunskapskanalen sände UR 1 070 timmar under 2007. Vuxenprogrammen utgör 41 procent och 
skolprogrammen 34 procent av UR:s sändningstid per vecka.

Kanalerna i Sveriges Television sände i genomsnitt ca 190 timmar per vecka 2006 medan 
TV3, TV4 och kanal 5 hade en programtid vardera om ca 160 timmar per vecka. Skillnaderna 
i kanalernas TV-utbud efter ursprungsland var stora; i SVT1 och SVT2 dominerade utbudet 
av svenskproducerade program, 69 procent i den förra och 67 procent i den senare. I TV3 och 
TV4 var andelen svenskproducerade program 13 respektive 59 procent. Det näst största produk-
tionslandet var USA med en andel om 12 procent resp. 10 procent för SVT1 och SVT2 medan 
motsvarande andel för TV4 var 29 procent. I särklass högst andel USA-importerade program 
hade TV3 och kanal 5 med 80 respektive 73 procent av programtiden med USA som produk-
tionsland.

Faktaprogram var största kategori i programutbudet, SVT2 hade 36 procent, SVT1 och TV4 
20 respektive 12 procent. TV-serier sändes mest i kanal 5 med 27 procent av sändningstiden.

TV4 är sedan 1994 Sveriges publikt största TV-kanal. Huvudägare är Bonnierskoncernen och 
Schibstedt. Kanalen började sända via marknätet 1992. Kanalen har ensamrätt till reklamfinan-
sierad TV i marknätet och betalar för denna rättighet en koncessionsavgift till staten.

Utbyggnaden av kabelnät under 1990-talet för distribution av satellitsända TV-program för-
ändrade det svenska medielandskapet. I dag har de flesta svenskar tillgång till satellit-TV via 
kabelnät eller egen/samägd parabolantenn. Ca procent tar emot sändningarna via kabelnätet, ca 
procent använder egen antenn för marknätet och ca procent tar emot sändningar via satellit med 
parabol.

Mediamätning i Skandinavien, MMS, genomför sedan SR/PUB avvecklades 1994 tittarmät-
ningar åt mediebranschen. Mätningarna sker elektroniskt genom så kallade people meters. 

Tre av fyra svenskar lyssnade på radio en genomsnittlig dag 2007. Det lägsta radiolyssnan-
det fanns bland 9 – 14 åringar, drygt hälften lyssnade på radio dagligen. I gruppen övre med-
elålders och bland pensionärer lyssnade omkring 80 procent på radio dagligen. Det var heller 
inte någon större skillnad i lyssnande mellan könen och radion hade ungefär samma räckvidd 
i lyssnande över landet. Det fanns heller inte några påtagliga skillnader mellan personer med 
olika utbildningsbakgrund. Andelen dagliga radiolyssnare har successivt ökat sedan 1980. Sär-
skilt bland personer över 65 år har andelen radiolyssnare ökat, medan radiolyssnandet tenderat 
minska bland de yngsta. Den genomsnittliga lyssnartiden i hela befolkningen har dock minskat 
de senaste åren och var 2007 ca 1 timma och 40 minuter. 

Enligt Mediebarometern 2007 tittade 85 procent av svenska folket på TV en genomsnittlig 
dag. Andelen TV-tittare var högst bland de allra yngsta, 9 – 14 år, och bland personer äldre än 
65 år med över 90 procent av dagliga TV-tittare. Bland männen fanns en något högre andel TV-
tittare än bland kvinnor. Bland lågutbildade personer fanns en högre andel dagliga TV-tittare än 
bland högutbildade. Lågutbildade tittade också på TV längre tid än de högutbildade, ca 140 mi-
nuter jämfört med 104 minuter. Några påtagliga skillnader mellan stad och landsbygd fanns inte. 
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Andelen dagliga TV-tittare ökade fram till mitten av 1990-talet men har därefter legat på runt 85 
procent. En genomsnittlig dag 2006 tittade svensken på TV 1 timma och 40 minuter. Pensionä-
rerna var de verkliga högkonsumenterna, i genomsnitt såg de på TV 2 timmar och 23 minuter. 

Sveriges Televisions kanaler, STV1 och SVT2, nådde 43 resp 33 procent en genomsnittlig 
dag, något mer än TV4, med 39 procent dagliga tittare. I tittartid räknat var STV1 och TV4 lika 
stora 2006 med 34 minuter vardera medan man såg på STV2 i genomsnitt 22 minuter. Bland 
högutbildade var andelen tittare på reklamkanaler lägre än bland lågutbildade. Det vanligaste 
tittarmönstret var att man såg på flera olika kanaler samma dag. 

Antal nationella, regionala och lokala radiostationer 1925 – 2006

 Riks DAB SR Privata Närradio

 (SR) (SR) Lokala lokala  
1925 1
1955 2
1964 3
1977 3 24
1979 3 24 16
1985 3 24 85
1987 3 26 113
1993 3 26 60 160
1994 4 26 83 157
1998 4 1 26 84 171
2003 4 10 26 86 173
2005 4 14 26 90 177
2006 4 6 27 89 177

Källa: MedieSverige 2007, Sveriges Radio, Radio- och TV-verket

Sveriges Radios programområden 2006, sändningstid i procent

Nyheter
8% Samhälle

11%

Livsstil
2%
Kultur
9%

Sport
2%

Underhållning
8%

Musik
59%

Service
1%

Total sändningstid: 271 537 timmar

Källa: Public service-redovisning 2007, Sveriges Radio 
Programutbudet redovisas i programområdena Nyheter, Aktualiteter/samhälle med underområdet 
Vetenskap, Kultur med underområdena Teater och Religion, Sport, Underhållning/förströelse, Musik 
indelad i seriös och lätt musik för såväl grammofon som levande egenproducerad musik samt Service.
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Sveriges Radios program- och kostnadsprofil 2006

Programområde Sändningstid, Kostnad, Kronor/

 timmar milj. kr timme

Nyheter 20 550 659 32 073
Samhälle 29 405 358 12 165
Livsstil 5 267 73 13 898
Kultur 23 990 241 10 050
Sport 4 394 89 20 300
Underhållning 21 411 124 5 810
Musik 162 862 625 3 839
Service 3 658 49 13 423

Totalt 271 537 2 219 8 172

Källa: Public service-redovisning 2007, Sveriges Radio

Sändningstid i några svenska TV-kanaler 1998 – 2006, timmar per vecka

 1998 2000 2002 2004 2005 2006
SVT1+SVT2 180 169 177 179 189 187
SVT1 94 89 105 104 106 106
SVT2 86 80 72 75 83 81
SVT24 23 1 127 114
Barn-/kunskapskanalen 101 106
TV3 133 147 151 152 155 157
TV4 125 136 135 148 160 161
Kanal 5 126 136 150 150 158 162

Uppgifterna baseras på 17 undersökningsveckor respektive år. 
Källa: MedieSverige 2007, Nordicom - Sverige; primärkälla: Granskningsnämnden för radio och TV

Sändningstid i Sveriges Radio efter kanal och programtyp 2005, procent

Programtyp SR totalt P1 P21 P3 P4 Riks P4 Lokalt2 P63 P74

Nyheter 15 15 2 8 7 20 5 10
Aktualiteter & samhälle 20 46 2 10 27 13 75 14
Kultur 6 26 7 9 4 5 0 5
Sport 4 1 0 0 11 4 0 2
Underhållning & förströ-
else 6 2 0 8 4 7 3 9
Musik 47 5 89 64 46 47 17 58
Service 3 5 0 0 1 3 0 1
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100

Timmar 111 088 7 132 9 438 6 314 5 821 7 320 8 663 108
1. Inklusive P2 Stockholm, Sameradions- och Sisuradions sändningar
2. Inklusive Sameradions sändningar
3. Inkluderar Radio Sweden och sändningar på invandrarspråk
4. SR Sisu-radio i P7 via DAB och Internet, nedlagd 2003

Källa: MedieSverige 2007, Nordicom - Sverige; primärkälla: Sveriges Radio Analys, 2006
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Sändningstid i Sveriges Radio 1990 – 2006 timmar per vecka 
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Källa: MedieSverige 2007, Nordicom; primärkälla: Public service-redovisning 2006, Sveriges Radio

Utbudet i svensk television, sändningstid i timmar per vecka

 2000 2002 2004 2006
SVT1+SVT2 169 177 179 187
SVT1 89 105 104 106
SVT2 80 72 75 81
UR (i SVT) 16 15 12 11
SVT24 (i SVT) 8 23 1
SVT24 114
Barnkanalen/Kunskapskanalen 106
TV3 147 151 152 157
ZTV TV6 168 168 168 149
TV4 136 135 148 161
TV4+ 146
Kanal 5 136 150 150 162

Källa: MedieSverige 2007, Nordicom. Verksamhetsberättelser för Sveriges Television

De fem största TV-kanalernas programprofil 2006. Procent av sändningstid

 Ny- Fakta Bland- Nöje TV- Såpa Lång- Sport Barn Ung- Minori- Övrigt Totalt

 heter  program  serier  film   dom teter   
SVT1 14 20 14 7 8 0 12 7 13 2 0 1 100
SVT2 13 36 8 7 6 1 7 10 0 2 3 8 100
TV3 0 3 26 4 28 14 17 1 6 2 0 0 100
TV4 10 12 19 16 13 7 11 7 5 0 0 1 100
Kanal 5 0 6 22 8 27 13 13 1 8 2 0 0 100

Källa: MedieSverie 2007, Nordicom, Granskningsnämnden för radio och TV. Bearbetning
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Antal sålda TV-apparater 1990 – 2007. Tusental
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Källa: Rateko&Foto 2008/3

Antal betalade TV-avgifter och bostadshushåll 1980 – 2006. Tusental
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Källa: MedieSverige 2007, Nordicom och SCB
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TV-tittande en genomsnittlig dag 1992 – 2006, andel 
av befolkningen 3 – 99 år. Procent
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Källa: MedieSverige 2007, Nordicom Sverige, primärkällor Sveriges Televisions verksamhetsberättelser och TV-tittandet 
1998 – 2006, MMS 
Not: Fr. o. m. 2005 inkluderar övriga kanaler inte samtliga övriga kanaler, kategorin särredovisas därför inte

Användningstid i minuter för radio, TV och Internet en 
genomsnittlig dag 1992 – 2007 hos befolkningen 9 – 79 år
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Källa: MedieSverige 2007, Nordicom Sverige
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Radiolyssnande en genomsnittlig dag 2007, procent av befolkningen 9 – 79 år
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Källa: Mediebarometern 2007, Nordicom

Radiolyssnande i minuter en genomsnittlig dag 2007 
(bland lyssnare) i befolkningen 9 – 79 år 
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TV-tittande en genomsnittlig dag 2007, procent av befolkningen 9 – 79 år
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TV-tittande i minuter en genomsnittlig dag 2007 
(bland TV-tittare) i befolkningen 9 – 79 år 
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Internet
Gränsen mellan radio, TV och Internet är snabbt på väg att suddas ut genom den digitala utveck-
lingen. Kulturupplevelser erbjuds via nätet genom nedladdning av musik, film och litteratur. IKT 
(informations- och kommunikationsteknik) innebär nya kulturpolitiska frågeställningar. Knap-
past något konstområde befinner sig utanför denna utveckling. Kulturproducenter och kultur-
konsumenter är involverade i en utveckling där teknik och marknadskrafter lätt får ett försprång 
framför beslutsfattarnas regelverk. 

Post- och telestyrelsen, PTS, har ansvar för elektronisk kommunikation och Internet med bl.a. 
uppdrag att kontrollera Internetoperatörerna. PTS har också i uppgift att samla in och analysera 
statistik om marknadsutvecklingen och följer utvecklingen på området. Stiftelsen för Internetin-
frastruktur ansvarar för Internets svenska toppdomän, bl.a. för registrering av domännamn samt 
teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Kulturnät Sverige, som ursprungligen var 
ett statligt initiativ, drivs numera på ideell basis med syfte att genom webben öka tillgängligheten 
till svensk kultur. Webbplatsen (www.kultur.nu) är en gemensam ingångssida som samlar och 
strukturerar det svenska kulturutbudet på Internet.

Bland kulturpolitiska aspekter är upphovsrättsliga frågor uppmärksammade. I juli 2005 änd-
rades upphovsrättslagen vilket innebar ett principiellt förbud mot kopiering av upphovsrätts-
skyddad musik och film från Internet. I en aktuell utredning1 övervägs åtgärder för att stimulera 
utvecklingen av konsumentvänliga lagliga alternativ för tillgång till framför allt musik och film 
på Internet.

Stat och kommuner har tagit gemensamt ansvar för utbyggnaden av IT-infrastrukturen. Sedan 
2001 har funnits statligt stöd för kompletterande utbyggnad av infrastruktur med hög överfö-
ringskapacitet i områden som saknar kommersiell grund för utbyggnad. Detta s.k. bredbandsstöd 
har förlängts i tre omgångar och har omfattat åtgärder för utbyggnad under åren 2001 t.o.m. 2007. 
Den totala ramen för stödet var 5,3 miljarder kronor. En utvärdering har skett av bredbandsstödet 
(”Bredband till hela landet”, SOU 2008:40). Det konstateras i betänkandet att i områden utanför 
tätort finns 145 000 personer och 39 000 arbetsställen som saknar tillgång till bredband. Det fö-
reslås ett fortsatt statligt stöd genom anslag om totalt 3 miljarder kr för utbyggnad av bredband.

Mer än tre av fyra svenska hushåll har i dag uppkoppling till Internet och merparten, 3,1 
milj. hushåll, motsvarande 75 procent, har bredbandsanslutning. Två av tre svenskar använder 
dagligen Internet. I åldersgruppen 15 – 25 år har Internetanvändning gått förbi TV-tittandet som 
daglig aktivitet och omfattar för denna grupp mer än två timmar. Från 10 minuter 1998 har den 
genomsnittliga tiden i befolkningen för Internetanvändning ökat till 61 minuter 2007. Antalet 
svenska webbplatser har under senaste årtionde mer än tiodubblats och är i dag över 250 000.

Bredband innebär uppkoppling med en överföring om minst 2 Mbit/sek och att användaren 
alltid kan vara uppkopplad utan att ringa upp en Internetleverantör. Det finns flera olika tekniker 
för bredband, till exempel DSL, LAN (fiberoptik i fastighetsnät), elnät, satellit-, mobiltelenät 
och kabel-TV-nät.

Användandet av mobilt Internet via 3G ökade kraftigt under 2007, från 92 000 till 376 000 
abonnemang. För de flesta är detta ett komplement till annan anslutning. Trådlös Internetupp-
koppling (WLAN) byggs ut i offentliga miljöer, t. ex hotell, flygplatser, parker eller caféer. 

Antalet aktiva användare med bredband ökade från 2,5 milj. till 3,1 milj. mellan 2006 och 
2007 vilket motsvarar en tillväxt på 26 procent. Trådbundet bredband stod för 56 procent av 
ökningen och trådlöst bredband (mobilt Internet) för 44 procent. Uppringt Internet minskar sam-
tidigt i snabb takt. 

Enligt PTS finns det ca 170 företag som erbjuder Internetaccess. TeliaSonera är största ope-
ratören för Internet i hemmet med en marknadsandel om 38 procent. Bredbandsbolaget är näst 

1 Musik och film på Internet – hot eller möjlighet? Ds 2007:29
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största operatör i 2007 års undersökning, tätt följd av ComHem. Glocalnet är den fjärde större 
operatören med en marknadsandel om 7 procent. Intäkterna till företagen från slutkunder för 
Internetaccess uppgick 2007 till 8,3 miljarder kr, varav 6,6 miljarder kr från hushåll och 1,7 
miljarder från företag.

