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När Myndigheten för kulturanalys med denna skrift lämnar sin första rapport 
till regeringen har vi funnits till i knappt ett år. Den verksamhet som redovisas i 
rapporten har utförts under 2011, från och med myndighetens start den 1 april.  
 Myndighetens arbete har präglats av att bygga upp verksamheten. 
Huvudsakligen har vi varit inriktade på att formulera hur uppdragen i 
instruktion och regleringsbrev ska genomföras i praktiken. Detta har tagit 
form av ett antal strategier som ligger till grund för flera avsnitt i denna 
rapport. Det gäller omvärldsanalys, samhällsekonomiska analyser, statlig 
verksamhetsstyrning och kulturpolitisk forskning. 
 Mycket tid har förstås ägnats åt att utvärdera kultursamverkansmodellen. 
Där förväntas vi beskriva effekter av modellens införande redan efter det 
första året, vilket inte varit helt lätt. Vi tycker ändå att vi på den relativt korta 
tid som stått till förfogande fått fram en hel del intressanta resultat. 
 Inom ramen för kultursamverkansmodellen har vi också gjort en första  
analys av kulturens finansiering och belyst hur styrformer och bidragsordningar 
fungerar.
 På några områden har myndigheten lagt ut uppdrag på externa utförare. 
Kulturanalys har bland annat beställt en jämförande studie av de tre uppdrag 
med jämställdhetsinriktning som regeringen beslutade om under våren 2011. 
Även här kan vi presentera preliminära resultat.
 För vår omvärldsbevakning har vi beställt en intervjuundersökning med de  
i utlandet placerade kulturråden angående finanskrisens effekter, samt en 
trendanalys kring några begrepp relaterade till medborgarperspektivet.
 Inför arbetet under 2012 har myndigheten även initierat ett flertal forsknings 
studier. Det gäller främst kultursamverkansmodellen, kulturens samlade  
finansiering och barns och ungas kultur. Bland annat har myndigheten skrivit 
ett avtal med Linnéuniversitetet angående en utvärdering av Skapande skola.
 Vår förhoppning är att Kulturanalys 2012 ska ge en bra bild av hur vi på 
Myndigheten för kulturanalys har tolkat våra uppdrag. I rapporten redovisar vi 
några viktiga utgångspunkter för vårt kommande analysarbete. Vi presenterar 
även en del preliminära resultat kring några av våra uppdrag.

Stockholm den 25 januari 2012

Clas-Uno Frykholm
Direktör/Myndighetschef

Förord
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Med denna skrift lämnar Myndigheten för kulturanalys sin första rapport till  
regeringen. Den verksamhet som redovisas i rapporten har utförts under 2011, 
från och med myndighetens start den 1 april. Myndighetens arbete har präglats 
av att bygga upp verksamheten. Huvudsakligen har vi varit inriktade på att 
formulera hur uppdragen i instruktion och regleringsbrev ska genomföras i 
praktiken. Detta har tagit form av ett antal strategier som ligger till grund för 
flera avsnitt i denna rapport. Det gäller omvärldsanalys, samhällsekonomiska 
analyser, statlig verksamhetsstyrning och kulturpolitisk forskning. 
 
Rapporten är indelad i sex kapitel, vart och ett ägnat åt ett av de huvuduppdrag 
som myndigheten har enligt instruktionen.

Kapitel 1
I Kapitel 1 redovisar vi resultatet från vårt omvärldsarbete. Vi har under 2011 
följt medierapporteringen på kulturområdet, i syfte att identifiera aktuella 
frågor och att få en utgångspunkt för att göra prioriteringar i vår verksamhet. 
Kapitlet uppmärksammar några mediedebatter kring kulturpolitik, med tyngd
punkt på kultursamverkansmodellens styrkor och svagheter, samt effekter för 
olika intressenter i satsningen Skapande skola. Dessutom behandlar vi debatten 
som uppstod kring en rapport om kommunernas utvärdering av kulturinsatser 
och även debatten gällande rapporteringen om arbetet med att få till stånd ett 
nytt filmavtal. I en kortfattad analys beskriver vi avslutningsvis hur innehållet 
i debatterna får konsekvenser för vår framtida verksamhet.

Det första kapitlet innehåller även en internationell utblick som beskriver hur  
den finansiella krisen påverkat kulturområdet i några utvalda länder. Som 
underlag för beskrivningen har intervjuer gjorts med de i utlandet placerade 
kulturråden. Stora skillnader finns, både när det gäller hur hårt drabbade 
länderna är och hur man väljer att möta problemen. Länder som satsar 
offensivt är till exempel Frankrike och Kina, medan Storbritannien och USA 
valt en mer defensiv strategi. Även Ryssland och Serbien har problem, men det 
beror inte bara på finanskrisen. Länder som drabbats hårt av nedskärningar 
försöker kompensera för minskade offentliga medel genom att stimulera 
sponsring, donationer och annan alternativ finansiering.

Kapitlet fortsätter sedan med redovisningen av en problematiserande under
sökning av begreppen publik, deltagande och medborgare. Det pågår en 
uppluckring av gränsen mellan amatörkultur och professionell kultur. På 
motsvarande sätt sker även en förändring i synen på publiken, som inte 
längre ses som konsumenter och åskådare, utan i hög grad som deltagare i 
den kreativa processen. Den tekniska utvecklingen under de senaste två 
decennierna har inneburit en explosion av kulturproducenter. Eget skapande 
och aktivt deltagande i kulturella aktiviteter, i ordnade eller spontana former, 

Sammanfattning
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har en avsevärd potential för att skapa social sammanhållning, politisk 
med vetenhet och ansvarstagande för framtiden. Samtidigt är begreppet 
medborgare problematiskt i en globaliserad värld med stora flyktingströmmar, 
då det exkluderar en stor del av befolkningen.

Omvärldskapitlet avslutas med en kort återgivning av myndighetens strategi för 
omvärldsarbete. Vi ska arbeta med både breda och tematiska omvärldsanalyser. 
Breda omvärldsanalyser syftar till att beskriva och analysera aktuella 
händelser, tendenser och mer generella trender inom kulturområdet. Avsikten 
är att fånga in frågor som kan vara relevanta att fördjupa sig i, men också  
att ge en tolkningsram för myndighetens övriga analysarbete. Tematiska  
omvärlds analyser syftar till att gå på djupet med vissa tema  områden.  
Exempel på sådana planerade områden för perioden 2012–2013 är breddad 
finansiering, decentral iseringens betydelse för konstnärlig kvalitet samt 
kulturens digitalisering.

Kapitel 2
Kapitel 2 behandlar myndighetens arbete med samhällsekonomiska analyser. 
Vår avsikt är att analyserna ska omfatta alla relevanta effekter och inte 
begränsas till de effekter som har ett marknadspris. I flera delar av myndighetens 
särskilda uppdrag krävs samhällsekonomiska analyser. Exempelvis i analyser 
av kulturens samlade finansiering, bedömning av effekterna av den statliga  
verksamhetsstyrningen och bidrags ordningarna samt utvärdering av kultur
samverkansmodellen.

I syfte att strukturera arbetet har  fyra delområden preciserats. Inledningsvis 
diskuteras och problematiseras kulturens betydelse för samhället och 
medborgarna ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Därefter följer ett 
avsnitt om kommande arbete med att skapa överblick över kulturens samlade 
finansiering och insatser av ickemarknadsprissatta resurser, samt analyser 
av befintliga bidragsmekanismer ur olika perspektiv. Avslutningsvis berörs 
effekterna för kulturskaparna kort.  

Kapitel 3
I Kapitel 3 redovisar vi resultatet från vårt arbete med den löpande utvärderingen 
av kultursamverkansmodellen. Under 2011 har vi genomfört en första studie med  
fokus på dialogprocessen och kortsiktiga effekter i de fem regioner som först 
ingått i modellen. Slutsatser är bland annat att kultursamverkansmodellen har  
bidragit till att sätta kulturen på den politiska agendan regionalt och att de  
olika aktörerna upplever att deras intressen synliggörs. Regionernas kultur
planer omfattar regionens all verksamhet på kulturområdet, inte bara den som 
är kopplad till det statliga bidrag som fördelas till regionerna. Därmed får 
kulturplanerna stor betydelse i regionerna.

Det visar sig emellertid att kultursamverkans modellen är tids och resurs
krävande, att förutsättningarna för deltagande i dialogprocesserna har varit  
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bristfälliga för de professionella fria kulturskaparna och för det civila 
samhället, samt att dialogprocesserna skapar oklarhet kring var och när 
besluten egentligen fattas och på vilka grunder.

Vid sidan av studien kring dialog processen har myndigheten även konstaterat  
att det skett endast marginella förändringar i fördelningen av statsbidrag 
till regional kulturverksamhet. Drygt hälften av statsbidragen till regional 
kulturverksamhet i de fem första regionerna i samverkansmodellen går till  
institutioner för professionell teater, dans och musikverksamhet i Göteborg  
och Malmö. För dessa institutioner har inga förändringar gjorts i tilldelat  
stats bidrag mellan åren 2010 och 2011. Eventuella förändringar i  
institut ion ernas uppdrag har inte  analyserats.

Myndigheten har även initierat ett forskningsprojekt med det övergripande  
syftet att studera om och hur kultur samverkansmodellen gett några effekter på 
den regionala kulturpolitikens form och innehåll. Projektet genomförs som en  
jämförande fallstudie i utvalda regioner. Fallstudien fokuserar på följande tre  
huvudområden, som berör tre olika dimensioner av kultur samverkans 
modellen: verksamhetsstyrning, organisation och utfall. 

Kapitel 4
Rapportens Kapitel 4 beskriver våra utgångspunkter för uppdraget att bedöma  
effekterna av den statliga verksamhets styrningen och bidragsordningarna 
inom kulturpolitiken. En effekt definieras här som ”en förändring som 
inträffat som en följd av en vidtagen åtgärd och som annars inte skulle ha 
inträffat”. Myndigheten arbetar med såväl egna studier, som att beställa 
forskningsinsatser för att genomföra uppdraget. 

Vi avser att studera exempelvis mål uppfyllelse för olika bidragsordningar och 
hur till exempel kriterier eller annan statlig styrning över bidrags
fördelningen kan ha påverkat måluppfyllelsen. Det handlar bland annat 
om löpande utvärdering av kultursamverkansmodellen och en forsknings
baseradutvärdering av Skapande skola. I myndighetens kart läggning av 
kulturens samlade finansiering behövs en fördjupning och särskild analys av 
kultur verksamheter som åtminstone delvis har statlig finansiering. 

Kapitel 5
Under 2011 har Kulturanalys inlett sitt arbete att utifrån instruktionens 
uppdrag bedöma utvecklingen när det gäller mångfald, tillgänglighet och 
jämställdhet inom kulturområdet. Bland annat har myndigheten påbörjat 
utvecklingen av en strategi för arbetet. Dessutom har en extern forskare fått i  
uppdrag att göra en jämförande studie av tre regeringsuppdrag med jämställd
hetsinriktning. En första del rapport visar att de tre uppdragen på kort tid startat 
olika typer av verksamhet. Genom att uppdragen skiljer sig åt är det svårt att 
göra direkta jämförelser. Däremot går det att uttala sig om de förutsättningar 
som skapats under denna första period. Uppdragen inom film och musik är 
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inriktade på jämställdhet i en kvantitativ betydelse, genom att de vill öka 
andelen kvinnor på betydelsefulla positioner inom området. Uppdraget inom 
museisektorn är inriktad på jämställdhetsintegrering, genom att det fokuserar 
verksamheten: samlingarna och utställningarna. Skillnaderna i uppdragen 
återspeglar sig direkt i hur uppdragsägarna tolkat uppdragen. Vilka effekter 
det får för arbetet med jämställdhet inom de olika sektorerna är intressant och 
relevant att följa upp.