Vid ingången till 2007 hade enligt PTS 78 hushåll av 100 någon typ av Internetaccess, vilket 
motsvarar 84 procent av Sveriges befolkning i åldern 16 – 75 år. Åttiosju procent av Sveriges 
befolkning 16 – 75 år använder Internet regelbundet, Andelen som använder Internet i stort sett 
varje dag har särskilt ökat i de äldre åldersgrupperna 51 – 75 år.

Omkring tre fjärdedelar av befolkningen använder, enligt Mediebarometern, Internet en ge-
nomsnittlig vecka. Användningstiden är betydlig högre bland män än kvinnor. Bland unga är i 
stort alla Internetanvändare (87 procent) medan flertalet pensionärer (70 procent) fortfarande 
inte använder Internet varje vecka.

E-post är den vanligaste användningen av Internet, 56 procent (bland Internetanvändare) hade 
en genomsnittlig dag 2007 utnyttjat e-post. Informationssökning i olika former står för det näst 
största användningsområdet med 44 procent. Dagstidningsläsning var för var fjärde Internetsur-
fare motivet för att gå ut på Internet. Messenger hade var femte utnyttjat. Av användarna var det 
12 procent som utnyttjade Internet för bankärenden en genomsnittlig dag. 

Tittat på videoklipp, tagit del av någon blogg, chattat i diskussionsgrupper, beställt varor eller 
laddat ner musik hade ungefär samma omfattning bland användarna; 5 à 6 procent av Internetan-
vändarna hade utnyttjat någon av dessa tjänster en genomsnittlig dag.

Statligt stöd till utbyggnad av bredband 2001 – 2007. Milj kronor

Stöd för Stöd till Milj kr

Ortsammanbindande nät kommuner 1 750

Ortsammanbindande nät länspott 150

Områdesnät kommuner 1 200

Stomnät kommuner 400

Eftersatta orter kommuner 500

Fastighetsstöd fastighetsägare 1 100

Administration företag 150

Totalt (miljoner kronor) kommuner, länsstyrelser m.fl 5 250

Källa: Bredband till hela landet, SOU 2008:40
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Intäkter från Internetaccess – slutkund (miljoner kronor)

Abonnemang/tjänst Milj kr

Intäkter för Internetaccess - hushåll 6 617

    Intäkter från bredbandsanslutning 6 273

    Intäkter från uppringd anslutning 344

   varav minutbaserade trafikintäkter 254

Intäkter för Internetaccess - företag 1 688

    Intäkter från bredbandsanslutning 1 642

    Intäkter från uppringd anslutning 46

    varav minutbaserade trafikintäkter 25

Totala intäkter för Internetaccess 8 305

    Intäkter från bredbandsanslutning 7 915

    Intäkter från uppringd anslutning 389

    varav minutbaserade trafikintäkter 279

Not: Inkluderar ej samtrafikintäkter, koncerninterna intäkter eller intäkter från aktiva användare 
av mobil paketdata via datainstickskort, interna datakort eller datakort som ansluter via USB eller liknande. 
Källa: Svensk telemarknad 2007. Post- och telestyrelsen

Internetabonnemang till hushållskunder efter anslutningsform första halvåret 2007
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Källa: Svensk telemarknad 2007. Post- och telestyrelsen 
Not: LAN, Local Area Network, lokala fastighetsnät med fibernät. DSL, digital anslutning för att överföra stora mängder 
data över telefonledningar av koppar, t.ex xDSL och ADSL. Uppringd anslutning fungerar via telefonmodem.

Marknadsandelar första halvåret 2007 för kunder med fast Internetanslutning
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Källa: Svensk telemarknad 2007. Post- och telestyrelsen
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Antal Internetabonnemang (1000-tal) till hushållskunder efter anslutningsform 2007

 2006 2007Förändr %

Kunder till Internetaccess (tusen) 3 595 3 933 9

Uppringd anslutning 1 105 802 -27

Bredbandsanslutning 2 489 3 131 26

varav via datainstickskort 92 376 309

Källa: Svensk telemarknad 2007. Post- och telestyrelsen

Tillgång till Internet i hemmet 1998 – 2006. Personer 16–84 år. Procent
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Källa: Undersökningar av levnadsförhållanden, ULF. SCB

Personer 16–84 år som på fritiden använt Internet i 
hemmet minst varje vecka 1998 – 2006
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Källa: Undersökningar av levnadsförhållanden, ULF. SCB
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Tillgång till dator och Internet i hemmet 2006. Användning 
av Internet 2006 bland personer 16–84 år1. Procent

 

Datortillgång Tillgång till Internet      Använt  varje vecka
Män Kvinnor Samtliga Män   Kvinnor Samtliga Män Kvinnor Samtliga

Samtliga 16-84 år 86 79 82 80 73 76 66 57 62
ÅLDERSGRUPP
                  16-19 år              97 98 97 94 90 92 90 84 87
                  20-29 år              95 83 90 90 74 82 87 71 80
                  30-44 år              95 92 94 90 90 90 77 72 74
                  45-64 år              87 86 87 84 81 82 62 57 60
                  65-74 år              59 50 55 54 40 46 36 23 29
                  75-84 år              44 24 33 33 18 25 19 10 13
FAMILJETYP
Ensamstående utan barn 80 64 72 74 55 65 68 49 59
Ensamstående med barn .. 81 85 .. 75 81 .. 61 68
Sammanboende utan barn 81 79 80 75 72 74 58 49 53
Sammanboende med barn 98 96 97 94 94 94 75 76 75
UTLÄNDSK BAKGRUND
Utrikes födda 83 71 76 79 64 71 62 50 55
Inr f. båda föräldr f. utoml. .. .. 91 .. .. 88 .. .. 75
SVENSK BAKGRUND
Inrikes födda, en av föräldr f utoml. 96 84 90 89 80 85 79 67 74
Inrikes födda, båda föräldr inrikes f. 85 79 82 80 73 77 66 57 62
UTBILDNINGSNIVÅ
Förgymnasial 69 59 64 63 51 57 51 38 45
Gymnasial 88 78 83 83 72 78 66 52 60
Eftergymnasial 96 92 94 92 87 89 79 74 76
SOCIOEKONOMISK GRUPP
Ej facklärda arbetare 76 57 66 71 49 59 60 35 46
Facklärda arbetare 75 71 74 70 69 70 53 49 52
Samtliga arbetare 76 61 69 70 55 63 57 39 49
Lägre tjänstemän 87 83 84 81 75 77 62 55 58
Mellannivå-tjänstemän 94 89 91 89 84 86 74 66 69
Högre tjänstemän 97 96 96 94 92 93 82 74 79
Samtl mellan+högre tjänstemän 95 91 93 91 87 89 77 69 73
Samtliga tjänstemän 93 88 91 88 83 85 74 64 68
Företagare 86 80 84 81 76 79 59 60 59
Jordbrukare .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Förvärvsarbetande 93 90 92 89 86 87 73 67 70
Hemarbetande .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ålderspensionärer 53 38 45 46 29 37 32 16 23
Förtidspens./långv.arbetslösa 70 68 68 64 62 63 53 44 48
H-REGION
H1 Stockholm 92 83 87 89 79 84 80 68 74
H8 Göteborg 91 78 84 86 73 79 77 56 66
H9 Malmö 87 84 86 81 83 82 78 68 73
H3 Större städer 84 77 81 78 70 74 62 54 58
H4 Södra mellanbygden 80 78 79 75 72 73 57 51 54
H5 Norra tätbygden 85 68 79 83 65 76 57 58 58
H6 Norra glesbygden 75 78 76 67 66 66 53 50 52

.=Ej redovisningsbar uppgift

..=Uppgifterna är alltför statistiskt osäkra för att kunna redovisas

1. Skattningen baserad på 2006 års besöksintervjuer

Källa: Undersökningar av levnadsförhållanden, ULF. SCB

390  KULTURSVERIGE 2009

Internet



Användningstid för Internet i hela befolkningen en 
genomsnittlig dag 1998 – 2007. Minuter
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Källa: Mediebarometer 2007, Nordicom

Användningstid för Internet (bland användare) totalt 
och i hemmet en genomsnittlig dag 2007
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Dator-, TV-, Internetspel en genomsnittlig dag 2007 i befolkningen 9 – 79 år. Minuter
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Användningsområden (bland användare) 9 – 79 år i 
hemmet en genomsnittlig dag 2007. Procent

  Kön  Ålder     Utbildning  

 Totalt Män Kv  9-14 15-24 25-44 45-64 65-79 Låg Mellan Hög

Elektronisk post 56 54 59 20 53 62 61 65 50 61 67

Sökt annan information 44 44 44 17 34 49 51 53 50 46 53

Läst dagstidning 25 28 22 6 21 32 29 23 26 28 30

Messenger 20 25 26 60 69 16 4 1 10 25 10

Uträttat bankärenden 12 20 19- 9 23 28 27 25 23 23

Lyssnat på musik 11 13 10 17 30 10 4 1 7 13 7

Spelat spel 11 15 7 43 22 6 3 2 6 9 4

Nyheter i nyhetstjänst 7 14 7 1 10 13 12 10 7 14 12

Tittat på film/videoklipp 6 9 4 10 16 5 3 1 5 7 5

Tagit del av någon blogg 6 6 7 5 13 8 3 2 2 7 7

Deltagit i diskussionsgrupp/chatt 5 5 5 7 14 4 2 2 4 5 4

Beställt varor/bokat resor 5 5 4 0 3 6 5 4 5 5 6

Laddat ner musik, film, TV, radio 5 6 2 3 13 4 1 0 3 6 2

Lyssnat på radio 4 4 3 2 6 5 2 2 3 4 3

Läst populär eller facktidskrift 2 3 1- 2 2 2 2 1 2 3

Tittat på TV-program 2 3 1 1 3 2 1 1 2 2 2

IP-telefoni 1 1 0- 1 1 1 0- 1 1

Annat 12 13 10 11 7 11 14 16 17 11 13

Källa: Mediebarometer 2007, Nordicom

Mest besökta webbplatser vecka 25, 2008

Nr Webbplats Unika  webbläsare Besök

1 msn.se 5 393 621 30 470 812

2 Aftonbladet 3 494 400 15 930 247

3 blocket.se 2 663 840 8 004 613

4 hitta.se 1 956 271 4 184 652

5 expressen.se 1 492 375 5 145 369

6 citypaketet.se 1 120 936 3 551 029

7 SvD Digitala Medier 904 071 1 835 436

8 dn.se 846 268 2 624 606

9 tradera.com 831 506 2 167 167

10 svt.se 767 953 1 604 916

11 Lunarstorm.se 752 170 3 818 015

12 Spray.se 687 292 2 090 060

13 TV4 Nya Medier 686 910 1 495 973

14 hemnet.se 653 175 1 363 373

15 blogg.se 645 525 1 742 978

16 di.se dinapengar.se 619 259 2 024 606

17 Bilddagboken.se 568 226 2 830 424

18 SR.se 536 253 1 097 015

19 SL 509 841 800 249

20 svd.se 452 710 1 034 728

/

Källa: KIA-index Sveriges annonsörer
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Det internationella perspektivet

Sverige i världen – världen i Sverige
Kunskap om internationella förhållanden genom indikatorer och komparativa länderstudier har 
ökat. Detta gäller inte minst på kulturområdet som har ett växande kulturutbyte och intensifie-
rat kulturpolititiskt samarbete över nationsgränser. Den internationella kulturutredningen, IKU, 
hade inte i uppgift att presentera en internationell omvärldsanalys. Kulturrådet fick 2006 ett sär-
skilt internationellt uppdrag som innehåller internationell omvärldsbevakning.

I detta kapitel vill vi översiktligt ge en empirisk ram för en internationell omvärldsanalys. 
Analysmetoder behöver utvecklas och i detta behövs forskarnas medverkan. SweCult har i upp-
gift att fungera som en replipunkt mot det europeiska forskarnätverket ERICarts. I ett framtida 
kulturpolitiskt forskningsprogram bör projekt som rör komparativa internationella studier vara 
av hög prioritet. 

Principiellt finns två olika slag av källmaterial; dels specifikt framtagna (svenska) material 
med internationella referenser, dels material som tagits fram i syfte att ge en internationell (kom-
parativ) jämförbarhet. För jämförbarhet krävs en internationell standardisering i mätmetoder. I 
svenska material finns data som t.ex. illustrerar internationellt kultursamarbete, kulturutbyte, 
verksamhet vid kulturinstitutioner, gästspel, internationella turnéer etc. men dessa ger (oftast) 
inte en jämförelse mellan länder.

Kultur och välfärdsutveckling i globalt perspektiv

Kulturell välfärd förutsätter demokrati och mänskliga rättigheter. I den aktuella World Culture 
Globalization Series1 har de båda forskarna Rai Isar och Helmut Anheier analyserat kulturens 
roll då det gäller konflikter mellan kulturer och länder liksom globala kulturekonomiska mönster. 
I Unescos båda utgåvor av World Culture Report diskuterades ett internationellt index att mäta 
”kulturell standard”. Då det gäller utbildning, ekonomi och sociala förhållanden finns index 
utvecklade för att mäta olika välfärdsfaktorer. Ett ofta refererat index är det index om mänsklig 
utveckling, Human Development Index (HDI), som FN:s utvecklingsprogram UNDP2 tagit fram 
i rapporten Human Development Report.

Human Development Index, HDI, består av ett antal sammanvägda parametrar. I indexet in-
går bl.a. förväntad livslängd, läskunnighet, utbildningsnivå och BNP per capita (omräknad efter 
inhemsk köpkraft).

1  The Cultures and Globalization Series: Conflicts and Tensions och The Cultural Economy, SAGE förlag 2007 resp. 2008
2  United Nations Development Programme
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Human Development Index 2007. Rankinglista

Nr  20 länder i topp Nr  20 länder i botten

1 Iceland 158 Nigeria

2 Norway 159 Tanzania, U. Rep. of

3 Australia 160 Guinea

4 Canada 161 Rwanda

5 Ireland 162 Angola

6 Sweden 163 Benin

7 Switzerland 164 Malawi

8 Japan 165 Zambia

9 Netherlands 166 Côte d'Ivoire

10 France 167 Burundi

11 Finland 168 Congo, Dem. Rep.

12 United States 169 Ethiopia

13 Spain 170 Chad

14 Denmark 171 Central African Republic

15 Austria 172 Mozambique

16 United Kingdom 173 Mali

17 Belgium 174 Niger

18 Luxembourg 175 Guinea-Bissau

19 New Zealand 176 Burkina Faso

20 Italy 177 Sierra Leone

Källa: UNDP, Human Development Report, 2007

De fem nordiska länderna återfinns bland de 20 länder som hamnar överst i rankinglistan. De 
senaste sex åren har Norge toppat listan men Island har i rapporten 2007 med knapp marginal 
passerat Norge. Skillnaderna mellan länder som hamnar överst är dock marginella. Bland de 
länder som avancerat uppåt i HDI senaste åren finns Brasilien, Kina och Indien. För vissa länder 
har indexet dock fallit tillbaka.

Jämförande länderstudier började efterfrågas under 1990-talet då Unescos Världskommission 
för kultur och utveckling arbetade med rapporten Our creative diversity. Europarådets rapport In 
from the Margins var en särskild europeisk rapport inom Världskommissionens arbete som bl.a. 
innehöll europeisk kulturstatistik. Unescos kulturministerkonferens The Power of Culture hölls i 
Stockholm 1998 och ett av resultaten från konferensen blev Stockholm Action Plan i vilken be-
tonas behovet att utveckla komparativa indikatorer. I Stockholmsplanen rekommenderas Unesco 
ta fram en världsrapport om kulturell utveckling. Resultatet blev Unescos båda utgivningar av 
World Culture Report, 1998 resp. 2000, rapporter som båda innehöll omfattande statistiska ma-
terial och indikatorer. 

I Europarådets länderexaminationer, Culture Policy Reviews, fick den nationella kulturpoli-
tiken en granskning utifrån internationella utgångspunkter. Tjugotalet länderexaminationer ge-
nomfördes och bland de länder som först presenterade nationalrapporter var Sverige, Frankrike, 
Nederländerna, Norge och Finland. Den statistiska analysen var en grund i rapporterna. Några 
länder har uppdaterat rapporter och en kulturpolitisk länderexamination genomförs f.n. i Viet-
nam med svensk finansiering från Sida.

Det europeiska forskningscentrat ERICarts3 har tillsammans med Europarådet utvecklat en 
kulturpolitisk on-line databas, Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, med 
komparativ statistik och annan kulturpolitisk information (www.culturalpolicies.net). Portalen 

3  European Institute for Comparative Cultural Research, Bonn
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som är under utveckling innehåller data om kulturpolitik, bl.a. om finansiering, historia, regel-
verk och lagstiftning. I kompendiet ingår f.n. 36 europeiska länder.

Andra kulturpolitiskt relevanta material finns i World Value Surveys liksom i Unescos databas 
över kulturindikatorer. Unescos statistikinstitut UIS har bl.a. tagit fram rapporter om internatio-
nella handelsflöden av varor och tjänster inom kulturområdet. EU:s statistikbyrå Eurostat tog 
1995 initiativ till ett kulturstatistiskt utvecklingsprojekt. Projektet resulterade bl.a. i komparativa 
kulturvaneundersökningar i samtliga 25 medlemsländer som genomfördes av Eurobarometer 
åren 2001, 2003 och 2007.

Ett växande problem rör återkoppling av statistik, forskningsresultat och information till an-
vändare i en tid då den samlade kunskapsmaterian sväller ut. Kulturpolitiska observatorier och 
andra dokumentationscentra har etablerats i snabb takt de senaste decennierna. ”Observatorium” 
har kommit att bli en benämning på forskningscentra med observerande, informerande och do-
kumenterande uppgifter. Internationellt har ett stort antal observatorier etablerats under senaste 
decenniet. I sin bok Informing Cultural Policy noterar den amerikanske forskaren Mark Schuster 
ett ökat intresse för forsknings- och dokumentationsinsatser inom kulturpolitik. Han konstaterar 
(2002) att det finns ett åttiotal kulturpolitiska observatorier runt om i världen, sinsemellan olika 
i fråga om tillkomstmotiv, storlek, organisatorisk uppbyggnad och roll. Grunduppgiften är dock 
densamma, att dokumentera och sprida information. Några observatorier är specialiserade på 
kulturstatistik och kulturindikatorer, t.ex. det kanadensiska Québecobservatoriet. 

Den svenska strukturen för kulturpolitisk internationalisering

Kulturrådet har sedan Sveriges medlemsinträde i EU i uppdrag att följa EU:s kulturpolitik och 
samordna kontakter. Tillsammans med Riksantikvarieämbetet administrerar Kulturrådet EU:s 
kontaktkontor i Sverige (Contact point Sweden). Som en följd av den internationella kulturut-
redningen tilldelades Kulturrådet ett internationellt uppdrag 2006 i vilket bl.a. ingår att utveckla 
strategier för internationalisering och att bedriva omvärldsbevakning. En särskild internationell 
satsning föreslås i vårpropositionen 2008 med syfte att främja etnisk och kulturell mångfald.

Konstnärsnämnden fördelar bl.a. bidrag för internationellt kulturutbyte. Iaspis är ett svenskt 
utbytesprogram med uppgift att skapa dialog mellan bild- och formkonstnärer i Sverige och 
den internationella samtidskonsten. Svenska institutet arbetar bl.a. med Sverigebilden utomlands 
då det gäller internationellt kulturutbyte. Biståndsmyndigheten Sida stödjer insatser inom kul-
tur- och medieområdena. Genom Sida är avsatt medel för kultursamarbete mellan Sverige och 
Sydafrika som förvaltas av Kulturrådet och det sydafrikanska Kulturdepartementet. Sida stöder 
också arbetet med den kulturpolitiska examinationsrapporten i Vietnam.

Riksarkivet och Filminstitutet har internationella uppdrag inom sina resp. områden. Ett an-
tal organisationer med internationell verksamhet stöds genom bidrag, t.ex Intercult som är en 
oberoende produktionsgrupp med internationella projekt. Sverige har utsända kulturråd i åtta 
länder som ansvarar för svenska kulturutbytesprojekt och andra bilaterala kontakter inom kul-
turområdet (placering i Berlin, Bryssel, London, Moskva, Paris, Tokyo, Vilnius och Washing-
ton). Ansvarig huvudman för kulturråden är Kulturdepartementet. Svenska kulturhuset i Paris är 
Svenska institutets filial.

Riksbankens Jubileumsfond är engagerad genom stöd i flera internationella forskningspro-
jekt, bl.a. de nämnda World Globalisation Series, World Values Surveys och Lab for culture. 
Branschorganisationer, t.ex. IFPI och ITI, liksom upphovsrättsliga organisationer har interna-
tionella intressen att bevaka och tar fram internationell branschstatistik. Svenska Unescorådet 
arbetar med att ge råd till regeringen om Unescos arbete och informera i Sverige om Unesco. 
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Några faktaexempel; Sverige i världen världen i Sverige 

Bokproduktion: Översättningar 2006 till svenska 
fördelade efter originalspråk. Procent

-

Engelska
72%

Japanska
4%

Danska
4%

Norska
4%

Franska
4%

Tyska
4%

Finska
1%

övriga
7% Totalt: 3 020 översättningar

Källa: KB, Libris

Det anglosachsiska inflytandet är dominerande då det gäller litteratur, film och TV-produktioner. 
Engelskan är originalspråket till nära tre fjärdedelar av översättningarna i bokproduktionen (ny-
utgivning). Översättningar från tyska, franska, norska danska och japanska står för vardera ca 
4 procent. Sverige har, jämfört med sina nordiska grannländer, en högre andel översättningar 
från engelskan och en klart lägre andel från översättningar av nordiska språk. För skönlitterära 
översättningar är andelen med engelska som originalspråk 76 procent och för barn- och ung-
domslitteratur 67 procent.

Bokproduktion: Översättningar av skönlitteratur 2006 efter språk. Procent
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Källa: Kungl. Biblioteket, Nationalbibliografin. SCB, Statistisk årsbok
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Svenska och utländska filmer: Marknadsandel efter produktionsland 
Procent av samtliga biobesök vid premiärsatta filmer 2007
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Källa: Svenska Filminstitutet

Av totalt drygt 15 milj. biobesök 2007 gjordes nära två tredjedelar på visning av en film från 
USA. Stora filmländer som Tyskland och Frankrike hade tämligen marginella i marknadsandelar 
i publikstatistiken. USA och Storbritannien hade tillsammans 73 procent (vilket f.ö. var nästan 
exakt samma andel som gällde för de översatta boktitlarna från engelska).

Produktionsursprung för utbudet i några svenska TV-kanaler 2006, procent

Produktionsland SVT1 SVT2 SVT totalt TV4 TV3 Kanal 5

Sverige 69 37 68 59 13 10
Norden 6 5 6 1 -
Storbritannien 7 7 7 7 3 9
USA 12 10 11 29 80 73
Övr. västvärlden 5 9 7 4 3 8
Resten av världen 1 1 1 1

Summa 100 69 100 100 100 100

Källa: MedieSverige 2007, Nordicom – Sverige, Granskningsnämnden för radio och TV

Musikindustrins inkomster från varurelaterad export. Milj SEK

År Milj SEK

1997 2 200

1998 2 375

1999 3 150

2000 2 918

2001 2 757

2002 4 767

2003 5 270

2004 4 912

2005 1 740

2006 1 195

Källa: Export Music Sweden
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Kulturstöd från EU 2006 genom ramprogrammet och strukturfonder

EU:s ramprogram för kultur 2000
Antal svenska ansökningar 11

Beviljade svenska ansökningar 2

Beviljat stödbelopp, 1000-tal euro 873

Kulturprojekt inom EU:s strukturfonder

Antal stödda projekt 273

EU-stöd, tkr 210 347

Totalt inkl nationell finansiering, tkr 545 792

 

Källa: Rapport från RAÄ, Kulturrådet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet

Kulturrådets bidrag för internationellt kulturutbyte 2007. 1000-tal kr

Bidrag till svenska sektioner av internationella organisationer 2 404

Internationellt kulturutbyte per konstområde

- teater, dans och musik 3 865

- litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter 784

- konst, museer och utställningar 225

European Union Youth Orchestra 206

Bidrag till organisationer för internationellt kulturutbyte 3 231

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland 918

Svenskhemmet Voksenåsen 9 352

Svensk-norska samarbetsfonden 400

Marknadsetablering av svensk musik i utlandet 1 000

Kultursamarbete Sverige-Sydafrika 3 581

Summa utbetalade medel 25 966

Källa: Årsredovisning 2007. Statens kulturråd
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Konstnärsnämnden: Internationellt kulturutbyte 2007 efter geografisk region. 
Antal projekt

 musikområdet  teater-, dans- och filmområdet

 utbyten till utbyten från totalt utbyten till utbyten från totalt

Europa inkl. Ryssland 37 8 45 56 13 113

Nordamerika 22 6 28 11 2 23

Asien 13 2 15 6 2 17

Mellanöstern 0 0 0 6 2 11

Sydamerika 11 2 13 4 0 13

Oceanien 2 0 2 4 0 5

Afrika 3 2 5 1 1 17

Summa 85 18 103 88 20 199

Källa: Årsredovisning 2007. Konstnärsnämnden 
Not: Gränsen mellan resebidrag och övriga typer av internationella bidrag är delvis flytande, bidrag ges för 
internationellt kulturutbyte när den enskilda konstnären är inbjuden till ett evenemang, gästspel, seminarium etc., 
medan resebidraget ges för en resa helt på konstnärens eget initiativ. Inom ramen för internationellt kulturutbyte 
finns även möjlighet att söka medel för att utländska konstnärer ska kunna komma till Sverige och arbeta.

Svenska institutet: Sverigefrämjande, kostnader för kulturprojekt efter regioner 
Projekt och presentationer. 1000-tal kr

 Kultur Totalt
% Kul-

tur

Europa 5 674 6 624 86

Nordamerika 1 425 1 730 82

Latinamerika 439 458 96

Asien och Oceanien 1 475 2 023 73

Afrika 15 117 13

Summa 9 028 10 952 82

Källa: Årsredovisning 2007. Svenska institutet

Sveriges handelsutbyte med varor och tjänster inom kulturområdet 2002. US $

 Heritage Books Newspapers Other prin- Recorded Visual Audiuovi- Total cultu-

 goods  periodicals ted matter media arts ual media ral goods

Export 7 512 95 405 20 117 34 788 644 907 43 664 28 903 875 299

Import 8 701 148 761 57 583 28 465 425 398 69 207 92 024 830 142

Källa: Unesco Institute of Statistics, UIS: International Flows of Selected Cultural Goods and Services
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Europeisk kulturstatistik
Eurostats kulturstatistiska projekt har tre prioriterade områden: a) Participation (kulturvane-
mätningar), b) Expenditure (kulturutgifter) och c) Employment (kultursysselsättning). Projektet 
resulterade bl. a. i komparativa kulturvaneundersökningar i samtliga 25 medlemsländer som 
genomfördes av EU:s opinionsinstitut Eurobarometer under 2001 respektive 2003. Även rap-
porter med komparativ statistik om kultursysselsättning och kulturutgifter togs fram. Utveck-
lingsprojektet kom att vila några år men synes nu ha fått en nystart genom den under hösten 2007 
publicerade första samlade översiktsrapporten av europeisk kulturstatistik, Cultural Statistics in 
Europe.

En bakgrund till EU:s ökade intresse för kulturstatistik är att kulturen uppmärksammats som 
tillväxtfaktor. I en aktuell kulturekonomisk studie4 visas att kulturindustrin och kultursektorn 
bidrar med 2,6 procent av EU-ländernas BNP och utgör 3,1 procent av sysselsättningen. Med 
hänvisning till studien pekar EU-kommissionen i en kommuniké till Europaparlamentet på att 
kulturen är en drivkraft för kreativitet inom ramen för Lissabonstrategin. I kommunikén under-
stryks behovet av ökad kunskap inom området, bl.a. statistik.

Nya komparativa kulturstatistiska material har presenterats som resultat av internationella 
statistik- och forskningsprojekt. Hittills har dock resultaten i Sverige endast nått en snäv krets 
av specialister. I denna rapport vill vi därför ge en översiktlig presentation av huvudresultaten. 
Vilka iakttagelser kan göras från de presenterade studierna och vilka slutsatser kan dras för 
svensk kulturpolitik? 

Genom undersökningarna finns för första gången en komparativ statistik om europeiska kul-
tur- och medievanor. EU-kommissionens gallupinstitut Eurobarometer har utfört undersökning-
arna på uppdrag av Eurostat. Undersökningarna genomfördes under 2001 resp. 2003 med hjälp 
av länderrepresentativa urval och personliga intervjuer vid hembesök, s.k. face to face-intervju-
er. Urvalen omfattade i vardera länderna drygt 1000 personer i åldern över 15 år. Intervjuerna 
bestod av identiskt formulerade frågor som granskats av språkexperter.

Undersökningarna 2001 och 2003 fick 2007 en uppföljning5 då Eurobarometer genomförde 
nya undersökningar i unionens samtliga 27 medlemsländer (EU27). Fältarbetet genomfördes 
februari – mars 2007 av TNS Opinion & Social. I Sverige genomfördes 1 011 intervjuer. Samma 
frågeformuleringar och surveyteknik användes 2007 som i de båda undersökningarna 2001 och 
2003.

4  The Economy of Culture in Europe, KEA European Affairs, 2006
5  European Cultural Values. Eurobarometer 2007 (European Commission)
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Andel som känner en hel tillfredsställelse med privatliv resp arbetsliv
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“To what extent would you say that the life you live allows you to feel fulfilled in your private life resp your 
professional life.
Svarsalternativ: Totally fulfilled, Fairly fulfilled, Not very fulfilled, Not at all fulfilled”

Källa: European Cultural Values, Eurobarometer 2007

Kommentar: Det kanske kan vara överraskande att finna att Sverige inte ingår i Europas ”gnäll-
bälte” utan tvärtom intar topplatsen i undersökningen med högsta andelar både då det gäller 
tillfredställelse i arbetslivet och tillfredställelse i det egna privatlivet. I andra liknande under-
sökningar visar resultat på samma tendens. De nordiska länderna ligger tillsammans med några 
andra nordeuropeiska länder i den övre hälften av listan medan länder med lägst andel tillfreds-
ställda återfinns bland de sydeuropeiska länderna. 
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Andel som 2007 anser att kultur är ”viktigt” i deras liv. Procent
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“How important is culture to you personally?”