Kapitel 6
I Kapitel 6, som är rapportens sista, redovisas hur myndigheten avser att arbeta
 med forskningsfrågor. Enligt vår strategi kan arbetet delas upp i beställning av 
forskningsinsatser och utvärderingar å ena sidan och internt utvecklingsarbete 
å andra sidan. De externa tjänsterna ska beställas med syfte att användas 
som underlag till de årliga rapporterna till regeringen. Under 2012 ska 
forskningsinsatserna ha inriktning mot myndighetens analyser av kulturens 
samlade finansiering, kultursamverkansmodellen samt barns och ungas kultur. 
Det interna arbetet ska främst bestå av att systematiskt inventera den forskning 
som utförs i Sverige som är relevant för myndigheten, att aktivt söka upp och 
etablera kontakter med forskarmiljöer i Sverige och övriga Norden, att samla 
ett vetenskapligt råd för att kvalitetssäkra strategi och inriktning, att inleda 
en intern seminarieserie där myndighetens utredare kan pröva grund läggande 
frågor eller vetenskapliga texter, samt att delta i och rapportera från relevanta 
vetenskapliga konferenser.
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The present document constitutes the first report submitted to the Government 
by the Swedish Agency for Cultural Policy Analysis. The activities described in 
the report were carried out during 2011, beginning on 1 April when the Agency 
became operational. The Agency’s work thus far has been characterised by 
organising and initiating its activities. We have focused mainly on formulating 
how the tasks specified in the instructions and spending authorisation are to 
be carried out in practice. This has taken the form of a number of strategies 
which underlie several of the sections in this report, namely horizon scanning, 
economic analysis, state controllership and cultural policy subsidies, and 
cultural policy research.

The report is divided into six chapters, each dedicated to one of the Agency’s 
principal tasks as specified in the instructions.

Chapter 1
In Chapter 1 we present the results of our horizon scanning. During 2011 we 
monitored media reporting of the culture sector with the aim of identifying 
topical issues and establishing a basis for priorities in our activities. The chapter 
highlights some media discussions of cultural policy, with the emphasis on the 
strengths and weaknesses of the cultural cooperation model, as well as effects 
for various stakeholders in the Creative School (Skapande skola) programme. 
We also look at the discussion that followed a report about municipalities’ 
evaluation of culture initiatives, as well as the discussion concerning the 
reports about efforts to bring about a new film agreement. The section closes 
with a brief analysis of how these discussions will have consequences for our 
future activities.

The first chapter also includes an international perspective which describes 
how the financial crisis has affected the culture sector in selected countries. 
These descriptions are based on interviews with Sweden’s counsellors for 
cultural affairs in those countries. There are considerable differences, both in 
terms of how affected countries are and how these countries choose to deal 
with the problems. Countries with a proactive strategy include France and 
China, while the UK and US have chosen a more defensive approach. Russia 
and Serbia also have problems, but these are not due solely to the financial 
crisis. Countries which have been forced to apply severe cuts are trying to 
compensate for shrinking public funds by stimulating corporate sponsoring, 
donations and other alternative forms of financing.

The chapter then continues with a description of a critical analysis of the 
terms audience, participation and citizens. The boundary between amateur 
and professional culture is becoming blurred. Correspondingly there is also a 
change in the view of the audience, no longer seen as consumers and spectators 

Summary
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but instead very much as participants in the creative process. Technological 
developments over the last two decades have brought about an explosion of 
culture producers. Individual creativity and active participation in cultural 
activities, under organised or spontaneous forms, have a considerable potential 
for creating social cohesion, political awareness and a sense of responsibility 
for the future. At the same time, the term citizen is problematic in a globalised 
world with large refugee flows, since it excludes a large part of the population.

The chapter closes with a brief description of the Agency’s strategy in this area, 
which is to apply both broad and thematic horizon scanning. Broad horizon 
scanning is intended to describe and analyse current events, tendencies and 
more general trends in the culture sector. The aim is to identify issues which 
may be relevant for indepth analysis, but also to provide a frame of reference 
for the Agency’s other analysis efforts. Thematic horizon scanning is in
depth analysis of specific areas. Examples of areas where thematic analyses are 
planned for the 20122013 period include broadened financing, the importance 
of decentralisation for artistic quality and the digitalisation of culture.

Chapter 2
Chapter 2 deals with the Agency’s economic analyses. Our intention is for the 
economic analyses to comprise all relevant effects, regardless of whether they 
have a direct market value or not. Economic analyses are required for several 
parts of the Agency’s remit. Examples include analyses of society’s spending 
on culture, assessments of the effect of state controllership and cultural policy 
subsidy systems, and an evaluation of the cultural cooperation model.

Four subordinate areas have been defined in order to structure the process. 
The chapter opens with a critical discussion of the significance of culture for 
society and for citizens wellbeing, from a socio economic perspective. This 
is followed by a section on coming efforts to create an overview of society’s 
spending on culture and inputs of nonmarketpriced resources, and on 
analyses of existing subsidy mechanisms from various perspectives. In closing, 
the effects for culture producers are examined briefly.

Chapter 3
In Chapter 3 we present the very first results of our continuous evaluation of 
the cultural cooperation model. During 2011 we carried out an initial study 
focusing on the dialogue process and short term effects in the five regions/
county councils which participated in the model. Among the conclusions, one 
is that the model has contributed to putting culture on the regional political 
agenda and another that the various actors feel that their interests are being 
given visibility. Regional culture plans comprise all of the region’s/county 
council’s activities in the culture sector, not just that linked to the state 
subsidy provided to the regions. This makes the culture plans very significant 
in the regions.
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It also turns out that the regions management of the cultural cooperation model 
requires a lot of time and resources, and that conditions for participation in 
the dialogue process have been less than ideal for independent professional 
culture producers and for civil society. The dialogue processes create a lack of 
clarity about where and when decisions are actually made, and on what grounds.

In addition to the study of the dialogue process, the Agency notes that only 
minor changes have occurred in the allocation of state funds to regional culture 
activities. Just over half of state funds for regional culture activities in the 
five first regions included in the cultural cooperation model go to institutions 
for professional theatre, dance and music in Gothenburg and Malmö. No 
reallocations have been made in state funding for these institutions between 
2010 and 2011. Possible changes to the institutions’ missions have not been 
analysed.

The Agency has further initiated a research project with the overall aim of 
studying if and how the cultural cooperation model has affected the form 
and content of regional cultural policy. This project is being carried out as 
a comparative case study in selected regions. The case study focuses on the 
following three main areas which affect three different dimensions of the 
cooperation model: controllership, organisation and outcome.

Chapter 4
Chapter 4 of the report describes our basic principles for the task of assessing 
the effects of state controllership and subsidy systems in cultural policy. For 
these purposes, an effect is defined as “a change occurring as a result of an 
applied measure, and which otherwise would not have occurred”. To complete 
this task, the Agency both carries out its own studies and commissions external 
research efforts.

We intend to study e.g. levels of goal attainment for different subsidy systems 
and how, for instance, criteria or other state controllership of the distribution 
of funds may have affected goal attainment levels. This includes continuous 
evaluation of the cultural cooperation model and a researchbased evaluation 
of the Creative School programme.

Chapter 5
During 2011 the Agency began the task of assessing, in accordance with 
the instructions, developments in terms of diversity, accessibility and equal 
opportunities in the culture sector. Among other things, the Agency has  
initiated a strategy for this task. Additionally, an external researcher has been 
commissioned to make a comparative study of three government commissions 
with equal opportunities emphasis. A first intermediary report indicates that 
within a short period of time the three commissions have begun different 
types of activities. Because the commissions differ it is difficult to make direct 
comparisons. It is, however, possible to comment on the conditions created 
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during this initial period. The commissions within film and music are aimed 
at equal opportunities in a quantitative sense, by wanting to increase the share 
of women holding important positions in the area. The commission for the 
museum sector is aimed at equal opportunities integration, by focusing on 
operations: the collections and exhibitions. The differences in the commissions 
are immediately reflected in the way those responsible for them have interpreted 
them. It will be interesting and relevant to follow up what effects this might 
have for equal opportunities efforts within the various.

Chapter 6
In Chapter 6, which is the final chapter of the report, the Agency’s approach to 
research matters is presented. Under our strategy, these are divided into 
commissioning research and evaluations on the one hand, and internal develop
ment efforts on the other. External services are to be commissioned with a 
view to being used as a basis for the annual reports to the government. During 
2012 these research efforts will be concentrated on the Agency’s analyses of 
society’s spending on culture, the cultural cooperation model, and children 
and young people’s culture. Internal efforts are to concentrate on a systematic 
inventory of research carried out in Sweden with relevance for the Agency; the 
active seeking out of and establishing of contacts with research environments 
in Sweden and the Nordic countries; the assembling of a scientific council for 
the quality assurance of strategy and focus; the initiation of a series of internal 
seminars in which the Agency’s investigators can test fundamental questions or 
scientific texts; and the participation in and reporting from relevant scientific 
conferences.
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1. Omvär ldsanalys
Kulturpolitiken i media
 

Kulturanalys har under 2011 följt medie    rapporteringen på kultur  området i 
syfte att identifiera aktuella frågor och att få en utgångspunkt för att göra 
prioriteringar i vår verksamhet.
 
Medierapportering och debatter inom några områden har bedömts som 
särskilt viktiga i vårt kom  mande arbete. Det gäller debatterna om den 
aktuella politiken, med tyngdpunkt på kultur samverkansmodellens styrkor 
och svagheter samt effekter för olika intressenter i satsningen Skapande skola. 
Därutöver har vi med särskilt intresse följt den diskussion som följde i spåren 
av Timbros rapport Noll koll om kommunernas utvärdering av kultur insatser 
och rapporteringen om arbetet med att få till stånd ett nytt filmavtal.
  
Avsnittet ger en bild av hur menings utbytet har löpt och vilka åsikter som 
kommit till uttryck. I en kortfattad analys beskriver vi avslutningsvis hur 
innehållet i debatterna får konsekvenser för vår framtida verksamhet.

Det sägs ibland att kulturpolitiken är ett av de politikområden där riksdagens 
partier skiljer sig minst åt i sin grund              hållning. Ändå är kultur och kultur   politik  
något som åtskilliga har mycket bestämda och många gånger skilda meningar  
om. Kulturområdet har i flera medier en särskild rubrik eller ett utrymme  
för debattinlägg där artiklar och inslag publiceras i avsikt att provocera eller 
polemisera. Men det är heller inte ovanligt att ett enskilt påstående kan ligga 
till grund för lång varig och animerad debatt med åtskilliga repliker.
 
Kulturanalys har under 2011 följt medierapporteringen på kulturområdet. 
Bland de många debattämnen och replikskiften som pågått under året har 
vi här velat uppmärksamma fyra debatter, som vi uppfattar har betydelse för 
vårt uppdrag. De kan även utgöra exempel på var några av gränslinjerna går i 
det svenska kulturella fältet.

Debatterna gäller kultursamverkans modellen, Skapande skola, Timbros 
rapport Noll koll och filmavtalet. Vi har här sammanfattat vår bild av hur 
menings  utbytet har löpt och vilka åsikter som kommit till uttryck.

Kultursamverkansmodellen
År 2011 sjösattes kultursamverkans modellen i fem regioner. I början av året 
rörde medierapporteringen mest frågor kring medelsfördelningen till dessa 
fem regioner. Bland annat uttrycktes en viss besvikelse att förändringarna i 
den statliga finansieringen var marginell. 
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En del av debatten har rört relationen mellan regional nivå och statlig nivå. 
Vissa aktörer hade gärna sett en ökning av den statliga finansieringen genom 
samverkansmodellen. Det har uttryckts att en ökad regionalisering kräver 
att regionerna själva satsar på det strategiska arbetet, men att det krävs att 
staten svarar upp mot det ekonomiskt. Annars finns en risk att ökad regional 
byråkrati kommer att stjäla resurser från kulturverksamheterna. Skeptiker 
menar att införandet av modellen kommer att leda till en ökad byråkratisering 
av kulturpolitiken, där strukturer måste byggas upp på lokal och regional 
nivå, medan en effektivisering och minskning av den statliga nivån inte 
kommer att ske.

Det har vidare framförts att modellen i själva verket skulle innebära en starkare 
statlig styrning av kulturpolitiken på den regionala och lokala nivån. Reformen 
skulle leda till en ökad centralisering och mer detaljstyrning, snarare än en 
decentralisering. En annan synpunkt är att staten är alltför fokuserad vid att 
kvalitetssäkra och följa upp, som om den inte riktigt tror på sin egen reform.