Källa: European Cultural Values, Eurobarometer 2007

Kommentar: Svarsalternativen på frågan ovan specificerades enligt Mycket viktig, Ganska vik-
tig, Inte särskilt viktig och Inte alls viktig. I diagrammet har de båda alternativen ”Mycket vik-
tig” och ”Ganska viktig” slagits samman. 

Sverige hamnar i rankinglistan ungefär på EU-ländernas genomsnitt med 76 procent som 
anser att kultur är viktigt. Samtidigt hamnar Sverige för de flesta kulturaktiviteter högst i aktivi-
tetsfrekvens. ”Traditionella” kulturländer som Italien, Frankrike och Spanien finns i topp i fråga 
om värdering av kultur, trots att dessa länder samtidigt hamnar på förhållandevis låg aktivitets-
frekvens jämfört med nordeuropeiska länder.
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Disponerad tid för olika aktiviteter i åtta europeiska länder. Timmar, minuter

�

TV och vi-
deo

Fri tid Måltider Sömn Hushållsarbete Arbete och 
studier

Tyskland 01.49 05.05 01.45 08.12 03.45 03.16

Spanien 01.53 04.12 01.46 08.34 03.33 03.59
Frankrike 02.01 03.06 02.15 08.50 03.36 03.37
Italien 01.40 04.28 01.54 08.18 03.51 03.40
Finland 02.13 04.38 01.21 08.27 03.27 03.42
Sverige 01.48 04.40 01.34 08.06 03.30 04.11
Storbritannien 02.23 04.06 01.25 08.23 03.45 03.49
Norge 01.52 05.19 01.22 08.03 03.22 03.59

Källa: Cultural Statistics, Eurostat 2007. Data från tidsanvändningsstudier i resp. land

Använd tid för olika kulturaktiviteter i åtta europeiska länder. Procent

�

TV och vi-
deo

Kultur och 
nöjen

Dator/Internet Läsning Radio och 
musik

Tyskland 78 9 16 59 10

Spanien 82 5 8 22 5
Frankrike 77 4 4 34 5
Italien 79 4 6 30 8
Finland 86 6 9 68 18
Sverige 82 5 16 55 11
Storbritannien 87 6 11 42 13
Norge 83 6 14 62 15

Källa: Cultural Statistics, Eurostat 2007. Data från tidsanvändningsstudier i resp. land 
Not: De båda tabellerna ovan grundas på tidsanvändningsstudier genomförda 2001 resp. 2004. 
Mätningarna belyser hur dygnets 24 timmar disponeras. Uppgifterna kommer från dagböcker som förts 
av personer som ingick i undersökningsurvalet och avser genomsnittlig tid för olika aktiviteter.
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Andel som 2007 utövat (egna skapande) kulturaktiviteter 
under senaste 12 månader. Procent
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“I am going to read out a list of artistic activities. Please tell me if, in the last twelve months, you have either on your own or 
as a part of an organised group or classes…? (not in a professional way – amateur activities)”

Källa: European Cultural Values, Eurobarometer 2007

Eget skapande, amatörutövande

Intervjufrågan ovan avser om man utövat ”artistic activities” i amatörsammanhang, i grupp eller 
solo, t.ex. spelat musikinstrument, sjungit, spela teater, dansat, ägnat sig åt ”dekorativt hant-
verk”, målat, skulpterat, eller skrivit dikter, dagbok m.m.

Procentandelar för resp. aktivitet har i diagrammet (ovan) sammanslagits till samtliga som 
utövat någon (minst en) av aktiviteterna någon gång under senaste 12 månader. Sverige toppar 
listan följt av Estland, Luxemburg, Slovakien och Finland. Från tabellen på omstående sida kan 
utläsas att Sverige också intar en tätposition då det gäller samtliga åtta listade kulturaktiviteter 
(utöva konsthantverk, fotografera/filma, dansa, sjunga, kreativt skrivande, spela musikinstru-
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ment samt spela teater). Generellt kan också konstateras ett europeiskt nord-sydligt mönster då 
det gäller befolkningarnas intresse att utöva kulturaktiviteter.

Deltagande senaste 12 månader i kulturaktiviteter 2007. 
Genomsnitt, samtliga länder EU – 27. Procent
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Källa: European Cultural Values, Eurobarometer 2007

Deltagande i kulturaktiviteter

Kommentar: Genomsnittligt i samtliga 27 EU-länder är den vanligaste aktiviteten att se eller 
lyssna till kulturprogram i TV eller radio, nästan fyra av fem har sett eller lyssnat på kulturpro-
gram senaste året. Sju av tio har läst böcker. Mer än hälften har besökt historiska platser under de 
senaste 12 månaderna. Hälften av EU:s medborgare har senaste året varit på bio, vilket för övrigt 
är klart fler än de som besökt sportevenemang. Fyra av tio har besökt utställning på museum eller 
galleri. I genomsnitt har 37 procent av EU-medborgarna besökt någon konsert senaste året. På 
bibliotek har 35 procent av EU:s medborgare varit (men stora skillnader finns mellan länderna 
där de nordiska länderna ligger i topp). Ungefär en tredjedel har varit på teater, medan knappt var 
femte EU-invånare har lockats till en balett-, dans- eller operaföreställnig.
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Andel som 2007 någon gång utövat olika skapande 
aktiviteter senaste 12 månader. Procent
 

 

Spelat 
musikinstrument 

Sjungit Spelat 
teater

Dansat Skrivit 
dikter, 

dagbok 
etc

Dekorativt 
hantverk

Fotograferat, 
filmat 

Målat, 
skulpterat 

webdesign

EU27 10 15 3 19 12 36 27 16
Belgien 11 15 3 20 19 52 32 21
Bulgarien 3 7 1 8 2 5 2 2
Cypern 6 10 3 18 8 38 6 5
Danmark 16 27 6 26 23 52 51 29
Estland 10 26 6 33 18 62 43 17
Finland 17 27 5 25 24 57 37 24
Frankrike 14 17 2 23 18 63 33 24
Grekland 7 11 1 18 4 11 16 7
Irland 14 16 5 16 12 31 12 10
Italien 7 9 2 5 7 13 26 9
Lettland 8 14 4 11 8 26 27 11
Litauen 5 10 5 10 7 19 9 8
Luxemburg 14 21 4 22 12 62 53 27
Malta 10 4 5 7 9 35 13 17
Nederländerna 19 21 7 22 25 43 36 31
Polen 6 8 2 13 5 13 15 8
Portugal 4 4 2 5 5 8 6 5
Rumänien 4 9 2 20 6 14 17 8
Slovakien 13 34 2 36 10 54 32 17
Slovenien 9 22 3 29 9 38 32 11
Spanien 6 8 4 18 7 12 18 11
Storbritannien 15 15 5 19 16 54 25 23
Sverige 26 40 8 36 35 77 65 34
Tjeckien 11 19 6 25 8 41 33 14
Tyskland 13 21 2 26 15 54 40 21
Tyskland, väst 13 21 2 26 15 53 39 20
Tyskland, öst 11 21 1 25 14 60 43 22
Ungern 5 9 3 11 5 24 22 10
Österrike 13 17 2 24 9 27 28 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: European Cultural Values, Eurobarometer 2007

Tabellen ovan är underlag till det presenterade diagrammet, men med särredovisning av enskilda 
aktiviteter. Det kan alltså än en gång konstateras att för samtliga listade aktiviteter har svensk-
arna den högsta andelen utövare, mätt i andel personer som någon gång under det senaste året 
utövat resp. aktivitet. 
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Andel som 2007 besökt bibliotek senaste 12 månaderna
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”How many times in the last twelve months have you visted a public library?”

Källa: European Cultural Values, Eurobarometer 2007

Kommentar: Finland, Sverige och Danmark intar toppositioner i fråga om utnyttjande av bib-
liotek; ungefär sju av tio personer har besökt något bibliotek det senaste året, jämfört med runt 
hälften i många andra nordeuropeiska länder. I flertalet central- och sydeuropeiska länder är det 
långt under hälften av befolkningen som utnyttjat bibliotek under senaste året. En slutsats kan 
därför rimligen vara att det höga biblioteksutnyttjandet i de nordiska länderna bör ses mot bak-
grund till den omvittnat höga biblioteksstandarden och en geografiskt utvecklad utbyggnad av 
folkbiblioteken.
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Andel som 2007 besökt museum/galleri senaste 12 månader

65%

63%

62%

55%

51%

49%

49%

48%

48%

48%

48%

45%

43%

42%

42%

42%

40%

40%

39%

39%

38%

35%

34%

33%

32%

30%

25%

25%

24%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Danmark

Sverige

Nederländerna

Luxemburg

Finland

Tyskland, öst

Storbritannien

Tyskland, väst

Tyskland

Estland

Lettland

Tjeckien

Frankrike

EU27

Belgien

Slovakien

Irland

Österrike

Ungern

Slovenien

Spanien

Italien

Malta

Litauen

Polen

Rumänien

Grekland

Cypern

Portugal

Bulgarien

“How many times in the last twelve months have you visited museums or galleries?”

Källa: European Cultural Values, Eurobarometer 2007

Kommentar: Bilden av museibesökandet stämmer väl överens med resultaten från 2001 och 
2003 års undersökningar, de nordiska länderna tillsammans med Nederländerna och Luxemburg 
toppar alltjämt listan. Det bör observeras att museibesöken gäller besök både på museer i det 
egna landet och utomlands. Nära två av tre i Danmark och Sverige har besökt museum eller gal-
leri senaste året. Att procentsiffran i Eurobarometers undersökning ligger högre än i Kulturbaro-
metern och ULF-undersökningarna förklaras av att i dessa senare undersökningar har besök på 
gallerier och konstmuseer separerats från besök på andra museer.
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Andel som 2007 besökt historiska byggnader, platser, 
kulturminnen etc. under senaste 12 månader
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“How many times in the last twelve months have you visited historical monuments (palaces, castles, churches, gardens, 
etc.)?”

Källa: European Cultural Values, Eurobarometer 2007

Kommentar: Att danskar och svenskar toppar listan då det gäller besök på historiska platser och 
kulturminnen kan noteras, samtidigt som italienare och greker hamnar långt under genomsnit-
tet av EU-invånarna. Mönstret är detsamma som i 2001 och 2003 års undersökningar, dock har 
procentandelen aktiva besökare på historiska platser generellt ökat. 
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Andel som 2007 besökt teater senaste 12 månader
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“How many times in the last twelve months have you been to the theatre?”

Källa: European Cultural Values, Eurobarometer 2007

Kommentar: I 2001 års undersökningar låg Sverige på första plats med 44 procent som besökt 
teater. Enligt Kulturbarometern 2002 hade 48 procent och enligt ULF-undersökningen 2006 
hade 39 procent av svenskarna varit på teater senaste året. Till skillnad från Kulturbarometern 
har dock i Eurobarometers undersökning besök på dansföreställning och opera separerats från 
teaterbesök.
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Andel som 2007 besökt balett, dansföreställning eller opera senaste 12 månader
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“How many times in the last twelve months have you seen a ballet, a dance performance or an opera?”

Källa: European Cultural Values, Eurobarometer 2007

Kommentar: Bortsett från Maltas placering kan i diagrammet utläsas samma mönster som gäller 
för flertalet andra kulturaktiviteter, dvs. de nordiska länderna tillsammans med de baltiska län-
derna och Nederländerna ligger i topp även då det gäller besök på opera och balett. 
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Andel som 2007 besökt bio de senaste 12 månaderna
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“How many times in the last twelve months have you been to the cinema?”

Källa: European Cultural Values, Eurobarometer 2007

Kommentar: Även då det gäller intresset att gå på bio intar Sverige en tätposition med 72 procent 
av befolkningen som besökt bio någon gång under senaste året. Motsvarande siffra för Kultur-
barometern 2002 var 68 procent.

I branschstatistik, som mäter antalet biobesök per invånare, kommer dock Sverige i det eu-
ropeiska mittfältet, vilket kan synas parodoxalt. En delförklaring kan vara att den svenska bio-
konsumtionens fördelning har en jämnare utbredning än i andra länder. Andelen mycket flitiga 
biobesökare i Sverige skulle kunna antas vara förhållandevis liten (samtidigt är filmtittandet 
genom video, DVD och television mer utbrett).
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Andel som 2007 läst bok någon gång senaste 12 månader
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“How many times in the last twelve months have you read a book?”

Källa: European Cultural Values, Eurobarometer 2007

Kommentar: Enligt Eurobarometer är svenskarna de flitigaste bokläsarna i Europa, mätt i andel 
som under senaste året någon gång ägnat sig åt bokläsning. Detta stämmer väl överens med 
Eurobarometern 2001, då Sverige hamnade överst med 81 procent årliga bokläsare. Enligt Kul-
turbarometern 2002 hade 82 procent av svenska folket läst bok under senaste året.
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Hinder för deltagande i kulturaktiviteter (2007). Procent
 
  Brist på Brist på Alltför Brist på Brist på ut- Brist på kuns- 
 intresse tid dyrt infor- bud/tillgång skaper/kultu- 
        mation på orten rell bakgrund 

EU27 27 42 29 17 16 13 
Belgien 47 43 31 24 14 25 
Bulgarien 13 32 45 9 29 11 
Cypern 41 52 10 22 13 11 
Danmark 30 40 25 13 12 12 
Estland 16 45 37 12 14 6 
Finland 32 41 30 8 13 8 
Frankrike 25 40 40 24 13 21 
Grekland 36 43 33 29 21 15 
Irland 30 33 11 12 14 9 
Italien 32 41 22 22 15 20 
Lettland 18 45 35 15 22 4 
Litauen 24 47 27 10 17 7 
Luxemburg 40 46 19 18 12 23 
Malta 33 48 14 14 5 9 
Nederländerna 27 47 26 13 11 12 
Polen 19 44 37 12 24 7 
Portugal 34 37 35 20 15 16 
Rumänien 16 51 28 17 24 20 
Slovakien 18 51 45 15 34 9 
Slovenien 47 52 33 23 17 21 
Spanien 31 49 21 21 19 13 
Storbritannien 22 38 17 15 14 8 
Sverige 23 52 21 11 19 5 
Tjeckien 18 48 36 10 26 6 
Tyskland 28 38 30 10 12 10 
Tyskland, väst 29 38 26 11 11 11 
Tyskland, öst 21 38 43 8 16 6 
Ungern 22 47 49 15 23 8 
Österrike 48 38 26 20 10 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not: Multipla svarsalternativ, dvs respondenten kan svara på fler än ett alternativ samtidigt, vilket innebär att summan kan bli 
över 100 procent 
Källa: European Cultural Values, Eurobarometer 2007

Kommentar: Svenskar uppger oftare än andra nationaliteter tidsbrist som ett hinder för att delta 
i kulturaktiviteter, däremot utgör ekonomin i betydligt mindre utsträckning ett hinder för kultur-
deltagande jämfört med andra länder. Brist på kunskaper/kulturell bakgrund har endast 5 procent 
av svenskarna ansett utgöra hinder för kulturdeltagande, vilket är betydligt färre än i övriga 
EU-länder. Jämfört med andra EU-länder intar Sverige en mellanposition då det gäller frågan att 
brist på intresse skulle utgöra ett skäl för att avstå från kulturaktiviteter.
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Hushåll som 2006 var utrustade med persondator, 
spelkonsol och internetuppkoppling. Procent
 

  
Person-

dator 
Spel-

konsol 
Internet-

uppkoppling 

EU27  60 18 49
Belgien 57 15 54
Bulgarien 21 2 17
Cypern 52 24 37
Danmark 85 26 79
Estland 52 4 46
Finland 71 26 65
Frankrike 56  41
Grekland 37 13 23
Irland 59 33 50
Island 84 38 83
Italien 48 19 40
Lettland 41 3 42
Litauen 40 3 35
Luxemburg 77 36 70
Makedonien  4 14
Malta 61 27 53
Nederländerna 80 25 80
Norge 75 29 69
Polen 45 6 36
Portugal 45 18 35
Rumänien  14
Slovakien 50 8 27

Slovenien 65 7 54

Spanien 57  39

Storbritannien 71 36 63
Sverige 82 24 77
Tjeckien 39 2 29
Tyskland 77 16 67
Ungern 50 7 32
Österrike 67 18 52

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa Eurostat, Community survey on ICT, 2006
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Offentliga bibliotek i europeiska länder 2001
 
  Lån per Kostnad per Låntagare Besök per Antal böcker Mediebestånd AV-medier
 besök möjlig  per 1000 1 000 per 1 000 per 1 000 per 1 000 
    brukare invånare invånare invånare invånare invånare 

Belgien 1,3 20 241 5 254 3 274 3 526 224
Bulgarien 2,2 1 115 1 055 6 651 6 807 109
Danmark 2,2 64 350 6 143 5 046 5 665 557
Estland 2,1 8 313 4 489 7 674 7 738 38
Finland 1,6 46 462 12 392 7 187 8 128 844
Frankrike 1,0 18 202 5 211 2 559 2 762 172
Grekland 0,8 7 273 230 915 1 125 10
Irland 0,6 16 238 5 358 3 032 3 137 92
Island 3,6 43 406 2 656 8 533 8 874 298
Italien 0,8 18 277 5 272 730 914 137
Lettland 3,3 4 247 2 769 5 046 5 139 71
Liechtenstein 0,5 10 297 4 595 738 994 223
Litauen 2,6 4 228 2 686 6 163 6 242 67
Luxemburg 1,7 3 81 171 543 548 3
Nederländerna 2,4 31 269 5 129 2 608 2 788 133
Norge 1,0 27 290 4 984 4 536 4 915 290
Polen 3,7 4 187 1 306 3 514 3 591 67
Portugal 0,0 2 317 5 265 650 677 18
Rumänien 2,2 1 93 764 2 204 2 222 14
Schweiz  0,2 48 301 4 668 3 914 4 261 247
Slovakien 3,6 2 126 1 268 3 511 3 561 45
Slovenien 2,8 15 244 3 938 3 565 3 716 118
Spanien 0,1 5 190 5 162 1 083 1 140 40
Storbritannien 1,3 25 561 5 278 1 923 2 159 122
Sverige 1,7 39 271 5 340 4 976 5 289 294
Tjeckien 4,2 4 143 1 612 5 310 5 408 66
Tyskland 1,0 9 101 3 637 1 269 1 448 129
Ungern 0,8 4 136 1 655 4 064 4 230 144
Österrike 2,7 6 104 646 1 161 1 371 124

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Libecon, Millenieundersökningen
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Några nyckeltal om museer i europeiska länder
 
  Lån per Kostnad per Låntagare Besök per Antal böcker Mediebestånd AV-medier
 besök möjlig  per 1000 1 000 per 1 000 per 1 000 per 1 000 
    brukare invånare invånare invånare invånare invånare 

Belgien 1,3 20 241 5 254 3 274 3 526 224
Bulgarien 2,2 1 115 1 055 6 651 6 807 109
Danmark 2,2 64 350 6 143 5 046 5 665 557
Estland 2,1 8 313 4 489 7 674 7 738 38
Finland 1,6 46 462 12 392 7 187 8 128 844
Frankrike 1,0 18 202 5 211 2 559 2 762 172
Grekland 0,8 7 273 230 915 1 125 10
Irland 0,6 16 238 5 358 3 032 3 137 92
Island 3,6 43 406 2 656 8 533 8 874 298
Italien 0,8 18 277 5 272 730 914 137
Lettland 3,3 4 247 2 769 5 046 5 139 71
Liechtenstein 0,5 10 297 4 595 738 994 223
Litauen 2,6 4 228 2 686 6 163 6 242 67
Luxemburg 1,7 3 81 171 543 548 3
Nederländerna 2,4 31 269 5 129 2 608 2 788 133
Norge 1,0 27 290 4 984 4 536 4 915 290
Polen 3,7 4 187 1 306 3 514 3 591 67
Portugal 0,0 2 317 5 265 650 677 18
Rumänien 2,2 1 93 764 2 204 2 222 14
Schweiz  0,2 48 301 4 668 3 914 4 261 247
Slovakien 3,6 2 126 1 268 3 511 3 561 45
Slovenien 2,8 15 244 3 938 3 565 3 716 118
Spanien 0,1 5 190 5 162 1 083 1 140 40
Storbritannien 1,3 25 561 5 278 1 923 2 159 122
Sverige 1,7 39 271 5 340 4 976 5 289 294
Tjeckien 4,2 4 143 1 612 5 310 5 408 66
Tyskland 1,0 9 101 3 637 1 269 1 448 129
Ungern 0,8 4 136 1 655 4 064 4 230 144
Österrike 2,7 6 104 646 1 161 1 371 124

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: A Guide to European Museum Statistics. Institut für Museikunde 2004
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Offentliga kulturutgifter i europeiska länder efter administrativ nivå. Procent 
 
  År Centralt/ Regionalt/ Lokalt/ 
    statligt provins kommun 
Albanien 2007 100,0 0,0 0,0 
Armenien 2007 100,0 0,0 0,0 
Azerbajdzjan 2006 40,0 N/A 60,0 
Belgien 2002 47,7 10,8 41,5 
Bulgarien 2005 65,5 N/A 34,5 
Danmark 2005 62,5 3,6 33,9 
Estland 2005 62,6 1,8 35,5 
Finland 2005 57,2 N/A 42,8 
Frankrike 2002 51,0 12,0 36,0 
Georgien 2007 68,5 N/A 31,5 
Italien 2000 52,2 14,6 1 30,2 
Kanada 2004 45,4 28,6 26,0 
Kroatien 2000 43,0 N/A 57,0 
Lettland 2005 58,4 N/A 41,6 
Litauen 2004 42,3 0,2 57,5 
Makedonien 2005 90,0 N/A 10,0 
Moldovien 2006 52,3 N/A 47,7 
Nederländerna 2004 29,0 8,0 63,0 
Norge 2005 38,6 5,4 56,0 
Polen 2006 19,6 47,8 32,3 
Portugal 2003 37,6 N/A 62,4 
Rumänien 2005 44,0 N/A 56,0 
Ryssland 2005 30,9 69,1 N/A 
San Marino 2005 92,0 N/A 8,0 
Schweiz 2002 25,3 36,2 38,5 
Serbien 2000 45,8 0,6 53,6 
Slovakien 2006 53,5 16,3 30,2 
Slovenien 2006 60,0 N/A 40,0 
Spanien 2004 15,8 28,0 56,3 
Storbritannien 2004 34,1 N/A 65,9 
Sverige 2005 48,0 10,0 42,0 
Tyskland 2003 13,4 43,4 43,2 
Ukraina 2006 23,8 36,3 39,9 
Ungern 2006 29,6 N/A 70,4 
Österrike 2005 34,7 34,4 31,0 

 

 

1) 14,6% regioner, 3.0% provinser
Inga uppgifter tillgängliga för Albanien, Grekland, Vatikanstaten. Irland, Lichtenstein, Malta och Monaco

Källa: Europarådet/ERICarts, Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, 9th edition, 2008. 
Not: Ansvariga för rapportering till ERICarts är s.k authors, nationella oberoende experter som i samråd med 
resp lands kulturministerium och kulturmyndighet tar fram material enligt instruktion från ERICarts.
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Kulturmoms och generell omsättningsskatt i europeiska länder 
Bokmoms och momsreduktion (för uppdragsverksamhet) 
av yrkesutövande författare och konstnärer

Procent omsättningsskatt 

Generell 
moms

Böcker Författare,
kompositörer

Bildkonstnärer

Albanien 20 0 20 20 
Armenien 20 20 20 20 
Azerbajdzjan 18 18 18 18 
Belgien 21 6 6 6 
Bulgarien 20 20 20 20 
Danmark 25 25 EX EX/5 
Estland 18 5 18 18 
Finland 22 8 EX 8 
Frankrike  19.6  5.5 6 6
Grekland 19  4.5 9 9 
Irland 21 0 21 14 
Island 24,5 0 14 14 
Italien 20 4 20 20 
Kroatien 22 0 22 22 
Lettland 18 5 18 18 
Litauen 18 5 15 15 
Makedonien 18 5 3 6 
Malta 18 5 5 18 
Moldavien 20 0 ex ex 
Monaco  19.6  5.5  
Nederländerna 19 6 6 19 
Norge 25 0 ex ex 
Polen 22 0  5/21  5/21 
Portugal 21 5  5/21  5/21 
Rumänien 19 7 19 19 
Ryssland 18 10 18 18 
Schweiz  7.6  2.4 ex ex
Serbien 18 8 18 18 
Slovakien 19 10 19 19 
Slovenien 20  8.5 9 9 
Spanien 16 4 7 7 
Storbritannien  17.5 0 18 18 
Sverige 25 6 6 12 
Tyskland 19 7 7 7 
Ukraina 20 0 20 20 
Ungern 20 5 5 20 
Österrike 20 10  10/20 10 

Källor: Europarådet/ERICarts, Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, 9th edition, 2008. 
ERICarts Institute: Creative Europe Report: On Governance and Management of Artistic Creativity in Europe 
Not: Ansvariga för rapportering till ERICarts är s.k authors, nationella oberoende experter som i samråd 
med kulturministerier och kulturmyndigheter tar fram material efter instruktioner från ERICarts.
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Film och biografer i Europa 2006

  Antal 
Besök

per % dukar 
besök, invånare i multi- 

1000-tal   biografer

EU27 929 225 1,9 37
Belgien 23 807 2,3 59
Bulgarien 2 362 0,3 46
Cypern 813 1,1  
Danmark 12 600 2,3 19
Estland 1 587 1,2 14
Finland 6 687 1,3 15
Frankrike 188 673 3,0 32
Grekland 13 000 1,2 37
Irland 17 854 4,2 40
Island  
Italien 104 200 1,8 27
Kroatien 2 669 0,6 13
Lettland 2 141 0,9 29
Liechtenstein 25 0,7   
Litauen 2 480 1,7 25
Luxemburg 1 252 2,7 42
Malta 948 2,3 41
Nederländerna 22 518 1,4 19
Norge 12 012 2,6 13
Polen 32 374 0,8 39

Portugal 16 367 1,5 35
Rumänien 2 777 0,1 19
Schweiz  16 380 2,2 14
Slovakien 3 396 0,6 8
Slovenien 2 685 1,3 38
Spanien 121 654 2,8 59
Storbritannien 156 560 2,6 64
Sverige 15 293 1,7 14
Tjeckien 11 509 1,1 19
Turkiet 34 861 0,5 18
Tyskland 136 679 1,7 26
Ungern 11 665 1,2 28
Österrike 17 344 2,1 42

Källa: Cultural Statistics, Eurostat 2007 Primärkälla: MEDIA Salles
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Import och export inom EU 2006 av varor relaterade till kulturområdet. 1000-tal EUR
 
  Böcker                 Tidningar, tidskrifter      CD                       Konstverk, antikviteter 
  Import Export Import Export Import Export Import Export 

Belgien 416 592 341 546 288 553 170 786 54 855 32 911 73 232 61 038
Bulgarien 11 707 2 492 4 938 1 791 528 477 516 529
Cypern 18 077 1 095 30 522 4 237 1 800 502 943 93
Danmark 125 819 98 301 44 110 63 219 15 289 10 671 41 112 36 793
Estland 8 680 9 819 2 179 14 956 3 172 2 252 528 3 027
Finland 64 466 39 881 56 693 123 656 15 759 3 380 16 974 23 721
Frankrike 666 919 601 682 424 794 403 967 181 165 101 321 340 158 896 525
Grekland 81 392 42 585 17 638 10 599 8 608 10 343 9 113 36 348
Irland 172 535 159 813 137 699 25 681 18 335 5 652 18 904 13 618
Italien 223 483 480 440 183 161 185 712 58 193 9 178 80 558 132 814
Lettland 13 831 7 481 10 859 2 394 1 360 56 557 739
Litauen 11 972 12 788 1 722 19 398 909 1 067 225 414
Luxemburg 38 156 12 515 29 539 10 906 9 284 6 230 12 397 1 465
Malta 4 924 8 028 6 870 180 1 152 185 554 129
Nederländerna 325 223 382 539 91 564 125 562 46 983 218 583 157 118 85 045
Polen 97 058 113 177 24 529 165 497 6 029 15 112 4 278 20 608
Portugal 64 041 28 186 93 417 3 702 11 804 1 772 54 056 4 448
Rumänien 25 268 2 601 11 356 8 519 2 311 164  
Slovakien 30 266 55 681 20 167 49 128 5 576 1 287 279 81
Slovenien 13 386 70 284 22 421 18 913 4 196 2 189 533 208
Spanien 209 907 598 295 159 572 139 480 31 737 19 847 383 072 53 471
Storbritannien 1 256 215 2 015 890 250 666 625 902 184 153 150 828 1 870 694 3 153 133
Sverige 146 462 111 042 87 420 26 069 45 373 49 096 31 434 37 792
Tjeckien 124 835 96 786 96 797 112 627 8 584 29 544 62 610 13 236
Tyskland 528 287 1 321 223 324 398 852 628 225 422 339 699 276 697 275 528
Ungern 69 699 36 127 32 550 6 934 2 277 2 212 1 833 3 805
Österrike 404 337 72 918 179 487 48 551 68 523 89 234 93 893 319 847

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Eurostat 2007, Primärkälla: Comext
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Sysselsättning inom kulturområdet i Europa 2005

Kultursyssel- Kultursyssel- "Frilansare" (1) Tillfälliga an- 

satta satta av samtl  % av kultur- ställningar 
1000-tal sysselsatta, % sysselsatta % (2) 

EU27  4 940.3 2,4 29,0 16,4
Belgien 88,4 2,1 26,6 12,0
Bulgarien 53,4 1,8 12,2 3,4
Cypern 7,8 2,2 23,3 12,1
Danmark 82,4 3,0 16,5 16,9
Estland 19,2 3,2 7,0 8,8
Finland 79,3 3,3 20,0 18,5
Frankrike 487,9 2,0 20,1 24,9
Grekland 92,4 2,1 35,0 15,6
Irland 47,9 2,5 27,8 2,9
Island 6,0 3,8 32,0 8,2
Italien 464,4 2,1 53,4 20,0
Kroatien 30,0 2,0 25,0 12,6
Lettland 27,5 2,7 12,9 6,9
Litauen 36,3 2,5 3,5 3,6
Luxemburg 3,5 1,8 27,3 6,0
Malta 3,4 2,3 10,7 6,0
Nederländerna 305,8 3,8 35,1 20,0
Norge 48,0 2,2 23,5 13,1
Polen 231,3 1,7 19,1 20,7
Portugal 69,8 1,4 22,3 22,4
Rumänien 97,8 1,1 7,8 3,1
Schweiz  104,6 2,7 25,9 14,4
Slovakien 40,3 1,8 24,2 4,1