En annan del av debatten har rört relationen mellan det regionala kultur
livet och de regionala beslutsfattarna. Det har hävdats att det finns en 
risk att kultur, genom en för tydlig politisk inblandning, skulle reduceras 
till ett medel för ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning i händerna på 
regionerna, istället för att behandlas utifrån sina egna premisser. Det har 
framförts argument både för och mot ett ökat ansvar för kulturpolitik på 
lokal och regional nivå. Förespråkarna för modellen argument erar att lokalt 
och regionalt finns den bästa kunskapen om kulturen, medan motståndarna 
hävdar att så inte är fallet.

Trots den initiala besvikelsen hos en del aktörer, blandat med en rad farhågor 
hos andra, har även positiva aspekter med samverkansmodellen lyfts fram i 
debatten. Genom införandet av modellen har kultur och kulturpolitik fått 
ökat utrymme på den politiska kartan och förankrats tydligare på lokal och 
regional nivå. Dessutom har statusen på kultur och kulturpolitik höjts. 

Skapande skola
Medierapportering kring Skapande skola under 2011 har i stor utsträckning 
rört konkreta projekt och varit en redovisning av vad som faktiskt gjorts med 
bidragsmedel från Kulturrådet. De som kommit till tals är oftast rektorer 
och tjänstemän med ansvar för Skapande skola. De redogör, oftast i positiva 
ordalag, för hur bidraget har omsatts i kultur som kommer eleverna tillgodo. 
Även om en stor del av rapporteringen är mer av deskriptiv karaktär, finns det 
även en del åsikter och kritik.

Det har framförts att Skapande skola är en bra satsning, men att den inte 
är tillräcklig. En synpunkt är att Skapande skola aldrig kan ersätta estetiska 
ämnen som läroämnen i skolan, en annan att det skulle vara bättre att rikta 
satsningen mot de kommunala musik och kulturskolorna.
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En del av diskussionerna som förts rör Skapande skolabidragets hemmahörighet 
bland politikområdena. En generell kritik som framförts är att kostnaderna 
borde belasta utbildningsbudgeten istället för kulturbudgeten då kulturen 
redan får så pass lite pengar. En annan synpunkt är att Skapande skola snarare 
är att betrakta som en ren arbetsmarknadsåtgärd än en kultur  satsning. Men 
det har även framförts att Skapande skola är en bra satsning för att skapa nya 
arbetstillfällen för kulturarbetare i skolan. Dessutom stärker Skapande skola
insatserna elever och ökar deras kreativitet.
 
Andra inlägg i debatten har rört tillgänglighetsaspekten: Kommer satsningen 
alla elever till del och är bidraget någorlunda jämnt fördelat över landet? Under 
året har det rapporterats att alla kommuner utom två har sökt Skapande skola
bidrag och enligt Kulturrådet har 99 procent av kommunerna som någon gång 
sökt medel fått ta del av bidraget. Men frågor som ställs är: Fick alla barn 
i kommunen möta kultur? Fick alla barn regelbundet möta kultur? Vilken 
form av kultur fick de vara med om? Finns det något pedagogiskt arbete kring 
satsningen?

Från kulturskaparnas håll har det uttryckts att Skapande skola har gett 
möjligheter för konstnärer att komma ut i skolan, men erfarenheten är att 
arvodena är låga och uppdragen korta. Under finansiering verkar ofta negativt 
på kvalitet, vilket inte ligger i linje med de kulturpolitiska målen. Mot 
bakgrund av detta efterfrågas en utvärdering av skapande skola som helhet.

Noll koll
Den 13 oktober 2011 publicerade tanke smedjan Timbro rapporten Noll koll. 
Bristande uppföljning av kommuners kulturverksamhet. I anslutning till  
publiceringen arrangerades en offentlig debatt på temat i Kulturhuset i 
Stockholm. Rapporten föregicks av en debattartikel på SVTs webbplats, där 
författarna och projektledaren argument erade för att kommunerna saknar 
kontroll på de pengar som går till kultur. I kölvattnet till rapporten uppstod 
en debatt om kommunernas uppföljning och utvärdering av medel som går till 
kultur. Kritiken som riktades mot rapporten bestod dels av att underlaget var 
för litet för att bygga någon slutsats på (intervjuer hade gjorts med företrädare 
för fem av landets 290 kommuner), dels av att det bara var politiker och inte 
tjänstemän som intervjuats. Det gavs även exempel på utvärderingar som 
faktiskt gjorts av kommunala kultursatsningar. De som stod bakom rapporten 
bemötte kritiken med att det främst var en idérapport där ansatsen inte varit 
att samla in statistik och nyckeltal, utan att titta på hur kultur kan mätas, 
följas upp och förbättras. Anledningen till att de valt att intervjua politiker 
i första hand och inte tjänstemän inom förvaltning sades vara att de ville 
blottlägga den okunskap som styr kulturens mål och medel.

Filmavtalet
I början av 2011 rapporterade media om att kulturministern i samband med 
Göteborgs Internationella Filmfestival lovat att ett nytt filmavtal skulle vara  
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klart till årsskiftet 2011/2012. Kultur ministern rapporterade också att en 
person som fått i uppdrag att förhandla fram ett nytt avtal skulle presenteras 
inom kort. Svenska Filminstitutet publicerade på sin webbsida strax efter detta 
en vision om hur ett framtida film avtal skulle kunna se ut som innehöll de tre 
områdena politiken, publiken och filmerna. I februari presenterade regeringen  
den utredare som fått i uppdrag att förhandla fram ett nytt avtal samt de 
direktiv som utredaren har att arbeta utifrån. Reaktioner som framkom i 
samband med detta var bland annat att branschen ansåg att det var olyckligt 
att regeringen låst sig vid en avtalsmodell. De framfördes att staten parallellt 
borde utreda hur en helstatlig filmpolitik skulle kunna organiseras och 
finansieras.

Kritiken som framförts mot det rådande filmavtalet, och där flera vill  
se en förnyelse, gäller visningsfönstret på bio, teknikfrågan, piratfrågan och  
moms frågan. Kravet att en film måste premiär        visas på bio för att den ska få 
statligt stöd har ifrågasatts från flera håll, bland annat har Konkurrensverket 
yttrat sig för teknikneutralitet. Bredbandsleverantörerna har varit inbjudna 
som part i förhandlingarna, men dessa är inte nöjda med de krav som ställts på 
att de ska agera kraftigare mot illegal fildelning. De har argumenterat att det 
inte finns rättsligt stöd för att agera polis mot sina egna kunder. Även moms
frågan har lyfts. Momssatsen på biobiljetter är sex procent medan momsen 
på hyrfilm är 25 procent, vilket skapar en skevhet på marknaden för film. 

I slutet av 2011 rapporterade media att det är låst i förhandlingarna om det 
nya filmavtalet och den ansats som uttrycktes i början av året riskerar att gå 
om intet. Det har rapporterats att en efter en har de parter som inledningsvis 
bjudits in till förhandlingar valt att lämna förhandlings  bordet. Det finns en risk 
att stödet till svensk film halveras om inte en lösning kommer till stånd. Andra 
röster som höjts säger att det är dags att skrota filmavtalet och istället införa 
en statlig filmpolitik oberoende av särintressen. I slutet av 2011 meddelades att  
deadline för det nya filmavtalet är uppskjutet till den 25 januari 2012.

Analys
Införandet av kultursamverkansmodellen har riktat ljuset mot kommunal och 
regional kulturadministration, utvärderingskompetens och frågan om hur 
mycket politiker ska lägga sig i kulturverksamheternas innehåll. Det finns 
anledning för Kulturanalys att i framtiden uppmärksamma hur mycket den 
regionala kulturadministrationen växer och hur proportionerna mellan kultur
byråkrati och kulturverksamhet utvecklas både på regional och på statlig 
nivå. Ett annat område som Kulturanalys bör bevaka är hur det politiska 
inflytandet över den regionala kulturverksamheten eventuellt förändras i och 
med kultursamverkansmodellen.

Ett ämne som kommer tillbaka i de olika debatterna är det professionella 
kultur    livets förändrade roller och villkor efter införandet av nya bidrag som 
Skapande skola och reformer som kultur  samverkansmodellen. Kulturanalys 
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har för närvarande inte något uttalat uppdrag att ägna sig åt dessa frågor enligt 
instruktion eller regleringsbrev. Men i de nationella kulturpolitiska målen och 
bland regeringens kultur politiska prioriteringar finns formuleringar som gör att 
Kulturanalys i omvärldsbevakningen kommer att följa de frågor som har med 
kulturskaparnas villkor att göra. Genom kontakter och informationsutbyte med  
Konstnärs nämnden kan vi hålla oss uppdaterade om vilka kunskaps luckor 
och utvärderingsbehov som finns på området.

När det gäller Skapande skola har debatten i media varit en av flera faktorer 
som lett fram till att Kulturanalys tecknat avtal med Linnéuniversitetet, 
Centrum för kultursociologi, om att utföra en utvärdering av Skapande skola 
med inriktning på bland annat barnens möte med och erfarenheter av olika 
typer av kultur samt av samverkan mellan skola och kulturliv. Kulturanalys 
avser att ägna 2013 års rapport till regeringen åt barns och ungas kultur. 
Rapporten ska även innehålla delresultat från utvärderingsarbetet.
 
Timbros rapport om utvärdering av kommunal kulturverksamhet och 
den efterföljande debatten kan ses mot bakgrund av det finns en ökande 
efterfrågan på kunskap om vad kultur verksamheter har för effekter. Detta 
är en del av en trend inom flera politikområden, som syftar till att utvärdera 
effekterna av politiken. Exempel från kulturområdet är tillblivelsen av vår 
egen myndighet och vårt uppdrag att analysera effekterna av insatser som 
görs inom ramen för den nationella kulturpolitiken. Ett annat exempel är 
påpekandet att det saknas en nationell utvärdering av den kommunala musik 
och kulturskoleverksamheten. 

Kärnfrågorna i debatten om filmavtalet pekar på hur kulturpolitiken ibland tar 
tid på sig för att anpassa sig till en förändrad omvärld. Utvecklingen av internet 
och digitala medier, innefattande bland annat nya distributionskanaler för film 
och naturligtvis även för annan kultur, har under det senaste dryga decenniet 
skapat nya förutsättningar för finansieringsmodeller, tillgängliggörandet av 
kultur och kulturarv, kulturvanor mm. Kulturanalys ska med stort intresse 
följa både arbetet med den digitala agendan för kultur och arbetet med 
kulturarvslyftet. Som en del i analysen av kulturens samlade finansiering har 
myndigheten redan initierat forskningsinsatser för att kartlägga utvecklingen 
av nya finansieringsmodeller. Och som en följd av att Kulturanalys från  
1 januari 2012 övertagit ansvaret för den officiella statistiken på kulturområdet, 
ska myndigheten även påbörja en diskussion om hur kulturvanestatistiken 
kan utvecklas med hänsyn till de senaste tio–tjugo årens sätt att paketera och 
tillägna sig kulturellt innehåll.
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Internationell utblick

I den internationella utblicken beskrivs hur den finansiella krisen påverkat 
kulturområdet i några utvalda länder. Stora skillnader finns, både när det 
gäller hur hårt drabbade länderna är och hur man väljer att möta problemen. 
Länder som satsar offensivt är till exempel Frankrike och Kina, medan 
Storbritannien och USA valt en mer defensiv strategi. Även Ryssland och 
Serbien har problem, men det beror inte bara på finanskrisen. Länder som 
drabbats hårt av nedskärningar försöker kompensera för minskade offentliga 
medel genom att stimulera sponsring, donationer och annan alternativ 
finansiering.

I det uppdrag som Kulturanalys har att bedriva omvärldsbevakning inom 
kulturområdet ligger också att följa utvecklingen internationellt. För att snabbt  
få en överblick över vad som händer inom olika områden kommer Kulturanalys 
att utveckla ett samarbete med de svenska kulturråden som finns i Belgrad, 
Berlin, Bryssel, London, Moskva, Paris, Peking och Washington. Som ett 
första exempel på vad en sådan samverkan kan resultera i har myndigheten 
låtit kulturjournalisten Amelie Tham intervjua kulturråden kring finanskrisens 
effekter på kulturlivet i de länder där de verkar. Resultatet redovisas i en  
särskild rapport som finns att ladda ner i pdfformat på Kulturanalys webbplats,  
www.kulturanalys.se. Nedan ges en sammanfattning av situationen i de olika 
länderna.