Slovenien 22,2 2,3 7,4 27,4
Spanien 389,8 2,1 21,7 29,8
Storbritannien 870,0 3,1 29,7 7,4
Sverige 153,5 3,5 27,0 24,3
Tjeckien 93,7 2,0 30,5 14,6
Tyskland 1 003,9 2,8 32,7 15,2

Ungern 79,8 2,1 23,2 6,7
Österrike 88,6 2,4 29,8 13,3

Källa: Eurostat 2007, Primärkälla: Labour Force Survey, 2005 
1. ej anställda 
2. av anställda
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Högskolestuderande 2005 inom kulturrelaterade utbildningar 
Procent av samtliga studerande inom högskoleutbildningar

Humaniora 
(1)

 Konst,  Journalism 
konstnärliga information, 

  utbildningar (2) biliotek, arkiv 

EU27 8,2 3,9 1,7
Belgien 8,9 4,5 2,2
Bulgarien 5,8 2,6 1,3
Cypern 4,9 3,8 2,0
Danmark 11,6 3,4 1,1
Estland 6,9 4,4 1,7
Finland 9,1 5,3 1,0
Frankrike
Grekland 9,9 1,7 1,2
Irland 6,7 10,2 0,7
Island 11,7 2,6 1,2
Italien 10,1 5,6 3,4
Kroatien 7,0 2,4 1,7
Lettland 4,3 2,3 1,1
Litauen 4,3 2,7 0,1

Luxemburg
Makedonien 9,5 1,5 0,8
Malta 2,5 10,9 3,5
Nederländerna 3,5 4,4 1,0
Norge 8,2 3,2 1,8
Polen 7,1 1,0 0,7
Portugal 4,4 4,2 2,2
Rumänien 9,2 1,4 2,5
Schweiz 8,9 3,9 2,0
Slovakien 3,9 1,8 1,8
Slovenien 6,1 4,5 0,6
Spanien 5,9 4,6 1,6
Storbritannien 10,2 6,5 2,0
Sverige 9,5 3,4 1,9
Tjeckien 7,0 2,6 0,3
Turkiet 3,5 1,2 1,3
Tyskland 12,0 3,7 1,1
Ungern 6,6 1,3 2,5
Österrike 9,7 4,1 2,6

Källa: Eurostat, Primärkälla: UOE 2005 
1. Humanities: Religion, Foreign languages, Mother tongue, History and archaelogy, Philosophy and ethics. 
2. Arts: Fine arts, Music and performing arts, Audio-visual techniques and media production, Design, Craft skills.
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Konsumtionsutgifter för kultur per hushåll 1999. Euro

Kultur Andel kultur Kultur 
 konsumtion konsumtion konsumtion 
 EUR tot utgifter utgifter 

% EUR per capita

EU-15 1 124e 4,5e 1 076e
Belgien 1 226 4,5 1 236
Cypern 542 2,6 689
Danmark 1 695 5,8 1 358
Estland 184 4,3 336
Finland 1 106 5,1 934
Frankrike 1 079 4,2 1 025
Grekland 510 2,7 623
Irland 1 156 4 1 197

Italien 583 2,4 659
Lettland 195 4 427
Litauen 119 2,7 271
Luxemburg 1 563 3,5 1 530
Nederländerna 1 270 5,2 1 324
Polen 243 4,1 461
Portugal 401 3 554
Slovenien 609 4,5 884

Spanien 562 3,3 666
Storbritannien 1 475 4,9 1 366
Sverige 1 608 5,6 1 207
Tjeckien 292 4,3 578
Tyskland 1 374 5,4 1 284
Ungern 268 4,7 507
Österrike 1 251 4,4 1 175

Källa Eurostat 2007, Primärkällor: Household Budget Surveys – EU-15
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De fem mest besökta museerna i europeiska länder. 1000-tal besök

Land/Museer 1000-tal besök

Belgien 2004 �
Centre belge de la Bande dessinée, Brussels 250
Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, Brussels 246
Muséum des Sciences naturelles de Belgique, Brussels 239
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Brussels 214
Musées royaux d’Art et d’Histoire, Brussels 212

Tjeckien 2006
Jewish Museum, Prague 629
National Museum, Prague 561
National Gallery, Prague 554
Terezín Memorial, Terezín 291
Wallachian Open-Air Museum, Ro�nov pod Radho�tem 231

Danmark 2006
Nationalmuseet, Prinsens Palais, Copenhagen 463
Statens Museum for Kunst, Copenhagen 413
Aarhus Kunstmuseum, Aarhus 373
Den Gamle By, Aarhus 362
Louisiana (Museum of Modern Art), Humlebæk 351

Irland 2006
National Gallery of Ireland, Dublin 757
Chester Beatty of Ireland, Dublin 206
Muckross House, Killarney 197
Lewis Glucksman Gallery, University College, Cork 75
Gaa Museum, Dublin 61

Grekland 2005
Archaeological Museum of Acropolis, Athens 1 043
Archaeological Museum of Epidaurus 351
Archaeological Museum of Herakleion 321
Archaeological Museum of Mycena 254
Palace of the Grand Master of the Knights, Rhodes 241

Fankrike 2006
Musée du Louvre, Paris 8 314
Château de Versailles 4 742
Musée d’Orsay, Paris 3 009
Musée national d’Art moderne/Culture Georges Pompidou 1 120
Musée de l’Armée, Paris 1 100

Italien 2006
Archaeological Circuit Colosseum and Palatino, Rome 4 065
Excavations of Pompei 2 544
Uffizi Gallery and Corridoio Vasariano, Florence 1 664
The Accademia Gallery, Florence 1 237
Castel Sant’Angelo, Rome 876

Lettland 2006
Turaida Museum Reserve, Riga region 202
Rundale Palace Museum, Bauska region 147
Latvian Ethnographical Open-Air Museum, Riga 138
Latvian War Museum, Riga 118
Latvian National Museum of Art, Riga 111

Luxemburg 2006
Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean (MUDAM), Luxembourg 66
Musée National d’Histoire Naturelle (MNHN), Luxembourg 49
Musée National d’Histoire et d’Art (MNHA), Luxembourg 48
Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg (MVL), Luxembourg 35
Musée National d’Histoire Militaire (MNHM), Diekirch 27
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Land/Museer 1000-tal besök

Belgien 2004 �
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Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, Brussels 246
Muséum des Sciences naturelles de Belgique, Brussels 239
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Brussels 214
Musées royaux d’Art et d’Histoire, Brussels 212

Tjeckien 2006
Jewish Museum, Prague 629
National Museum, Prague 561
National Gallery, Prague 554
Terezín Memorial, Terezín 291
Wallachian Open-Air Museum, Ro�nov pod Radho�tem 231

Danmark 2006
Nationalmuseet, Prinsens Palais, Copenhagen 463
Statens Museum for Kunst, Copenhagen 413
Aarhus Kunstmuseum, Aarhus 373
Den Gamle By, Aarhus 362
Louisiana (Museum of Modern Art), Humlebæk 351

Irland 2006
National Gallery of Ireland, Dublin 757
Chester Beatty of Ireland, Dublin 206
Muckross House, Killarney 197
Lewis Glucksman Gallery, University College, Cork 75
Gaa Museum, Dublin 61

Grekland 2005
Archaeological Museum of Acropolis, Athens 1 043
Archaeological Museum of Epidaurus 351
Archaeological Museum of Herakleion 321
Archaeological Museum of Mycena 254
Palace of the Grand Master of the Knights, Rhodes 241

Fankrike 2006
Musée du Louvre, Paris 8 314
Château de Versailles 4 742
Musée d’Orsay, Paris 3 009
Musée national d’Art moderne/Culture Georges Pompidou 1 120
Musée de l’Armée, Paris 1 100

Italien 2006
Archaeological Circuit Colosseum and Palatino, Rome 4 065
Excavations of Pompei 2 544
Uffizi Gallery and Corridoio Vasariano, Florence 1 664
The Accademia Gallery, Florence 1 237
Castel Sant’Angelo, Rome 876

Lettland 2006
Turaida Museum Reserve, Riga region 202
Rundale Palace Museum, Bauska region 147
Latvian Ethnographical Open-Air Museum, Riga 138
Latvian War Museum, Riga 118
Latvian National Museum of Art, Riga 111

Luxemburg 2006
Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean (MUDAM), Luxembourg 66
Musée National d’Histoire Naturelle (MNHN), Luxembourg 49
Musée National d’Histoire et d’Art (MNHA), Luxembourg 48
Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg (MVL), Luxembourg 35
Musée National d’Histoire Militaire (MNHM), Diekirch 27

Nederländerna 2006
Van Gogh Museum, Amsterdam 1 700
Rijksmuseum, Amsterdam 1 100
Netherlands Open-Air Museum, Arnhem 400
Railway Museum, Utrecht 386
Palace Het Loo, Apeldoorn 360

Portugal 2005
Mosteiro dos Jerónimos, Lisbon 460
Palácio Nacional de Sintra 361
Palácio Nacional da Pena, Sintra 331
Torre de Belém, Lisbon 288
Mosteiro de Santa Maria da Vitória, Batalha 284

Finland 2006
Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki 234
Museum Centre Vapriikki, Tampere 186
Ateneum Art Museum, Helsinki 142
Turku Castle and the City of Turku Historical Museum 133
Helsinki City Art Museum 103

Sverige 2005
Skansen, Stockholm 1 405
Vasamuseet, Stockholm 893
Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm 794
Moderna museet, Stockholm 703
Världskulturmuseet, Göteborg 382

Storbritannien 2005
British Museum, London 4 536
National Gallery, London 4 202
Tate Modern, London 3 902
Natural History Museum, London 3 078
Science Museum, London 2 020

Kroatien 2005
Cultural History Museum, Dubrovnik 430
HR Archaeological Museum of Istria, Pula 400
Public Institution Brijuni National Park – Departement
for the Protection of Cultural Assets, Fa�ana 148
Technical Museum, Zagreb 103
Archaeological Museum, Zadar 64

Norge 2006
National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo 579
Museum of Cultural History, Oslo 478
Natural History Museums and Botanical Garden, Oslo 413
Nidaros Cathedral Restoration Workshop, Trondheim 388
Norwegian Defence Museums, Oslo, Horten, Trondheim 278

Källa: Eurostat: Cultural Statistics. Primärkälla: EGMUS European Group on Museum Statistics, 2007
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Internationella och globala kulturindikatorer
Europarådets Cultural Policy Reviews, Unescos Our Creative Diversity och Europarådets rap-
port In from the Margins aktualiserade behov av jämförbar kulturstatistik under 90-talet. World 
Culture Report kom ut i två utgåvor (2000 och 2002). I den s.k. Toolsrapporten6 utvecklades en 
teoretisk ram för kulturindikatorer av en brittisk forskare, Colin Mercer. 

Eurostats projekt har de senaste åren inneburit ett genombrott för komparativ europeisk kul-
turstatistik. Tillgången på material för jämförelser med länder utanför EU är dock magrare. Unes-
cos statistikkontor (UIS) producerar och publicerar kulturstatistik i internationella rapporter och 
på Internet. Branschsammanslutningar inom medieområdet tar regelbundet fram statistik, t.ex. 
inom förlagsbranschen, fonogrambranschen och tidningsutgivarna. OECD med trettiotalet med-
lemsländer bedriver utvärdering och analys som även involverar kulturstatistiska indikatorer.

Ett aktuellt projekt med ekonomiskt stöd av svenska Riksbanksfonden är Cultures and Glo-
balization Series med forskarna Raj Isar och Helmut Anheier som redaktörer. I första volymen 
som gavs ut 2007 med titeln Conflicts and Tensions analyseras kulturell utveckling mot bak-
grund konfliktteori. I rapporten presenteras också ett omfattande material av kulturindikatorer. 
En andra volym i rapportserien med temat globalisering och kulturekonomi, The Cultural Eco-
nomy, har kommit ut hösten 2008.

Forskarnätverk och kulturpolitiska observatorier genomför projekt med utgångspunkt i kul-
turstatistik och kulturindikatorer, t.ex det kanadensiska Quebec-observatoriet och det europeiska 
ERICarts. Ett annat exempel på forskarsamverkan är de fyra världskonferenser som hållits i 
Cultural Policy Research; i Bergen 2000, Wellington 2002, Montreal 2004 samt Wien 2006. 

Genom sitt statistiska kontor, Unesco Institute for Statistics, (UIS) har Unesco ett ansvar 
för den internationella kulturstatistiska utvecklingen. UIS publicerar också en omfattande inter-
nationell statistik inom bl.a. områdena bibliotek, museer, film, biografer och litteratur. Studier 
har publicerats om internationella handelsflöden av varor och tjänster inom kulturområdet, den 
senaste 2003.

Ett ytterligare relevant datamaterial utgörs av World Values Surveys undersökningar (2005 
och 2006 års undersökningar, ”the fourth wave”) som tillsammans de båda åren omfattar ett 
hundratal länder. I WVS mäts bl.a. attityder, engagemang och deltagande i kulturorganisationer. 
Utdragen från några av ovan nämnda statistikkällor syftar till att illustrera tillgängliga globala 
och internationella indikatorer. 

6  Towards Cultural Citizenship : Tools for Cultural Policy and Development. Colin Mercer 2002. Gidlunds förlag
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BNP-tillskott av kulturindustrier, kreativa industrier. 1000 US $

Argentina 6 440 000 Grekland 1 733 000

Brasilien 53 034 026 Ungern 1 111 258

Chile 1 243 000 Irland 2 594 200

Paraguay 98 654 Italien 39 911 200

Uruguay 705 000 Letland 211 805

New Zealand 2 429 412 Litauen 316 486

Singapore 1 936 260 Luxemburg 162 600

Hong Kong 5 902 817 Malta  10 832

Australien 13 171 696 Nederländerna 1 456 110

Canada 31 712 375 Polen 2 517 600

USA 341 139 000 Portugal 2 153 200

Österrike 45 666 Slovakien 880 334

Belgien 7 849 000 Slovenien 610 465

Cypern 123 192 Spanien 19 393 600

Tjeckien 2 078 412 Sverige 7 243 200

Danmark 6 544 100 Storbritiannien 53 937

Estland 250 069 Bulgarien 239 640

Finland 5 003 400 Rumänien 798 000

Frankrike 60 003 200 Norge 7 059 000

Tyskland 60 250 000 Island 72 800

Källa: The Cultures and globalizations series: The Cultural Economy (2008). 
Primärkälla: Unesco Institute of Statistics, UIS

Sveriges rankingplats (bland länder nr) i kulturellt handelsutbyte 2002

 Heritage Books Newspapers Other printed Recorded Visual Audiuvi-

 goods  periodicals matter media arts sual media

Export 17 18 13 9 19

Import 16 18 18 19 16 17 14

Källa: Unesco Institute of Statistics, UIS: International Flows of Selected Cultural Goods and Services. 2006

428  KULTURSVERIGE 2009

Det internationella perspektivet



Andel som tillhör olika frivilliga kulturorganisationer och kulturföreningar. Procent 
Undersökningsår anges inom parantes

 Procent   Procent

Albania [2002] 10 Lithuania [1999] 2

Algeria [2002] 12 Luxembourg [1999] 17

Argentina [1999] 9 Malta [1999] 4

Austria [1999] 7 Mexico [2000] 8

Australien 13 Republic of Moldova [2002] 9

Bangladesh [2002] 29 Netherlands [1999] 25

Belgium [1999] 20 Peru (2000) 13

Bosnia/Herzegovina [2001] 4 Philippines [2001] 5

Bulgaria [1999] 4 Poland [1999] 2

Belarus [2000] 2 Portugal [1999] 3

Canada [2000] 21 Puerto Rico 13

Chile [2000] 9 Romania [1999] 3

China [2001] 2 Russian Federation [1999] 1

Croatia [1999] 6 Slovenia [1999] 7

Czech Republic [1999] 10 South Africa [2001] 17

Denmark [1999] 17 Zimbabwe [2001] 4

Estonia [1999] 6 Spain [2000] 6

Finland [2000] 14 Sweden [1999] 26

France [1999] 8 Turkey [2001] 1

Great Britain 10 Uganda [2001] 21

Greece [1999] 21 Macedonia, Republic of [2001] 7

Hungary [1999] 3 Egypt [2000] 3

Iceland [1999] 16 Tanzania,  [2001] 26

India [2001] 15 United States [1999] 37

Ireland [1999] 10 Ukraina 3

Italy [1999] 9 Germany East [1999] 7

Japan [2000] 11 Serbia [2001] 1

Republic of Korea [2001] 19 Venezuela 18

Latvia [1999] 4 Vietnam 9

Källa: The Cultures and globalizations series: The Cultural Economy (2008). 
Primärkälla: World Values Surveys 1999 – 2004. ”The third wave”.