Stora skillnader mellan olika länder
För det första kan det konstateras att finanskrisen drabbat olika länder olika  
hårt. I den mycket begränsade grupp av länder som ingår i denna rapsodiska 
överblick är det framför allt Storbritannien och USA som har svåra problem, 
medan finanskrisen än så länge gått ganska obemärkt förbi i Tyskland, Belgien 
och Kina.

Det finns också skillnader mellan länderna i hur man ser på kulturens betydelse 
och hur man väljer att prioritera i den nationella budgeten. I både Frankrike 
och Kina sker offensiva satsningar på kultur, medan länder som Ryssland och 
Serbien kännetecknas av neddragningar sedan flera år tillbaka. 

Länder som satsar offensivt på kultur

Frankrike
Om man ser på Frankrike i förhållande till andra länder så satsar Frankrike 
på kultur trots finanskrisen. Vid G8mötet i Avignon i november i år (2011) 
underströk president Sarkozy med kraft att det är med satsningar på kultur 
som Europa kan komma på fötter igen. I en värld av ökad internationell 
konkurrens så ser Frankrike kulturen som en allt viktigare faktor för landets 
tillväxt. Kulturen har en avgörande betydelse för investeringar och utveckling. 
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Redan under den ekonomiska krisen 2008/2009 bestämde man sig för ett slags 
franskt svar på den ekonomiska krisen. Där ingick ett paket med omfattande 
investeringar inom kulturområdet: bland annat ett nytt historiskt museum, 
en flytt av nationalarkivet, renovering av Versailles, regionala satsningar i  
Marseille och ett nytt Centre Pompidou i Metz.

Hösten 2009 lade man också fram ett förslag för Frankrikes kulturella diplomati. 
Där betonas kulturens roll i de externa relationerna, som ses som alltmer  
betydelsefull i en globaliserad värld. I förslaget underströk den ansvariga ministern 
att: ”Kulturen utgör den långsiktiga skillnaden mellan länders utveckling,  
då den ger människan perspektiv på livet. Besparingar inom kulturområdet 
kan vara direkt skadliga och bli en tvärbroms i utvecklingen.”

Men även i Frankrike finns vissa tendenser till besparingar. Exempelvis har man  
genomfört en momshöjning på böcker från 5,5 till 7 procent, vilket har lett 
till en upprörd debatt. Man har även börjat begränsa återanställningar när 
personal pensioneras inom statliga myndigheter. Detta är dock inte något som 
än så länge gett avtryck i Frankrikes kulturbudget. Den har de senaste åren 
stadigt ökat med 1–3 procent per år. 

Kina
Ett annat exempel på ett land som satsar offensivt på kultur är Kina. En 
förklaring till det är förstås att Kina inte drabbats lika hårt av finanskrisen 
som Europa och USA. Kina insåg redan vid förra finans krisen 2009 att det 
var dumt att vara så exportberoende. Så redan då började man titta på andra 
vägar för att minska exportberoendet. Man vill heller inte vara världens fabrik 
längre, och bara satsa på arbetskraftsintensiv industri. Blickarna riktas istället 
mot innovation, high tech och inte minst de kulturella och kreativa näringarna.

Satsningarna på kulturella och kreativa näringar är naturligtvis en utmaning i 
ett land som Kina. Hur får man igång kreativitet samtidigt som man har kvar 
censuren? Ska man släppa de kreativa idéerna och skapandet helt fritt, eller 
måste man bromsa eller helt stoppa processen? Kan människor känna sig fria 
och kreativa, samtidigt som de ska tro på socialistiska kärnvärden? Det finns 
många inbyggda motsättningar i den satsning som man nu inlett.

När kinesiska höga ledare i oktober i år (2011) samlades för ett stort 
kulturmöte pratade man inte bara om kulturella och kreativa näringar, utan 
om hela samhälls kulturen. Den ekonomiska aspekten framhölls visserligen – 
att tillväxten inom de kulturella och kreativa näringarna ökar i hög grad – 
men samtidigt ökar missnöjet bland befolkningen, och även där har kulturen 
en viktig roll att spela. 

Landets kulturarbetare och andra aktörer inom kultursektorn bidrar inte bara 
till att förbättra landets ekonomi, utan de är också viktiga opinionsbildare. Den 
kinesiska kulturpolitiken gentemot kulturarbetarna skulle kunna uttryckas 
som: ”Vill du ha offentlig finansiering och uppskattning så har du också ett 
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Länder som gör nedskärningar inom kultursektorn
Om Frankrike och Kina satsar offensivt på kultur, så råder det motsatta 
förhållandet i länder som Storbritannien och USA. Även Ryssland och Serbien 
kännetecknas av neddragningar, men här har processen pågått under en längre 
tid och är inte en direkt följd av finanskrisen.

Storbritannien
I Storbritannien började krisen redan på hösten 2008, och även här ska man 
kanske snarare tala om en långvarig finansiell utarmning – även om det också  
är en kris. Den nya regeringen som tillträdde 2009 tvingades ta i med hård
handskarna. Hela det brittiska samhället ålades ett stort sparbeting som drabbar  
alla politikområden – det finns inte ett område som inte genomgår ett stålbad. 
Och i den politiska debatten argumenteras det inte särskilt mycket för kultur
sektorn. De statliga anslagen för kultur har i ett slag minskats med 30 procent.

Brittiska Arts Councils ordförande kommenterade situationen med följande 
ord: ”Detta kommer att bli förödande för brittisk kultur. Det kommer att 
sätta djupa spår.” Förutom nedskärningar i den offentliga budgeten, som 
administreras av Arts Council, har också många kommunala och lokala 
bidrag minskat eller försvunnit helt. 

När regeringen aviserade neddragning arna inom kultursektorn utarbetade 
Arts Council en strategi för de kommande tio åren, Strategic framework for 
the Arts. Strategin innebär att betydligt färre mottagare kommer att få pengar, 
men många av dem som får pengar kommer att få oförändrat stöd. Strategin 
har kritiserats av dem som inte får stöd, men applåderats som strategisk 

uppdrag i samhället att vara opinionsbildande.” Det handlar om att höja 
moralen i samhället och stärka traditionella kinesiska kärnvärden – värden 
som många kineser har övergett i och med den ekonomiska utvecklingen.

En generell trend i Kina är att skillnaderna mellan stad och land har ökat, 
inte bara ekonomiskt utan också bildningsmässigt. Och därför, om någon vill 
ha offentlig finansiering för till exempel scenkonst, så brukar det i villkoren 
ingå att man ska göra ett visst antal föreställningar på landsbygden. Men 
möjligheterna att få statligt stöd är begränsade. Man kan till exempel inte söka 
statliga medel som i Sverige. Som kulturutövare måsta man i stor utsträckning 
lita till det kommersiella, biljettintäkter eller försäljning.

I Kinas satsning på kultur ingår också en särskild satsning på bibliotek på 
landsbygden. Motivet är att man vill höja bildningsnivån och utjämna 
skillnaderna mellan stad och land. I mindre byar som inte har bibliotek 
investerar man i så kallade läscentra, där antalet böcker är mer begränsat. 
Även i vissa områden i städerna görs satsningar för att höja bildningsnivån. 
I stadsplaneringen måste man numera ta hänsyn till befolkningens behov av 
boklådor.
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metod. En konsekvens av strategin är att ned skärningarna kan slå olika hårt 
inom olika områden och i olika lokal samhällen. Som exempel kan nämnas att 
stödet till litteraturen har lämnats i det närmaste orört, samtidigt som 
biblioteken har fått hårda sparkrav. 

Den drastiskt försämrade situationen för kulturen i Storbritannien kan ställas 
i kontrast till den ambitiösa strategin för utveckling av kultur och kreativa 
näringar som Labour presenterade för några år sedan. Enligt programmet 
Creative Britain skulle man satsa på kultur, konst och kreativitet i skolan 
och i högre utbildning. Satsningar skulle också göras på kreativa näringar 
och övriga kultursektorn, för att skapa nya vägar för att utveckla nationens 
konkurrensmöjligheter globalt. 

Målen för Creative Britain har inte övergivits. Både Storbritanniens premiär
minister David Cameron och finansminister George Osborne har framhållit 
att kreativiteten måste utvecklas trots krisen och att de kreativa näringarna 
kan vara en viktig väg ut ur den. De ekonomiska förutsättningarna för en 
sådan satsning finns dock inte och på regeringsnivå har man vädjat till den 
brittiska andan av frivillighet och uppmanat donatorer att på olika sätt stödja 
kulturen.

USA
Situationen i USA är kanske inte lika dramatisk som i vissa länder i Europa. 
I USA finansieras kulturen bara till en liten del av statliga, delstatliga och 
kommunala medel. Endast 5 till 10 procent av en institutions intäkter är  
offentliga bidrag. Cirka 40 procent är intäkter från eget kapital eller biljett
försäljning. Hälften är donationer från både individer och företag.

Finanskrisen i USA har därför inte drabbat kulturområdet specifikt; 
besparingarna drabbar alla politik områden. Det finns amerikanska delstater 
som satsar mer på kultur, trots finanskrisen, men också flera exempel på stora 
nedskärningar. I Wisconsin har anslaget till Wisconsin Arts Board minskats 
med cirka 65 procent. Exempel på andra stater som kraftigt minskat på kultur
utgifterna är Georgia, New Hampshire och New Jersey.

Det mest drastiska exemplet på offentliga nedskärningar inom kulturområdet 
är Kansas. Där har kulturområdet helt strukits som utgiftsområde från 
delstats budgeten. Planen var att man i stället helt skulle förlita sig på privata 
finansiärer. Även federala bidrag riskerades, då dessa oftast kräver matchning 
på både delstats nivå och kommunal nivå.

Ryssland
Rysslands ekonomi skiljer sig från ekonomierna i USA och många väst
europeiska länder genom att den i huvudsak är baserad på råvaror. Ryssland 
är inte heller med i världshandelns organisationer. Det gör att finanskrisen 
än så länge inte har berört Ryssland i någon större utsträckning. Rysslands 
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budget har under de senaste åren faktiskt ökat i absoluta tal, det finns mer 
pengar. Men om man tittar till kultursektorn så sjunker det områdets andel i 
relativa tal. Det gäller för övrigt också områden som utbildning och hälsovård.

Om man jämför Rysslands kulturbudget idag med hur det såg ut under Sovjet
tiden så har det skett en mycket stor neddragning. Uttryckt som andel av 
den totala budgeten har kulturbudgeten minskat från cirka 2 procent till 0,5 
procent. I absoluta tal har budgeten emellertid gått upp för flera områden, 
utom för biblioteken. Många bibliotek har lagts ner. Bara under de senaste två 
åren har antalet bibliotek i Ryssland minskat från 49 500 till 46 000.

Trots neddragningar lever teater och balettraditionerna från sovjettiden kvar. 
Ryska folket är vana vid det, och det sitter i. När man nu går  på en teater
föreställning – även utanför Moskva – möter man en blandad publik: män 
och kvinnor, unga och gamla. I Ryssland som helhet är kultur konsumtionen 
mer spridd än i Sverige. Men i Moskva och Sankt Petersburg är det inte vem 
som helst som har råd att gå på teater. Där har biljettpriserna gått upp väldigt 
mycket.

Andra områden som prioriteras i Ryssland, trots neddragningar, är barn 
och ungdoms kultur. Varje större stad har till exempel sin egen barn och 
ungdomsteater.

Serbien
Även Serbien har drabbats av ned skärningar inom kulturområdet. Det är 
dock svårt att få någon tydlig bild av omfattningen, eftersom man samtidigt 
har gjort omstruktureringar och bakat ihop ministerier. Nedskärningarna 
drabbar inte heller kulturområdet specifikt; alla politikområden har tvingats 
till besparingar. Konkreta exempel på effekter av nedskärningarna inom 
kultursektorn är att Nationalmuseet är stängt sedan åtta år och att Museum 
of Contemporary Art är stängt sedan fem år. Även Historiska museet är nu 
stängt och det finns inte någon plan för när det ska öppna igen.

Trots nedskärningar betraktas kultur frågor som mycket viktiga i Serbien. Det är  
framför allt frågor kring kulturarvet, språket och litteraturen som framhålls 
som viktiga i det nya nationsbygget. I Serbien talar man mindre om den samtida 
konsten och kulturen och mer om seder och bruk, traditionen, språket och 
litteraturen som viktiga delar av den serbiska identiteten. I Serbien är också 
religionen en viktig del av kulturen.
  
Kultursektorns kris i Serbien har emellertid inte enbart ekonomiska orsaker. 
I ett land som har splittrats från forna Jugoslavien till att bli Serbien uppstår 
frågan: Vems historia ska man berätta? Vems kulturarv är det vi pratar om? Om 
man till exempel tittar på Nationalmuseets samlingar så är det ju en jugoslavisk 
samling – den är inte enbart serbisk, den är också kroatisk och bosnisk.



23

Serbiens våldsamma historia och korta tid som självständig stat präglar 
naturligtvis allt som sker i landet, så även det fria kulturlivet. Både under 
och efter kriget satsade många internationella biståndsorganisationer stora 
summor på olika kulturprojekt. Men under de senaste tre åren har många 
organisationer lämnat landet. Detta har särskilt drabbat Serbiens fria kulturliv. 
Många fria aktörer som började sin verksamhet efter kriget har nu fått lägga 
ner sin verksamhet och många projektkontor som driver olika kulturprojekt 
har försvunnit.

Länder som avvaktar

Tyskland
Den ekonomiska krisen i Europa har ännu inte drabbat Tyskland på något 
uppenbart sätt och än är det för tidigt att säga något om vad som kommer att 
ske i framtiden. Sannolikt kommer krisen att innebära konsekvenser för hela 
det tyska samhället, inte bara specifikt för kulturen. 

I Europa är ju Tyskland speciellt på det sättet att det inte finns en kulturpolitik. 
Det finns en kulturpolitik i varje delstat och det är svårt att överblicka vad som 
sker i alla olika delstater.
 
I Berlin har man ett inflöde av konstnärer från hela världen som erövrar tomma 
östlokaler som blir ateljéer, studior och teatrar, vilket har vitaliserat både 
kulturen och ekonomin. Nu gör företag stora investeringar och man konstaterar 
i medierna att det beror på den kulturella hypen av Berlin.

Belgien
Belgien är ett land som består av två delar. Allt måste diskuteras separat i 
förhållande till de två stora språk gemenskaperna, den flamländska och den 
franskvallonska. Det är två skilda världar och kultur hanteras helt och hållet 
på den nivån.

Belgien är inte särskilt hårt drabbat av krisen än så länge. Ingen av de båda 
språkgemenskaperna har känt av någon ordentlig nedgång i de offentliga 
kultur satsningarna. I den fransktalande delen kan man till och med se en 
liten ökning av kulturbudgeten under de senaste åren och i den flamländska 
språkgemenskapen har det endast varit marginella nedskärningar.

Nyligen har de politiska partierna på nationell nivå, efter drygt ett och ett 
halvt års misslyckade förhandlingar, kommit överens om att bilda en ny federal  
regering. En del i överenskommelsen är en budget som innebär ganska  
ordentliga nedskärningar för att minska budget underskottet i relation till BNP.  
Eftersom en del av de nationella resurserna påverkar språk    gemenskaperna 
kan det inte uteslutas att besparingar också drabbar kultursektorn de  
närmaste åren.
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Strategier för att möta problemen
I flera av de länder som drabbats av nedskärningar har protester och mot
strategier utvecklats. I Storbritannien har man skapat webbplatsen Lost Arts  
(www.lostarts.org), ett treårigt projekt som ska registrera alla de kultur
organisationer, projekt, evenemang, initiativ och föreställningar som går  
förlorade på grund av minskad offentlig finansiering. Ett av Lost Arts viktigaste  
bidrag är en löpande sammanställning av hur förlorad finansiering inom 
kultursektorn indirekt påverkar andra delar av den brittiska ekonomin. I 
december 2011 visade sammanställningen att minskade bidrag på 20 miljoner 
pund motsvaras av verkliga förluster för den brittiska samhällsekonomin på 
41 miljoner pund.

Andra strategier som utvecklats i Storbritannien är att i ökad utsträckning 
söka sponsring, att bygga upp vän föreningar och att öka andelen frivillig
arbete. Stora sponsorer och donatorer har tagit den politiska uppmaningen om 
ansvar på allvar och skänkt stora summor pengar till kultur.

I USA har neddragningarna av offentlig finansiering lett till att många kultur
institutioner försöker bredda sin ekonomiska bas, bland annat genom att söka 
nya samarbetspartners och arbeta för flera huvudmän. Institutionerna blir 
därigenom mer utåtriktade. Man kan också se ett ökat inslag av ideellt arbete 
och sponsring. Det finns exempel på stora kulturinstitutioner som har lika 
många volontärer som fast anställda, exempelvis Smithsonian som har 6 000 
volontärer och 6 000 anställda. 

Däremot tycks andelen donationer till kultursektorn minska. Organisationen 
Giving USA konstaterar att donationer till kultursektorn har minskat med 
ungefär 2 procent, medan donationer till andra områden ökat med 3,8 procent. 
Det är framför allt de medelstora företagens donations vilja som minskat. För 
att öka donations viljan har regeringen lagt fram ett förslag om ändrade regler 
för skatteavdrag vid donationer.

Även i Ryssland har man försökt finna nya former för finansiering av kultur. 
Man har bland annat pratat om att sponsring av kultur skulle kunna leda till 
skattelättnader för företagen. Men det har än så länge inte resulterat i något 
konkret förslag.

I Ryssland finns det ett antal oligarker som har avsatt en del av sin personliga 
förmögenhet i fonder för kultur och utveckling. De här fonderna har 
faktiskt haft stor betydelse för kulturens utveckling, även om vissa kritiker 
menar att fonderna bara syftar till att oligarkerna ska kunna ta sig runt viss 
skattelagstiftning.

En motstrategi mot besparingar som vissa statliga institutioner ägnar sig åt 
är att hyra ut sina lokaler för olika kommersiella aktiviteter och evenemang. 
I övrigt måste de – liksom det fria kulturlivet – förlita sig på biljettintäkter 
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och den sponsring de kan hitta. För de privata teatrarna har det inneburit att 
repertoaren kanske blivit något mer publiktillvänd, vilket bland annat märks 
i en ökad andel musikaler. 

I Frankrike har man lagt stort fokus på mecenatskap och sponsorer och man 
har justerat lagstiftningen när det gäller avdrag för sponsring. För närvarande 
gör 22 000 franska företag avdrag för sponsring och 500 företag har byggt 
upp stiftelser för donationer.
 
I Kina finns det ett litet antal mecenater som är mycket rika och särskilt 
intresserade av konst och kultur. De stödjer vissa konstnärer genom att köpa 
deras konst, men det är svårt att överblicka vilken omfattning det har.

Reflektioner

• Klokt att agera tidigt och förebyggande vid en annalkande kris

• Politiskt vägval: att satsa offensivt eller defensivt

• Neddragningar inom kultursektorn påverkar andra delar av ekonomin 
 negativt

• Satsningar på kultur kan ha positiva effekter i andra delar av ekonomin

• Neddragningar föder motstrategier och stimulerar sponsring och frivillig arbete 

• Ökade satsningar på kultur behöver inte utesluta att man samtidigt stimulerar  
 sponsring och frivilligarbete

• Ökad andel sponsring och ökat beroende av marknaden kan påverka utbud 
 och repertoar

• Det är svårt att överblicka de långsiktiga effekterna av såväl ned  dragningar 
 som satsningar på kultur

• Det är viktigt att fortsatt följa utvecklingen i vår omvärld
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Utvecklingstrender inom kulturområdet

Kulturjournalisten Amelie Tham har på uppdrag av Kulturanalys genomfört 
en problematiserande undersökning av begreppen publik, deltagande och 
medborgare. Det pågår en uppluckring av gränsen mellan amatörkultur och 
professionell kultur. På motsvarande sätt sker även en förändring i synen 
på publiken, som inte längre ses som konsumenter och åskådare utan i hög 
grad deltagare i den kreativa processen. Den tekniska utvecklingen under de 
senaste två decennierna har inneburit en explosion av kulturproducenter. Eget 
skapande och aktivt deltagande i kulturella aktiviteter, i ordnad eller spontan 
form, har en avsevärd potential för att skapa social sammanhållning, politisk 
medvetenhet och ansvarstagande för framtiden. Samtidigt är begreppet med-
borgare problematiskt i en globaliserad värld med stora flyktingströmmar, då 
det exkluderar en stor del av befolkningen.

Begreppet publikarbete har i det svenska kulturlivet traditionellt använts 
om det arbete som många institutioner och kulturverksamheter bedrivit 
för att nå fler och nya besökare. Men det har i allt större utsträckning även 
kommit att omfatta ett synsätt där besökare och publik bjuds in att på olika 
sätt medverka i en kulturverksamhet. Deltagarkultur kan enklast definieras 
i kontrast till åskådarkultur, där åskådarkultur är en kulturverksamhet som 
skiljer å ena sidan kreatörer och utförare från å andra sidan publik, besökare 
och konsumenter, medan deltagarkulturen i sin renaste form skulle vara 
sådan verksamhet där alla inblandade är medskapare. På flera större kultur
institutioner har det under de senaste tio åren blivit uppenbart att man behövt 
ett nytt förhållningssätt till sin publik. Samtidigt har i den politiska retoriken 
kring införandet av kultur    s   amverkansmodellen framförts att besluten 
om kultur politiken genom modellen ska komma närmare medborgarna. 
Kultursamverkans modellens praktik är till stor del uppbyggd kring dialog 
mellan olika parter, aktörer och intressenter.

Mot bakgrund av detta har Kulturanalys sett ett behov av att närmare undersöka 
hur de olika begreppen används och vilka företeelser och verksamheter som 
förknippas med dem. Kulturjournalisten Amelie Tham har därför på uppdrag 
av Myndigheten för kulturanalys genomfört en studie med inriktning på 
användningen av och sambanden mellan begreppen medborgarperspektiv, 
deltagarkultur och publikarbete inom kulturområdet. Arbetet genomfördes 
under hösten 2011 med avsikten att kunna ligga till grund för en eventuell 
djupare undersökning av medborgar perspektivet och tillgänglighetsmålet i den 
nationella kulturpolitiken. Resultatet redovisas i en särskild rapport som finns 
att ladda ner i pdfformat på Kulturanalys webbplats, www.kulturanalys.se. 



27

1 Begreppet hämtat från Holgersson 2011.

Nedanstående är en förkortad version av rapporten.

Publik, medborgare, deltagande, dialog

Begreppet publik
Begreppet publik definierar oss som åskådare, den grupp som går till kulturen, 
in i kulturen, besöker kulturen. Publikarbete kan vara:

• ett sätt att förankra publiken på en kulturinstitution så att den återkommer.

• ett sätt att kommunicera med en publik som trots att den återkommer förblir 
 obekant.

• ett sätt att bjuda in publiken att medverka i verksamheten, alltså 
 deltagarkultur.

• ett sätt att nå de medborgare som ännu inte är publik, men skulle kunna vara det. 

Man kan se folkrörelsernas amatörkultur, nykterhetslogers teatersällskap för 
100 år sedan och det sena nittonhundratalets lokalhistoriska sommarspel, 
som en väg för publiken att bli deltagare, att vara kultur. Samtidigt är det en 
möjlighet för individer och medborgare att genom konsten skapa ett annat 
jag på en scen. Men det var ändå amatörkultur, per definition långt från det 
professionella kulturella fältet.

Medborgare och medborgarperspektiv
Begreppet medborgare är kopplat till nationalstaten. Medborgarskapets mest 
synliga och återkommande praktik handlar om rätten att rösta i politiska 
val. Begreppet medborgarskap rymmer också dimensioner som rör kunskap, 
bildning, kritiskt tänkande och kultur. En aktiv medborgare är en individ som 
inte bara röstar vart fjärde år. En aktiv medborgare är en samhällsmedlem 
som förhåller sig till det politiska. En människa som tänker och reagerar i 
förhållande till de processer som uppstår i samtiden. En aktiv medborgare 
tänks kunna delta jämbördig med andra invånare.