Frågan i undersökningen har formuleringen: ”Please look carefully at the following list of vo-
luntary organisations and activities and say...which, if any, do you belong to?....Education, arts, 
music or cultural activities.”

The World Values Surveys är ett världsomspännande nätverk av samhällsforskare som se-
dan 1970 – talet genomför attitydundersökningar. Undersökningarna genomförs som muntliga 
direktundersökningar (face-to-face) och omfattar urval om 1000 – 2000 intervjuade personer. 
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Bredbandsanslutning i OECD-länder per 100 invånare 2007

 Abbonnemang Nr Antal

 per 100 inv  abbonnenter

Denmark 34,0 1 1 866 306

Netherlands 33,1 2 5 470 000

Switzerland 30,1 3 2 322 577

Korea 29,1 4 14 441 687

Norway 29,1 5  1 388 047

Iceland 29,0 6 90 622

Finland 28,0 7 1 518 900

Sweden 28,1 8 2 596 000

Canada 25,0 9  8 142 320

Belgium 23,1 10 2 512 884

United Kingdom 23,1 11  14 361 816

Australia 22,1 12 4 700 200

France 22,1 13 14 250 000

Luxembourg 22,2 14 105 134

United States 22,1 15 66 213 257

Japan 21,0 16 27 152 349

Germany 21,0 17 17 472 000

Austria 18,1 18 1 543 518

Spain 17,0 19  7 483 790

New Zealand 16,1 20  683 500

Italy 15,8 21 9 307 000

Ireland 15,1 22  653 000

Portugal 14,1 23 1 555 641

Czech Republic 12,1 24 1 252 300

Hungary 11,1 25 1 170 290

Poland 8,0 26 3 040 000

Greece 7,1 27 787 000

Slovak Republic 6,1 28 368454

Turkey 5,1 29 3 767 912

Mexico 4,1 30 4 804 282

OECD 18,1   221 020 786

Källa: OECD

Antal producerade spelfilmer i EU, USA och Japan 1996 – 2006
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Källa: European Audiovisual Observatory
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Siffror i ett nötskal
I projektet KulturSveriges ambitioner ligger att ge en övergripande och sammanfattande bild av 
kulturen i landet med fokus på problem, trender och huvudsakliga strukturer. ”Sammanfattning” 
kan som rubrik te sig förmäten och pretentiös. Siffror kan visa fragment ur en verklighet. Här i 
detta kapitel presenteras ett axplock av indikatorer, ett urval att tjäna som referenssiffror mellan 
konstområden och i ett samhällsperspektiv. Urvalet av material är fragmentariskt. Slutsatser, 
iakttagelser och reflektioner återstår för läsaren att göra. För källhänvisningar, se respektive 
kapitel.

Några publiksiffror 2006. Miljoner besök
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Kulturens andelar i samhällsekonomin 2005/2006. Procent

Kulturutgifter Procent

Statliga kulturutgifter av total statsbudget 1,3

Kommunala kulturutgifter av kommunernas totala driftkostnader 2,4

Landstingens kulturutgifter av landstingens totala utgifter 1,0

Hushållens kulturutgifter av total privat konsumtion 3,5

Total kulturkonsumtion av bruttonationalprodukt, BNP 2,3
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Kulturekonomin 2005: Offentliga och privata kulturutgifter. Miljoner kronor
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Omsättning resp. försäljnings-/biljettintäkter för några 
kultur- och mediebranscher. Milj kronor
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Totalt: 33,7 miljarder kr
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Medlemstal för några riksorganisationer 2006. 1000-tal
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Några exempel på kulturkonsumtion och kulturutnyttjande 2006. Milj. enheter
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Personer 16 – 84 år som varje vecka ägnat sig åt kulturaktiviteter 2006. Procent
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Besöksvanor under år 2006 
Andelen besökare minst en gång under senaste året i åldern 16 – 84 år 
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Massmediedagen i minuter år 2007 
Använd tid en genomsnittlig dag i hela befolkningen 9 – 79 år 
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Mediedagens längd: 
6 timmar 5 minuter
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Kulturens topplistor
Ranking- och topplistor har kommit att bli vanliga i statistikpresentation. Kanske kan läsare av 
KulturSverige anse att topplistor inte ligger inom ramen för en forskarrapport utan snarare tillhör 
journalistikens presentationssätt. Men i rankinglistor kan mönster och samband komma fram 
som inte går att utläsa i omfattande tabeller. En rankinglista indikerar förändringar om den tas 
fram regelbundet, t.ex. årligen. I internationell statistik används ofta rankinglistor som indikato-
rer på sociala och ekonomiska förhållanden. 

Rankinglistornas resultat kan också avslöja mätfel eller metodproblem statistiken, t.ex. i sta-
tistik om landets kommuner eller kulturinstitutioner. En självklarhet, dock värd att påpeka, är 
att siffrorna i rankinglistorna varken blir ”sannare” eller ”falskare” än sitt ursprungsoriginal i 
källmaterialet. I detta kapitel presenteras en svit okommenterade statistiklistor som vill väcka 
läsarens intresse och leda till vidare studier i resp. ämnes- och temaavsnitt. För detaljerade käll-
referenser hänvisas till dessa avsnitt.

Kommunernas kulturinsatser 2006. 30 kommuner i topp 
Nettokostnader, kronor per invånare
 

Nr Kommun Kr/inv   Nr Kommun Kr/inv

1 Helsingborg  1 798  16 Skellefteå  1 289
2 Vara  1 640  17 Gävle  1 283
3 Malmö  1 631  18 Lund  1 275
4 Luleå  1 589  19 Övertorneå  1 260
5 Emmaboda  1 547  20 Avesta  1 245
6 Karlskoga  1 531  21 Åsele  1 245
7 Härnösand  1 511  22 Orsa  1 227
8 Umeå  1 504  23 Borås  1 212
9 Arjeplog  1 431  24 Stockholm  1 194

10 Arvidsjaur  1 363  25 Sandviken  1 193
11 Olofström 1 322  26 Gotland 1 190
12 Ånge  1 320  27 Simrishamn  1 182
13 Sundsvall  1 309  28 Rättvik  1 181
14 Trollhättan  1 301  29 Vimmerby  1 180
15 Pajala  1 292   30 Eskilstuna  1 173

 

 
 
 

Källa: SCB, Kommunernas finanser 2006. Räkenskapssammandrag
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Kommunbibliotek med högsta utlåningen per invånare 2006
 

Nr Kommun- Boklån/   Nr Kommun- Boklån/
  bibliotek inv     bibliotek inv
1 Övertorneå  12,2  16 Vännäs  10,0
2 Tingsryd  11,8  17 Åsele  9,9
3 Borgholm*  11,7  18 Gnesta  9,7
4 Valdemarsvik  11,6  19 Sorsele  9,5
5 Höganäs  11,4  20 Boxholm  9,4
6 Stenungsund  10,9  21 Norsjö  9,1
7 Arboga  10,9  22 Lessebo  9,0
8 Emmaboda  10,8  23 Ljungby  9,0
9 Leksand  10,7  24 Ängelholm*  9,0

10 Båstad  10,6  25 Bjurholm  9,0
11 Höör*  10,5  26 Dorotea  9,0
12 Kumla  10,5  27 Ydre  8,8
13 Älvsbyn  10,2  28 Nybro  8,8
14 Vansbro  10,1  29 Orsa  8,8
15 Karlshamn  10,0   30 Ljusdal  8,8

 
Källa: Folkbiblioteken 2006, Statens kulturråd

De trettio mest besökta museerna 2006
 

Nr Museum Antal besök   Nr Museum Antal besök 

1 Skansen  1 380 851  16 Arbetets museum  224 900
2 Naturhistoriska riksmuseet  556 000  17 Fredriksdal museer/trädgårdar  218 657
3 Dunkers kulturhus  518 797  18 Västerbottens museum  214 956
4 Ekomuseum Bergslagen  500 000  19 Medelhavsmuseet  194 300
5 Rörstrand Musuem  400 000  20 Strängnäs museum  188 803
6 Kulturhuset - Stockholm  395 000  21 Malmö Konsthall  186 951
7 Nationalmuseum  370 849  22 Jamtli Jämtlands läns museum  183 100
8 Tekniska museet  305 746  23 Vallby Friluftsmuseum  177 154
9 Moderna Museet  303 783  24 Världskulturmuseet  176 700

10 Bohusläns museum/Konsthall  292 426  25 Marinmuseum  174 438
11 Stiftelsen Nordiska museet  265 964  26 Göteborgs Konstmuseum  170 218
12 Värmlands museum  249 478  27 Nordiska Akvarellmuseet  165 000
13 Aquaria Vattenmuseum  249 225  28 Örebro läns museum  164 239
14 Malmö Museer  248 912  29 Kalmar läns museum  147 505
15 Stockholms Stadsmuseum  233 029   30 Göteborgs Stadsmuseum  145 308

 
Källa: Museer och konsthallar 2006, Statens kulturråd
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Besöksmål och sevärdheter i Sverige år 2006

Plac.Besöksmål/ Plats/ Besökare Plac.Besöksmål/ Plats/ Besökare

nr sevärdhet kommun 1000-tal nr sevärdhet kommun 1000-tal

1 Liseberg Göteborg 2 844 16 Scandinavium Göteborg 717

2 Kulturhuset Stockholm 2 788 17 Naturhistoriska riksmuseet Stockholm 704

3 Sälens skidanläggning* Malung 2 009 18 Ullevi Göteborg 648

4 Fyrishov Uppsala 1 532 19 Rosvalla Nyköping 612

5 Globe Arena Stockholm 1 367 20 Moderna museet Stockholm 606

6 Skansen Stockholm 1 359 21 Gustavsvik bad Örebro 602

7 Stockholmsmässan Stockholm 1 296 22 Uppsala Domkyrka Uppsala 600

8 Eriksdalsbadet Stockholm 1 200 23 Ales Stenar Ystad 600

9 Gröna Lund Stockholm 1 050 24 Cirkus Stockholm 550
10 Vasamuseét Stockholm 974 25 Parken Zoo, djurpark Eskilstuna 535

11 Åre/Duved Åre 966 26 Dunkers Kulturhus Helsingborg 530

12 Folkets Park Malmö 900 27 Kullaberg, naturreservat Höganäs 500

13 Kungliga slottet Stockholm 795 28 Domkyrkan i Lund Lund 500

14 Söderåsen, naturomr. Svalöv m fl 750 29 Malingsbo-Kloten, naturomr. Smedjebacken 500
15 Svenska Mässan Göteborg 731 30 Ånnaboda/Kilsbergen, Örebro 500 naturomr.

Källa: NUTEK 
*skiddagar säsongen 2005/06

Mest besökta teatrar 2006

Nr Teater Antal besök Nr Teater Antal besök

1 Stockholms Stadsteater 464 239 16 Folkoperan 40 691

2 Riksteatern 349 623 17 Folkteatern i Göteborg 38 270

3 Dramaten 267 440 18 Regionteatern Blekinge–Kronoberg 35 494

4 GöteborgsOperan 231 547 19 Borås Stadsteater 31 152

5 Kungliga Operan 188 436 20 Västerbottensteatern 30 376

6 Föreningen Dalhallas Vänner 107 155 21 Smålands Musik och Teater/Teatern 28 859

7 Malmö Opera och Musikteater 102 620 22 Teater Västmanland 26 560

8 Göteborgs Stadsteater 98 860 23 Värmlandsoperan 24 456

9 Östergötlands länsteater 82 196 24 Orionteatern 21 955

10 Upsala Stadsteater 62 816 25 NorrlandsOperanB 21 894

11 Cirkus Cirkör 61 359 26 Länsteatern i Örebro 21 234

12 Helsingborgs Stadsteater 45 805 27 Teater Västernorrland 20 667

13 Malmö Dramatiska Teater 44 685 28 Skånes Dansteater 17 774

14 Norrbottensteatern 43 577 29 Regionteater Väst 16 068

15 Sörmlands Musik och TeaterC 41 460 30 Folkteatern Gävleborg 14 131

Källa: Statens kulturråd. 
Not: Statistiken omfattar endast statsbidragsstödda teatrar
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Mest sedda filmer 2007

Nr Film Besök

1 Göta Kanal 2 – Kanalkampen 606 423

2 Arn: Tempelriddaren 469 913

3 Se upp för dårarna 280 161

4 Underbara älskade 256 992

5 Underbar och älskad av alla 207 882

6 Rosa – The Movie 198 273

7 Solstorm 197 691

8 Beck – Den svaga länken 119 296

9 Ett öga rött 94 211

10 Nina Frisk 88 395

11 Linas kvällsbok 84 367

12 Ciao Bella 66 150

13 Lilla spöket Laban – Spökdags 65 859

14 Lilla spöket Laban 58 503

15 Du levande 54 569

16 Allt om min buske 38 290

17 Darling 37 444

18 Järnets änglar 34 005

19 Tatuerad torso 31 350

20 Leo 24 461

Källa: Filmåret i siffror 2007. Svenska Filminsttitutet

De mest sålda böckerna 2007 

Män som hatar kvinnor – Stieg Larsson, Månpocket1. 
Luftslottet som sprängdes – Stieg Larsson, Norstedts2. 
Flickan som lekte med elden – Stieg Larsson, Månpocket3. 
Snabba cash: hatet, drivet, jakten – Jens Lapidus, Månpocket4. 
Svinalängorna – Susanna Alakoski, Bonnierpocket5. 
Nu vill jag sjunga dig milda sånger – Linda Olsson, Bonnierpocket6. 
Olycksfågeln – Camilla Läckberg, Månpocket7. 
Isprinsessan – Camilla Läckberg, Månpocket8. 
Harry Potter and the deathly hallows – J.K. Rowling, Tiden9. 
Självkänsla nu! – Mia Törnblom, Månpocket10. 