På grund av de senaste decenniernas alltmer ökande migration mellan stater 
uppstår frågor i förhållande till vårt medborgarskapsbegrepp. I Sverige och 
andra nationer finns ett växande antal människor som inte är medborgare i det 
land där de bor, arbetar och där deras barn växer upp. De är inte medborgare, 
så vad är de då? Ickemedborgare1? Det gör att det i vår samtid är problematiskt 
att använda begrepp som medborgare eller medborgarperspektiv. Begreppet 
exkluderar den del av befolkningen som inte har medborgarskap. 

Begreppen deltagande och dialog
Begrepp som deltagande och dialog tycks förutsätta jämbördighet, en horisontell  
ordning. Och det finns en positiv retorisk praktik när myndigheter bjuder in 
medborgare till samtal. Men när kommuner föresätter sig att ha dialog med sina 
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medborgare, medborgardialog, finns en risk att kommunala administratörer 
och politiker använder begreppet dialog som ett verktyg för att utöva makt.

På samma sätt är det vanligt att begreppet deltagande kan användas utifrån 
olika perspektiv. Deltagande kan i ett hierarkiskt sammanhang ges en endast 
formell innebörd. Men deltagande kan också vara autentiskt, då individer kan 
praktisera ett konkret inflytande över hur deras deltagande ska utformas och 
vilka djup det kan nå.

Exempel på tillämpning av begreppen
Konsekvenser av förändringar och för  skjutningar i begrepp som publik, 
deltagande och medborgarperspektiv diskuteras ytterligare utifrån inter
nationella, nationella och lokala utgångspunkter i några rapporter. Det rör sig  
inte om ny forskning och nya perspektiv på kulturområdet. Rapporternas 
värde är snarare att de exemplifierar förskjutningar på kultur området och dess 
konsekvenser konkret i olika kontexter. 

Kultur 3.0
Pier Luigi Sacco, internationellt uppmärksammad professor i kultur ekonomi, 
har i en rapport till EU:s nya arbetsgrupp med experter på kulturella och 
kreativa näringar lämnat förslag på strategier för hur kulturen ska integreras i 
nästa omgång av EU:s strukturfonds program, 2014–2020. Saccos resonemang 
bygger på en analys av kulturområdets utveckling under omkring 300 år till 
idag: Culture 1.0, går över i Culture 2.0 ungefär vid skiftet 1800/1900 och nu 
befinner vi oss i nästa fas, Culture 3.0. 

Övergången från Culture 1.0 till Culture 2.0 kan ses, argumenterar Sacco, 
som en revolution som karaktär iserades av en explosion när det gäller kultur   
marknaders omfång. Och övergången till Culture 3.0 karaktäriseras av en 
explosion när det gäller gruppen producenter på så sätt att det blir allt svårare 
att skilja mellan kultur producenter och kulturanvändare. Enkelt uttryckt, 
rollerna som individer tar växlar mellan producent och användare.

Sacco betonar att det är väsentligt att flytta fokus från kulturområdets 
ekonomiska nytta till de beteenden som är grunden till kulturens ökade 
ekonomiska betydelse. Vi behöver fundera över hur tillträde till kultur området 
(cultural access) förändrar individers och gruppers beteende. Genom att aktivt 
delta i kulturen – inte bara läsa utan också skriva, inte bara lyssna utan också 
spela – utmanar individer sig själva att utvidga sin förmåga att uttrycka sig, att 
omförhandla sina förväntningar och föreställningar, att omskapa sin sociala 
identitet. Det handlar om en capability building process.

Aktivt deltagande betyder att individer ger sig i kast med för dem nya områden, 
där de kan uppleva och skapa inom det estetiska fältet. De måste lära sig leka 
med ”källkoden”, grunden för skapandet av cultural meaning. Genom aktivt 
deltagande och eget skapande uppstår fortsatt intresse och nyfikenhet att 
utforska kulturella erfarenheter och verk producerade av andra. 
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2 Tjäder & Arvidsson 2008.

Sacco drar ut sina perspektiv ytterligare och bedömer att kulturområdet kan 
ha avsevärd potential när det gäller att stärka individers ansvarstagande i 
förhållande till miljöproblem och samhällets hållbarhet, allmänt när det gäller 
individers upplevelse av välmående och specifikt när det gäller att orientera 
och skapa mening för gamla och sjuka.
 
Spontankultur och framväxt av politisk medvetenhet
Daniel Tjäder och Adam Arvidsson vid Malmö högskola har genomfört ett 
uppdrag för Malmö kulturförvaltning i syfte att undersöka och diskutera 
kultur  politik som ett konkret verktyg för förändring. En kulturpolitik som 
ska stimulera nya former av deltagande och aktivt medborgarskap. I rapporten 
Laboratorium för spontankultur undersöker de begreppet spontankultur, och 
ställer frågan: ”Hur kan (kultur)politiken användas för att lyfta fram den 
kollektiva intelligens som finns hos Malmö stads medborgare och integrera 
den i lösningar som bidrar till stadens hållbara utveckling?” 2 

I rapporten används spontankultur som ett paraplybegrepp för det icke
institutionella kulturlivet. I Malmö skapas det en hel del kultur som produceras 
utanför fasta kultur institutioner och fria grupper. Det är kulturformer som kan 
vara både marginella, smala och svårdefinierade. Och de skapas ofta i tillfälliga 
projekt eller av löst sammanhållna kollektiv. Det rör sig om kulturformer 
som kan vara kommersiellt gångbara eller ibland drivs i samband med annan 
kommersiell verksamhet, som restaurang eller bar. Det kan också vara helt 
akommersiella, som till exempel flash mobs, och varken behöver eller går in i 
kommersiella sammanhang. Och sammanfattningsvis, menar Arvidsson och 
Tjäder, rör det sig om en rad spontankulturella uttryck som går på tvärs med 
existerande genreindelningar och kulturformer. 

Eftersom det i Malmös kulturpolitik och kulturadministration inte finns 
kategorier för spontankultur blir spontankultur ett problem för kulturpolitiken. 
Det rör sig om kulturformer som till sin karaktär kan sägas göra uppror mot 
hela den kulturpolitiska strukturen. De går inte att stoppa in i ett fack. Och i 
Malmös kulturpolitik finns enligt författarna en eftersläpning som i praktiken 
innebär en sorts exkludering av spontankulturella uttryck. 

I spontankulturella uttryck ser rapport författarna inte bara olika sätt att själv 
producera de kulturella nyttigheter man inte kan finna någon annanstans. Det 
är också ett sätt att bygga upp och reparera en fragmenterad social värld och 
skapa ett alternativ till den ensamhet och alienation som är en verklighet i 
det postmoderna samhället. Och de ser därför spontankultur inte bara som 
produktion och konsumtion av kultur. Det är, menar de, också fråga om en ny 
källa till civilt deltagande. De konstaterar att i takt med att nya media radikalt 
har underlättat möjligheter för människor att kommunicera uppstår genom de 
processerna nya möjligheter att skapa andra former av ”politiska identiteter” 
som, menar de, kan stärka och förnya processer för politiskt deltagande.  
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I rapporten konstaterar Arvidsson och Tjäder att det kan vara felaktigt att  
karaktärisera spontankultur som en sorts amatörkultur. De fann att spontan
kultur tycks skapas både av amatörer och av aktörer med semiprofessionell 
likaväl som professionell yrkesstatus och snarare kan betecknas som pro-ams. 
Uppdelningen i professionell och amatör förlorar allt mer i relevans, påpekar 
författarna. Dels på grund av förekomsten av allt fler pro-ams, men också för  
att amatörkultur vanligtvis inte anses kunna vara kvalificerad i nivå med 
professionell kulturell verksamhet.

Utifrån undersökningen av begreppet spontankultur formulerar Arvidsson och  
Tjäder en bild av hur konkret medborgar skap kan uppstå i kulturella processer. 
Ett ömsesidigt utbyte och formulering av både gemensamma och individuella 
frågor som kopplas till en stadsdel eller hela staden. 

Publikarbete och deltagarkultur ur ett medborgarperspektiv

Community art
En långtgående problematisering av publik och deltagarkultur som begrepp 
finns inom Community Art. Det handlar, med föregångare till exempel inom 
1960talets olika konstformer präglade av politisk aktivism och sociala 
perspektiv, om en avsikt att komma i en annorlunda och djupare kontakt med 
publikens olika individer, deras röster, deras erfarenheter. Många projekt inom 
Community Art uppmärksammar relationen mellan konstarter och sociala 
och politiska frågor och hävdar att estetisk erfarenhet är en utgångspunkt för 
att producera kunskap. Många projekt betonar det gemensamma samtalets 
betydelse, betydelsen av att lyssna lika mycket som betydelsen av att berätta, 
föreställa, gestalta. 

Sammantaget tycks många projekt inom Community Art närma sig begreppet 
publik från flera olika håll. Man relaterar bland annat till ordets ursprungliga 
betydelse, ”publik” betyder ”allmän”. Det leder vidare till begrepp som ”det 
allmänna” och till dess förlängning allmänning. När Community Artprojekt 
drivs i lokalsamhällen rör den konstnärliga arbetsprocessen ofta just 
invånarnas frågor om och perspektiv på det som kan tolkas som just det 
samhällets gemensamt upplevda problem och värden.
 
Taastrups teater
Orsakerna till ett problematiserande publikarbete kan vara många. Men det 
handlar framför allt om att många kulturinstitutioner fortfarande har svårt 
att nå grupper som inte hör till vit kultur sökande medelklass. Just det var 
avgörande för stora förändringar inom Taastrup Teater i Danmark.

Nya anställda, ny repertoar, nya projekt och ett helt nytt hus blev 
konsekvenserna av Taastrup Teater strävan att avspegla det mångkulturella 
samhälle, där teatern finns. Förändringarna har kostat teatern både dess 
personal och den tidigare publiken. Mogens Holm, chef för Taastrup Teater, 
beskriver det så att teatern för tio år sedan präglades av institutionell rasism.
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Botkyrka Community Teater och dans
För några år sedan började Botkyrka Community Teater och Dans sitt 
konstnärliga arbete i en av Stockholms förorter och samtidigt axlar man det  
själv   formulerade uppdraget att vara ett ”nationellt center för communitykonst”. 
BC är ett intressant exempel på hur man inom Community Art både byggt 
föreställningar med amatörer, potentiellt nya ”publik”grupper, samt hur 
man söker upp grupper, som människor med synnedsättning, som vanligtvis 
brukar betraktas som mycket svåra att nå för samarbeten eller som publik.
 
Teatermaskinen, Riddarhyttan
Teatermaskinen började sitt arbete i Riddarhyttan 1997. Projekt Riddarhyttan 
ska gestalta livet i samhället Riddarhyttan ”nu, då och i framtiden”. 
”Skogsfolkens språk”, utvecklas i möten med andra kulturer som den samiska, 
irokesiska, inkaindianska och så vidare. Med projektet Monologer och 
turnéer runt om i landet arbetar man för att lyfta fram ”tystade berättelser”. 
I Teatermaskinens konstnärliga strategier betonas valet av glesbygd som 
teaterns utgångspunkt. Men det handlar om att i kontinuerligt samarbete med 
lokalbefolkningen i Riddarhyttan, i svensk glesbygd, skapa en internationell 
mötesplats för att utveckla både teaterns perspektiv och lokalsamhällets.

Social rättvisa-modell
Mark O´Neill, tidigare chef för Glasgow Arts and Museums, numera FoU
chef vid Glasgow Life, har i samband med omfattande omstrukturering inom 
Glasgows museer problematiserat hur museer driver sin verksamhet. O’Neill 
talar om den elitistiska modellen, välfärdsmodellen och social rättvisa
modellen för museiverksamhet. Den tredje modellen, som fokuserar på social 
rättvisa, kräver att museer uppmärksammar sin roll och sitt ansvar i samhället. 
Den utgår också från att det både historiskt och i vår samtid i många fall 
finns länkar mellan museer och samhällets maktstrukturer. Dess mål är att 
utveckla en verksamhet som river ner barriärer mellan institutionens aktörer 
och besökarna. För att kunna utveckla en social rättvisamodell krävs att 
institutionen undersöker och problem atiserar sin syn på institutionens 
etablerade förhållningssätt till det samhälle där de möjliga besökarna/
publiken finns.3

 
Världskulturmuseet
I ett projekt om utåtriktat arbete (outreach), ville Världskulturmuseet 
undersöka hur museet kunde utveckla och behålla långsiktiga relationer med 
externa grupper samt vilka relationer som är möjliga att utveckla mellan 
grupperna och museet. Man skulle också undersöka och utveckla processer 
för samverkan och delaktighet. En aspekt i det konkreta arbetet var att museet 
valde att kalla de externa grupperna för intressegrupper. Att låta gruppernas 
intresse för museets verksamhet dominera över faktorer som kön, ålder, 
etnicitet, utbildning m.m. Under processens gång problematiserades och 
kritiserades begreppet outreach. Och projektet kallades i stället Outreach/

3 O’Neill 2011. Se även Edström & Hyltén-Cavallius 2011.
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inreach, eftersom museet ville betona att målet med publikarbetet lika mycket 
handlar om att se sin publik som en aktiv samarbetspart som har kunskaper 
och färdigheter som kan vara relevanta för institutionens produktion.4

Fisksätra bibliotek
Fisksätra bibliotek har utvecklat strategier och en hög grad av känslighet för 
invånarnas olika former av behov. Hit kommer många besökare dagligen, 
både medborgare med lånekort och människor som lever parallella liv med 
medborgarna, de papperslösa eller ickemedborgarna. På många bibliotek i 
Sverige kan ickemedborgarna inte låna böcker. Men Fisksätra bibliotek och 
en rad andra bibliotek runt om i landet har skapat informella rutiner. De 
papperslösa i Fisksätra kan därför låna böcker.

Eftersom många familjer i Fisksätra är trångbodda går många till biblioteket 
för att studera, läsa tidningen eller träffa kompisar. Det är också ont om gratis 
lokaler för möten i Fisksätra. Många nätverk, föreningar och lokala institu
tioner får därför använda bibliotekets lokaler. Bibliotekets idé är att deras 
lokaler skulle kunna vara ”varma” dygnet runt. Många Fisksätrabor, barn, unga  
och gamla har på så sätt under årens lopp skolats in en föreställning att det 
är möjligt att gå till biblioteket med en idé som kan gälla olika kulturformer, 
bildning, diskussionsfora och få stöd att genomföra den där.

Strategi för fortsatt arbete med omvärldsanalys

Myndigheten för kulturanalys kommer att arbeta med både breda och 
tematiska omvärldsanalyser. Breda omvärldsanalyser syftar till att beskriva 
och analysera aktuella händelser, tendenser och mer generella trender inom 
kulturområdet. Avsikten är att fånga in frågor som kan vara relevanta att 
fördjupa sig i, men också att ge en tolkningsram för myndighetens övriga 
analysarbete. Tematiska omvärlds analyser syftar till att gå på djupet med vissa 
temaområden. Exempel på sådana planerade områden för perioden 2012–2013  
är breddad finansiering, decentraliseringens betydelse för konstnärlig kvalitet  
samt kulturens digitalisering.

Myndigheten för kulturanalys har i uppdrag att ”bedriva omvärldsbevakning 
inom kulturområdet och andra relevanta samhällsområden, såväl nationellt 
som internationellt”. Uppdraget är brett och omfattande. I följande avsnitt 
beskrivs hur Kulturanalys ser på syftet med omvärldsbevakningen och hur 
myndigheten under de kommande åren kommer att arbeta mer konkret med 
uppdraget. 

4 Edström & Hyltén-Cavallius 2011.
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Omvärldsbevakning eller omvärldsanalys
Det finns ett flertal definitioner och uttolkningar av begreppet  
omvärlds        bevakning.5 Ibland gör man en distinktion mellan omvärlds
bevakning och omvärldsanalys, där omvärlds bevakning är mer beskrivande 
medan omvärlds  analys också har en analyserande ambition – att inte bara 
beskriva vad som sker, utan också att förklara varför det sker, vad det kan 
innebära på sikt och vad det kan betyda för kulturpolitiken och för samhället. 
Kulturanalys kommer fortsättningsvis att använda begreppet omvärldsanalys, 
då vi tycker att det bättre avspeglar vår roll och vårt uppdrag. 

Syfte
Syftet med den omvärldsanalys som Kulturanalys kommer att bedriva är dels 
att ta fram kunskap som kan skapa förståelse för kulturområdet och vara till 
direkt nytta för beslutsfattare, dels att ta fram underlag som kan ge idéer och 
bidra till myndighetens övriga utvärderings och analysarbete. Ambitionen 
med omvärldsanalysen är också att på sikt skapa en kunskapsbank, där 
kunskaper och erfarenheter från kulturområdet även kan spridas till andra 
intressenter via vår webbplats och våra publikationer.

För att uppnå dessa syften ska Kultur analys dels föra en kontinuerlig dialog 
med Kulturdepartementet för att fånga in deras önskemål och behov, dels föra 
en dialog med övriga intressenter kring vilka områden och frågor som omvärlds 
analysen bör inriktas mot. En fortlöpande diskussion kring omvärldsanalysens 
inriktning är viktig för att den ska bli så aktuell och relevant som möjligt.

Breda och tematiska omvärldsanalyser
Kulturanalys har för avsikt att arbeta med två typer av omvärldsanalyser. Breda 
omvärldsanalyser syftar till att beskriva och analysera aktuella händelser, 
tendenser och mer generella trender inom kulturområdet: vad händer, vad 
diskuteras, vilka konflikter finns, vilka aktörer driver frågor som påverkar 
kulturpolitiken?

Fokuserade eller tematiska omvärlds analyser syftar till att gå på djupet med 
vissa temaområden och frågor. Vad händer inom dessa områden, har det 
skett förändringar över tid, varför händer det och vilka konsekvenser kan det 
tänkas ha för kulturpolitiken?

Dessa två inriktningar kompletterar varandra – den breda omvärldsanalysen 
bidrar med information och uppslag till frågor som kan vara relevanta att gå 
på djupet med i en tematisk omvärldsanalys. 

Nyckelbegrepp
Av Kulturanalys instruktion framgår att omvärldsanalysen ska ske ”inom  
kultur området samt andra relevanta samhällsområden, såväl internationellt 
som nationellt”. För att omvärlds analysen ska vara genomförbar krävs för

5 Lundqvist 2010.
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tydliganden av nyckelbegrepp som kulturområdet, andra relevanta samhälls-
områden och internationellt fokus. 

Kulturområdet
Fokus för den omvärldsanalys som myndigheten ska bedriva är ”kultur
området”. Vad som avses med kulturområdet är inte närmare definierat. Vi 
har – delvis av praktiska skäl – valt att tills vidare avgränsa kulturområdet till 
konstarterna, kulturarvet samt arkitektur, form och design. 

Andra relevanta samhällsområden
Vilka samhällsområden som bedöms som relevanta avgörs i första hand 
utifrån vilka frågor som omvärldsanalysen inriktas på. Då omvärlden hela 
tiden förändras kommer områden och frågor som Kulturanalys intresserar 
sig för att förändras över tid. Likaså kommer vi att kontinuerligt kunna se 
förändringar inom olika samhällsområden som kan tänkas ha betydelse för 
kulturområdet. Av dessa skäl är det varken meningsfullt eller eftersträvansvärt 
att här utpeka exakt vilka samhällsområden som myndigheten bör följa. 
Kulturanalys har dock identifierat några övergripande politikområden som 
myndigheten anser har en tydlig koppling till kulturområdet, nämligen 
näringspolitik, miljöpolitik, utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik och  
skattepolitik. Andra relevanta politikområden kan vara utrikespolitik, 
ekonomisk politik och finanspolitik.

Internationellt fokus
I våra omvärldsanalyser ska vi även ha ett internationellt fokus. För den 
bredare omvärldsanalysen är det möjligt att regelbundet följa vad som sker i 
olika länder. Här har Kulturanalys för avsikt att utveckla ett samarbete med 
de i utlandet stationerade kulturråden som finns i Belgrad, Berlin, Bryssel, 
London, Moskva, Paris, Peking och Washington. Ett första exempel på det 
syns redan i denna rapport. Vidare finns en rad ytterligare länder med en väl 
utvecklad kulturpolitik som är intressanta att följa, exempelvis Nederländerna, 
Kanada, Australien och Nya Zeeland. För de fokuserade omvärldsanalyserna 
krävs dock ett tydligt urval av länder som är särskilt relevanta att studera 
i relation till de områdena och frågor som omvärldsanalysen inriktas på, 
förslagsvis länder som kan ge en intressant kontrast till Sverige. Myndighetens 
ska självklart också följa vad som sker på ett över gripande plan inom EU och 
UNESCO.

Temaområden för kommande omvärldsanalyser
Under 2011 har Myndigheten för kultur analys närmare granskat finanskrisens 
effekter på kulturområdet och medborgarinflytande i kulturpolitiken. För åren 
2012–2013 har preliminärt tre nya temaområden valts för omvärlds analys. 
Dessa är breddad finansiering, decentraliseringens betydelse för konstnärlig 
kvalitet, samt kulturens digitalisering. 
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2. Samhällsekonomisk analys

Myndighetens samhällsekonomiska analyser ska sträva efter att omfatta 
relevanta effekter och inte begränsas till de effekter som har ett marknadspris. 
I flera delar av myndighetens särskilda uppdrag krävs samhällsekonomiska 
analyser, exempelvis i analyser av kulturens samlade finansiering, bedömning 
av effekterna av den statliga verksamhetsstyrningen och bidrags ordningarna 
samt utvärdering av kultur samverkansmodellen. 

I syfte att strukturera arbetet har fyra delområden preciserats. Initialt 
diskuteras och problematiseras kulturens betydelse för samhället och 
medborgarna ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Därefter följer ett 
avsnitt om kommande arbete med att skapa överblick över kulturens samlade 
finansiering och insatser av icke marknadsprissatta resurser, samt analyser 
av befintliga bidragsmekanismer ur olika perspektiv. Avslutningsvis berörs 
effekterna för kulturskaparna kort.  

Inledning 
Det ekonomiska problemet handlar om att allokera knappa resurser så att 
samhället får mesta möjliga ”gott” ut av resurserna. Enkelt uttryckt syftar 
samhälls ekonomisk analys till att uppskatta vad och hur mycket man ”får 
tillbaka” på insatta resurser i en viss användning och att identifiera eventuella 
möjligheter till förändring som innebär att man får mer ”gott” tillbaka med 
samma resursinsats. Avsikten är att inkludera samtliga effekter översatta till 
monetära termer. För att en effekt ska klassificeras som en fördel krävs att 
minst en individ upplever en högre välfärd, oavsett om en faktisk betalning har 
ägt rum eller inte. Nackdelar är de resurser som krävs, och effekter av insatsen 
som innebär att någon upplever en lägre välfärd. Resursinsatsen kan värderas 
till alternativkostnaden, det vill säga det högsta värde samma resurser skulle 
ha gett i en alternativ användning.   
 
Uppdrag och utgångspunkter
Myndigheten har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kultur
politiska målen, utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och  
genomförda åtgärder inom kultur området. I uppgiften ingår att analysera 
utvecklingen både inom detta område och inom andra samhällsområden som 
har betydelse för kulturlivet. Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde bistå 
regeringen med underlag och rekommendationer som kan ligga till grund för 
utveckling och omprövning av politiken. 

I flera delar av myndighetens särskilda uppdrag krävs samhällsekonomiska 
analyser, vid exempelvis analyser av kulturens samlade finansiering, bedömning  
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av effekterna av den statliga verksamhetsstyrningen och bidrags ordningarna 
samt i löpande utvärdering av kultursamverkansmodellen. 

De kulturpolitiska målen
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrande
friheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, 
mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att 
uppnå målen ska kulturpolitiken:

• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla  
 sina skapande förmågor.

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.

• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.

• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom kultur
   området.

• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Effekter av förslag och genomförda åtgärder måste dock bedömas mot den 
målsättning eller de målsättningar som uttrycks för respektive åtgärd. 