De mest sålda barn- och ungdomsböckerna 2007

Harry Potter and the deathly hallows1.  – J.K. Rowling,
Harry Potter och Dödsrelikerna2.  – J.K. Rowling
Zoomysteriet3.  – Martin Widmark
Biblioteksmysteriet4.  – Martin Widmark   
Vargbröder: Demonernas port5.  – Michelle Paver
Den silvriga barnkammarboken 6. 
Saffransmysteriet7.  – Martin Widmark, 
Fjärde sommaren8.  – Ann Brashares, 
Den äldste9.  – Christopher Paolini
Testamentet10.  – Laura Trenter
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De mest sålda fackböckerna 2007

Mig äger ingen1.  – Åsa Linderborg
Svensk maffia: en kartläggning av de kriminella gängen2.  – Matti Larsson/Lasse Wierup
Under Valnötsträdet : goda idéer från vårt kök3.  – Anna Bergenström/Fanny Bergenström
The Secret : hemligheten4.  – Rhonda Byrne
Min väg, mina val5.  – Göran Persson
Den hemlige kocken6.  – Mats-Eric Nilsson
Guinness world records 20087. 
100 sätt att rädda världen8.  – Johan Tell
Tjuvlyssnat9.  – Damon Rasti,    
De ovanliga 2: Där friheten är viktigare än tryggheten10.  – Åke Mokvist

Topplistorna om bokförsäljning är framtagna av tidskriften Svensk Bokhandel februari 2008 och bygger på 
uppgifter om antal exemplar i försäljning. Listan bygger på uppgifter från cirka 300 bokhandlare och varuhus.

De 20 mest utlånade författarna i folk- och skolbiblioteken 2006

Nr Författare 1000-tal lån
1 Astrid Lindgren 906
2 Gunilla Bergström 831
3 Anders Jacobsson 751
4 Sören Olsson 751
5 Martin Widmark 677
6 Eva Eriksson 663
7 Jørn Jensen 616

8 Sven Nordqvist 565

9 Måns Gahrton 551

10 Johan Unenge 540

11 Barbro Lindgren 514
12 Mati Lepp 479
13 Helena Willis 461
14 Lasse Sandberg 449
15 Inger Sandberg 447
16 Arne Norlin 404
17 Jens Ahlbom 395
18 Catarina Kruusval 386
19 Olof Landström 384
20 Viveca Lärn 368

Källa: Författarfonden. Undersökning av utlåningen i folk- och skolbibliotek
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Topplistor för TS-upplagor 2007

Nr Dagspress per utgivningsdag Upplaga

1 Aftonbladet 399 400

2 Dagens Nyheter 344 200

3 Expressen inkl. GT o Kvällsposten 320 400

4 Göteborgs-Posten 246 900

5 Svenska Dagbladet 196 600

6 Sydsvenskan 124 100

7 Dagens Industri 118 500

8 Helsingborgs Dagblad o NST 79 000

9 Nerikes Allehanda/Bergslagsposten 65 300

10 Dalarnas Tidningar A+B-upplaga 63 900

Nr Konsumentinriktade tidskrifter Upplaga

1 Buffé 1 996 900

2 IKEA Family Live 736 800

3 Kommunalarbetaren 587 200

4 Hem & Hyra 531 700

5 Dagens Arbete 471 300

6 Hemma i HSB 437 200

7 Svensk Golf 339 300

8 Villaägaren 318 300

9 LAND 229 400

10 Hemmets Journal 228 800

Nr Yrkes- o organisationstidskrifter Upplaga

1 Kommunalarbetaren 587 200

2 Dagens Arbete 471 300

3 Hemma i HSB 437 200

4 Siftidningen 341 600

5 PRO Pensionären 301 500

6 Röda Korsets Tidning - Henry 258 600

7 Lärarnas Tidning 227 100

8 Pedagogiska Magasinet 221 800

9 Studentliv 213 300

10 Veteranen 193 700

Källa: Tidningsstatistik AB

KULTURSVERIGE 2009  441

Kulturens topplistor



Tittartid i minuter i hela TV-befolkningen en genomsnittlig dag 2007
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Källa: Mediamätning i Skandinavien, MMS

TV-kanalernas tio-i-topp-program under 2007 
Publikstorlek i hela TV-befolkningen. Tittare i 1000-tal

SVT1   SVT2  

Melodifestivalen 2007 Final 3 975 Alpint VM 2007 Åre 2 030

Kalle Anka och hans vänner 3 490 Hästmannen 1 430

Eurovision Song Contest 2007 Final 3 425 Vasaloppet 2007 1 315

Melodifestivalen 2007 3 210 Skidor VM 2007 Skidskytte 1 185

På spåret 2 475 Livräddarna 1 185

Svenska Idrottsgalan 2007 2 405 Friidrott VM 2007 Osaka 1 180

Saltön 2 385 Gokväll 1 060

Playa del sol 2 360 Fråga doktorn 1 060

Allsång på Skansen 2 265 Skogman 1 020

Alpint VM 2007 Åre 2 230 Alpint WC 2007 Slalom Damer 980

TV3   TV4  

Fotboll EM-Kval 2007 SVE-LET 1 675 Let´s dance 2 180

Fotboll EM-Kval 2007 SVE-ISL 1 555 Idol 2007 1 930

Fotboll EM-Kval 2007 SVE-DAN 1 500 Bonde söker fru 1 735

Fotboll EM-Kval 2007 SVE-NIR 1 390 Talang 2007 1 640

Fotboll EM-Kval 2007 NIR-SVE 1 160 Wallander Byfånen 1 595

Ishockey VM 2007 KAN-SVE 1 060 Wallander Innan frosten 1 590

Ishockey VM 2007 SVE-FIN 1 030 Hjälp 1 565

Ishockey VM 2007 SVE-SLO 1 020 Wallander Mörkret 1 495

Ishockey VM 2007 SVE-RYS 995 Fotbollsgalan 2007 1 370

Lyxfällan 895 Eurovision dance contest 1360

Källa: Mediamätning i Skandinavien, MMS
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Källförteckning för del II, Statistik

Statistiska rapporter
Barnbarometern 2002/03. MMS Mediamätning i Skandinavien AB
Folkbiblioteken 2007. Kulturen i siffror 2008:3, Statens kulturråd
Forskningsbiblioteken 2006. Kungliga biblioteket/Statistiska centralbyrån
Hushållens utgifter 2006, SCB
Kulturbarometern 2002. Kulturen i siffror 2002:00, Statens kulturråd
Kulturens pengar 2002. Kulturen i siffror 2003:6, Statens kulturråd
Kulturmiljöstatistik 1995. Statistiska meddelanden SM 9701, Statens kulturråd/SCB
Kulturstatistik 2002. Statens kulturråd (2003)
Mediebarometer 2007. Nordicom – Sverige 2008:1
Museer och konsthallar 2006. Kulturen i siffror 2007:6, Statens kulturråd
Musik 2004 – 05. Kulturen i siffror 2007:1, Statens kulturråd
Offentliga kulturinsatser i regionalt perspektiv. Kulturen i siffror 2006:3, Statens kulturråd
Skolbiblioteken 2002. Kulturen i siffror 2001:2, Statens kulturråd
Skyddad natur 31 dec. 2001, MI 41 SM0001, SCB
Statistisk årsbok 2007. Statistiska centralbyrån
Statsbudgetens utfall 2007. Ekonomistyrningsverket
Studieförbunden 2007. Kulturen i siffror 2008:2, Statens kulturråd
Svenska förläggareföreningens branschstatistik 2007, Svenska förläggareföreningen
Teater och dans 2006. Kulturen i siffror 2008:1, Statens kulturråd
Tid för vardagsliv. Tidsanvändningsstudie, SCB, rapport nr 99, 2002
Universitet och högskolor 1999/2000, SM0101, SCB
Upp till 18 –Fakta om barn och ungdom. Barnombudsmannen 2007

Utredningsrapporter, betänkanden
Arbete åt konstnärer. SOU 1997:183
Bredband till hela landet. SOU 2008:40
De konstnärliga yrkesutövarna. SOU 1997:184
Generella konstnärsstöd. SOU 1997:184
Konstnärerna i kulturpolitiken. Konstnärsnämnden 2007
Konstnärerna och trygghetssystemen. SOU 2003:21
Sponsring och kulturfinansiering 2008. Kultur och Näringsliv/Stockholms Handelskammare
Tjugo års kulturpolitik. SOU 1995:85

Övriga publikationer och sammanställningar
Arbetskraftsundersökningarna 2001, SCB
Dataspelsbranschen/Swedish Games Industry. Statistiksammanställning 2007
De mest utlånade författarna i folk- och skolbibliotek 2006, Sveriges författarfond
Enkätsammanställning resp. år, Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK)
Export Music Sweden: The export performance of the Swedish music industry
Företagsregistret 2007, SCB
Gott svenskt utfall i Kultur 2000, rapport från Statens kulturråd, 2007
Hembygdsrörelsens samlade tillgångar, nr 6 2000, Sveriges Hembygdsförbund
Konstnärsnämndens bidrag, Konstnärsnämnden
Kulturrapport 2006, Stockholms kulturförvaltning
Medieutveckling 2006, Radio- och TV-verket
Sponsring och kulturfinansiering. Kultur och Näringsliv, Stockholms Handelskammare
Svensk bokförteckning 2007, Kungliga biblioteket
Svensk bokförteckning 2007, Kungliga biblioteket
Svenska Filminstitutet: Filmåret i siffror 2007
Svenska barnboksinstitutet: Bokprovning; årgång 2006
Svenska kyrkans statistik 2006, Svenska kyrkan
USK, Stockholms stads statistiska kontor Årsbok 2007
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Årsredovisningar, verksamhetsberättelser 
Allmänna arvsfonden. Verksamhetsberättelser
Arbetsmarknadsverket. Årsredovisning 2007
Boverket. Årsredovisning 2007
Centrum för lättläst – LL-stiftelsen. Årsredovisning 2007
Ekonomistyrningsverket. Statsbudgetens utfall 2007
Folkbildningsrådet. Verksamhetsberättelse 2007
Folkbildningsrådet. Årsredovisning 2007
Folkrörelsernas Konstfrämjande. Verksamhetsberättelse 2007
Institutet för språk och folkminnen. Årsredovisning 2006
KLYS/Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd. Verksamhetsberättelse 2007
Kammarkollegiet. Årsredovisning 2007
Konstnärsnämnden. Årsredovisning 2007
Presstödsnämnden/Taltidningsnämnden. Årsredovisning 2000
Radiotjänst AB. Verksamhetsberättelse 2007
Riksantikvarieämbetet. Årsredovisning 2007
Riksarkivet. Årsredovisning 2007
Riksarkivet. Årsredovisning för Riksarkivet och landsarkiven 2007
Riksutställningar. Årsredovisning 2007
SAMI/Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation. Årsredovisning
Språk- och folkminnesinstitutet. Årsredovisning 2007
Statens konstråd. Årsredovisning 2007
Statens kulturråd: Årsredovisning för Statens kulturråd 2007
Statens ljud- och bildarkiv. Årsredovisning 2007
Stiftelsen framtidens kultur. Årsredovisning 1994/95 t.o.m. 2007
Stiftelsen framtidens kultur. Årsredovisning respektive år
Stim/Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå. Årsredovisning 2007
Svenska Filminstitutet. Verksamhetsberättelse 2006
Svenska fotbollförbundet. Årsberättelse 2007
Svenska rikskonserter: Årsredovisning 2007
Svenskt visarkiv: Återrapportering 2006
Sveriges Konstföreningars Riksförbund. Verksamhetsberättelse 2007
Sveriges Radio. Public service-redovisning 2007 
Sveriges Radio. Årsredovisning 2007 
Sveriges Television. Public service-uppföljning 2007
Sveriges Television. Årsredovisning 2007 
Sveriges Utbildningsradio. Årsredovisning 2007
Sveriges författarfond. Verksamhetsberättelse 2007
Sveriges konstföreningars verksamhetsberättelse 2006.
Sveriges ljud- och bildarkiv. Årsredovisning 2007
Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Årsredovisning 2006
Verksamhetsberättelser för Sveriges Television

Internationella rapporter och sammanställningar
A Guide to European Museum Statistics. Institut für Museikunde och EGMUS, (European Group on 
Museum Statistics), 2004
Cultural Statistics, Eurostat/European Commission, 2007
Europarådet/ERICarts, Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, 2008
European Audiovisual Observatory: World Film Market Trends
European Cultural Values. Special Eurobarometer nr 278: 2007/ European Commission
European Cultural Values; dataarkiv via Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst, SSD
Eurostat, EU Labour Force Survey, 2005
Eurostat, Household Budget Survey – EU-15
Human Development Report 2007/2008, United Nations Development Programme, UNDP
Libecon. Millenieundersökningen
OECD, diverse statistiktryck
The Cultures and Globalization series: Conflicts and Tensions (2007)
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The Cultures and Globalization series: The Cultural Economy (2008)
The Economy of Culture in Europe, KEA European Affairs, 2006
The World Values Surveys; databas på hemsida
Unesco Institute of Statistics, UIS: International Flows of Selected Cultural Goods and Services (2005)
World Tourism Organization (WTO)

Övriga material
AF Kultur
Arbetsmarknadsverket
Den nationella SOM-undersökningen 2007
Enkät, Sveriges hembygdsförbund 2003
Export of Swedish Experience Industry, Exportrådet 2006
Exportrådet: Export of Swedish Experience Industry, 2006
Fornminnesregistret och byggnadsregistret, Riksantikvarieämbetet
Författarfonden. Undersökning av utlåningen vid folk- och skolbiblioteken 2006
Hushållens utgifter respektive år, SCB
Högskoleverket
IFPI, International Federation of the Phonographic Industry
KIA-index Sveriges annonsörer
Kreativ tillväxt? – En rapport om ”kreativa näringar” i politik och statistik. Institutet för tillväxtpolitiska 
studier, ITPS, 2008
Kulturtidskriften. Statens kulturråd och Sveriges kulturtidskrifter
Kungl. Biblioteket, Nationalbibliografin
NCB Annual Report
Nationalkommittén för Memory of the World och Unescorådet
Periodica online. Kungliga biblioteket
Rateko&Foto 2008/3
SCB, Företagsregistret
Sponsring och kulturfinansiering 2007. Kultur och Näringsliv, Stockholms Handelskammare
Stockholms stads utrednings- och statistikkontor, USK
Svensk bokförteckning 2006, Kungliga Biblioteket
Svensk telemarknad 2007. Post- och telestyrelsen
Svenska Filminstitutet, Filmåret i siffror 2006
Svenska kyrkan
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK)
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, SMoK. Enkätresultat
Sveriges Släktforskarförbund, material på hemsida
Sveriges videodistributörers förening
Swedish Games Industry 2000
Tidningsstatistik AB
Tidsanvändningsstudien 2001. SCB
Undersökningar av levnadsförhållanden, ULF 2006. SCB. Preliminärt material, råtabeller
Universitets- och högskoleregistret, SCB

Statistikens regelverk
Effektivare statistikstyrning. Betänkande av 1990 års statistikutredning. SOU 2007:90
Kulturutredningen SOU 1995:84
Lag om den officiella statistiken 2001:99
Statens kulturråd, förordning 2007:1186
Statistikförordningen SFS 2001:100
Utredningen om utvärdering av statistikreformen, SOU 1999:96
Ändrad ansvarsfördelning för den statliga statistiken. SOU 1994:1
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