Kulturpolitik är ett komplext område som hänger nära samman med 
andra politikområden
Kulturpolitiska styrmedel i olika former kan motiveras av dessa olika skäl,  
vilket innebär att enkla recept på en – i teoretisk mening – ”perfekt”  
kultur  politik saknas. De kulturpolitiska målen ger uttryck för flera dimensioner 
för önskvärd utveckling, så kallade välfärdskriterier. Kvantitativa kriterier i  
målformuleringen är till exempel att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet, 
medan det finns en rad kvalitativa kriterier som exempelvis att kreativitet och 
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 

Politiska ingripanden i marknaden kan motiveras med att ett utfall kan vara 
effektivt, men inte optimalt utifrån de kvalitativa och kvantitativa välfärds
kriterierna som uttrycks i de kultur politiska målen. Politiken ska också hantera 
marknadsmisslyckanden, vilket är delvis överlappande med de välfärds
kriterier som uttrycks i de kulturpolitiska målen. Marknadsmisslyckanden 
är situationer där marknaden inte förmår generera en samhällsekonomiskt 
optimal volym av en vara eller tjänst. 

Dessutom hänger kulturpolitiken nära samman med flera andra politikområden.

Mål, åtgärder och styrmedel i kulturpolitiken
Mål och resultatstyrning innebär att de mål som ska uppnås beslutas politiskt 
och de styrda, det vill säga myndigheter, utformar hur målen ska nås samt 
åter rapporterar resultaten till uppdragsgivaren.6 Genom uppföljning och 

6 SOU 2007:75.
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utvärdering av resultat och effekter får statsmakten underlag för förändring 
och omprioriteringar. I realiteten är gränsdragningen mellan politik och 
förvaltning inte lika vattentät, eftersom mål inte sällan är mindre politiskt 
kontroversiella än de åtgärder och styr medel som behövs för att nå dem. 
Den politiska debatten handlar ofta om vilken insats som ger bäst effekt, om 
kostnaden för insatsen är rimlig och om vem som ska betala. 

Åtgärd definieras vanligtvis som en fysisk eller beteendemässig förändring, till 
exempel att sätta upp en teaterpjäs eller driva ett bibliotek, medan styrmedel 
är statens verktyg för att få åtgärder genomförda. Med styrmedel menas alla 
former av normativa, ekonomiska och informativa styrmedel som används på 
det kulturpolitiska området eller inom andra politikområden av relevans för 
kulturområdet. I vissa delar finns ingen styrning av kulturutbudet.

Uppmuntrande ord om sponsring är inte styrmedel. I andra fall används 
ekonomiska styrmedel, som exempelvis bidragsordningarna inklusive för
ordning och skattelagstiftning. I ytterligare andra fall används normativa 
styrmedel, som exempelvis bibliotekslagstiftning och upphovsrättslagstiftning. 
Informativa styrmedel används bland annat för att belysa unika byggnaders 
och inventariers kulturhistoriska betydelse, som en del i insatserna för att 
bevara kulturarvet. 

Som begreppet åtgärd används i Kulturanalys instruktion avses sannolikt 
styrmedel. Föreslagna och genomförda åtgärder analyseras och utvärderas 
mot målsättningen med just den åtgärden.
   
Övergripande analysfrågor kring utformning av styrningen 
Bidrar politiken till att önskad omfördelning av resurser uppstår? Detta 
handlar primärt om att bedöma måluppfyllelsen för en åtgärd, det vill säga 
har åtgärden gett de effekter som avsågs. I ett bredare perspektiv, med 
utgångspunkt i de kulturpolitiska målen, handlar det till exempel om vem som 
har tillgång till kulturen och om förutsättningarna att skapa kultur av hög 
kvalitet förbättras. Teoretiskt ska samtliga effekter i samhället identifieras, 
kvantifieras och värderas. Detta är inte alltid praktiskt genomförbart. Ett 
minimikrav är då att kvalitativt identifiera relevanta effekter i samhället, 
utifrån det mål som formulerats med åtgärden. Med samhället menas staten, 
hushåll, företag, kommuner och landsting, med andra ord alla som på något 
sätt berörs av den åtgärd som analyseras.

Ökar effektiviteten i användningen av resurser? Knappa resurser ska allokeras 
så att ”mesta möjliga gott tillbaka” skapas för resursinsatsen, vilket inte är 
detsamma som att minimera monetära kostnader. Samhällsekonomisk analys 
kan tydliggöra de val och avvägningar som utformning av åtgärder kräver, 
genom att systematiskt försöka sammanfatta samtliga effekter i samhället av 
olika handlingsalternativ. 
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Slutligen måste kostnaderna för politiken belysas; är priset för att omfördela 
resurserna rimligt? Det handlar om att uppskatta kostnader för att införa 
och upprätthålla en åtgärd eller ett styrmedel, som administrativa kostnader 
och tidsåtgång för exempelvis samverkan, samt konsekvenserna av att en viss 
användning av statliga, regionala och kommunala resurser tränger undan 
annan användning av samma resurser. 

Vision
Kulturanalys genomför policyrelevanta samhällsekonomiska analyser som 
kan ge underlag och rekommendationer för att utveckla politiken.

Syftet med Kulturanalys samhälls ekonomiska analyser är att belysa effekterna 
av olika handlingsalternativ. Analyserna inriktas mot att identifiera möjligheter 
att utveckla den politiska styrningen till att i än större utsträckning bidra 
till att uppfylla de kultur politiska målen, givet de stora osäkerheter och 
kunskapsluckor som finns på området. Därutöver utvecklar myndigheten 
tillämpningen av samhällsekonomiska analyser i egna studier och genom olika 
forskningsuppdrag.

För att strukturera vårt analysarbete har fyra delområden preciserats som en 
tankemodell över hur allt hänger samman och kan beskrivas som en kedja av 
resursinsatser och effekter. Separata delstudier kan handla om att kartlägga 
insatser, det vill säga kulturens samlade finansiering och övriga resurser, att 
analysera bidragsmekanismerna ur olika perspektiv eller att studera effekter 
på kulturskaparnas villkor. Alla analyser görs mot bakgrund av befintliga 
kunskaper om kulturens betydelse för samhället och medborgarna. Strävan är 
att analysen ska omfatta relevanta effekter och inte begränsas till de effekter 
som har ett marknadspris. 
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Figur 1. Områden för studier inom strategin för samhälls
ekonomisk analys.
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Att mäta kulturens värde för samhället och 
medborgarna – vad är problemet? 
Det är svårt att mäta kulturens samhälls ekonomiska värde. Trots detta faktum 
är det viktigt att försöka tydliggöra kulturens betydelse i samhällsekonomiska 
termer, eftersom satsningar på kultur ofta ställs mot andra alternativa sätt att 
använda privata resurser eller statliga bidrag. Då är det centralt att de värden 
som genereras kan åskådliggöras. 

Detta avsnitt syftar till att diskutera kulturens betydelse för samhället och 
medborgarna ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Det handlar om att belysa 
såväl kulturens värde för de under liggande kapitalstockarna som produktions
bas i ekonomin, som medborgarnas upplevda välfärd genom kultur. Detta 
värde är inte detsamma som det kulturella värdet eller det finansiella 
flödet kopplat till kulturnäringar. Kulturens intrinsikala värden kan inte 
prissättas med marknadspriser eller genom existerande metoder för att skatta 
samhällsekonomiska värden. Det finns författare som hävdar att det senare är 
möjligt, men för enkelhets skull avgränsas denna möjlighet bort. Det betyder 
inte att kulturens egenvärde förnekas, utan enbart att inga försök att uppskatta 
detta värde kommer att göras här. Alla värden som diskuteras i detta avsnitt 
baseras på ett antropocentriskt perspektiv, det vill säga värdet för människan.



40

Input – Output – Outcome – Impact
Det som produceras i en ekonomi kan mätas i termer av finansiella flöden under 
en viss tidsperiod såsom bruttonational produkt (BNP) och klassificeras i olika 
branscher, liksom det som konsumeras (inputoutput). Metoder och modeller 
baserade på analys av input output syftar i första hand till att analysera 
samspelet mellan olika branscher i ekonomin genom flödet av insatsprodukter.
 
I avsaknad av andra mått används mått på finansiella flöden ofta även som 
välfärdsmått. Det som egentligen behöver studeras är effekter för samhället 
och medborgarna. 

Varför är det viktigt att visa på det samhällsekonomiska värdet (outcome
impact) till skillnad från det finansiella flödet kopplat till produktion och 
konsumtion (inputoutput) under en viss tidsperiod? Eller som Cobb med flera 
uttryckte det: If the GDP is Up, Why is America Down? Man besvarade frågan 
med att BNPmåttet inte visar vad som är viktigt för människor, exempelvis 
arbetade många människor mera till en lägre lön och pendlade längre tid, 
samtidigt som inkomstklyftorna ökade.7  

I början av 2008 gav Frankrikes president Sarkozy en kommission, ledd av 
professor Joseph Stiglitz, i uppdrag att undersöka möjligheterna att utveckla 
bättre mått på ekonomisk prestation och sociala framsteg. Kommissionen 
presenterade en rapport året efter där man bland annat konstaterade att det är 
viktigt att vrida perspektivet från att mäta produktion till att istället försöka 
mäta välmående och livskvalitet, samt förändringar i de olika kapitalformer 
som utgör produktionsbasen i ekonomin till grund för ett långsiktigt hållbart 
välfärdssamhälle.8

  
Kulturens effekter för medborgarna, ekonomin och samhället
Det samhällsekonomiska värdet av kultur och olika kultursatsningar består 
av flera olika komponenter och kan studeras ur olika perspektiv med olika 
metoder. Här tas utgångspunkt i nationalekonomisk teori som handlar om 
hur samhällets resurser används. Välfärdsteori handlar om hur resurser ska 
användas för att skapa ett så ”gott” samhälle som möjligt. Ett antal normativa 
antaganden används för att bedöma vad som är ”gott”. Dessa är utilitarism 
(målet är att maximera det goda, och samhällets väl befinnande är summan 
av alla individers välbefinnande), antropocentrism (endast människan har 
ett inneboende värde; andra saker har inget eget värde utan kan bara få ett 
värde genom att människan tilldelar dem det) och principen om individers 
suveränitet (att det endast är individen själv som kan avgöra vad som är bra 
eller dåligt för henne).9

7 Cobb et al 1995.
8 Stiglitz et al 2009.
9 http://www.miljomal.nu/Undre-meny/samhallsekonomi/Om-samhallsekonomiska-analyser/
 Teorin-bakom-samhallsekonomiska-analyser/
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10 Stenström 2009, Bakhshi & Throsby 2010.

En del konst och kulturföretagande har speciella ekonomiska förutsättningar 
eftersom detta närmast är att betrakta som en form av grundforskning, det 
vill säga innovation med ett långsiktigt mål och företagsekonomiskt olönsamt 
i det korta tidsperspektivet. Det betyder att många, men långt ifrån alla dessa 
företag eller projekt, klarar sig på marknadens villkor.10

Det blir ett problem  från samhälls ekonomisk synpunkt om dessa företag eller 
projekt genererar positiva externa effekter som innebär att de är samhälls
ekonomiskt lönsamma. Externaliteter är effekter som påverkar personer som  
inte är direkt involverade i ett beslut som tas. Exempel på en positiv extern 
effekt är möjligheten att ta del av och nyttja en innovation som någon 
annan utvecklat utan att behöva betala för det. När beslut om produktion 
av en vara fattas på företagsekonomisk grund tas inte externa effekter med i 
bedömningen, eftersom dessa inte kan monetariseras i företagets kalkyl. 

Många kulturvaror är odelbara kollektiva varor, det vill säga de kännetecknas 
av ickerivalitet och ickeexkluderbarhet. Ickerivalitet betyder att en persons 
konsumtion av en vara inte påverkar kvantiteten eller kvaliteten av samma 
vara som en annan person kan konsumera. Ickeexkluderbarhet innebär att 
ingen kan utestängas från att konsumera en vara, till exempel för att denna 
inte betalat för varan. Varor som endast innehar en av egenskaperna kallas 
semikollektiva varor, medan de varor som innehar båda egenskaperna kallas  
för genuint kollektiva varor. Genuint kollektiva varor är förhållandevis 
ovanliga, men många varor har åtminstone delvis kollektiva egenskaper. 
Exempel på genuint kollektiva varor är kulturarvet, tvsändningar och 
grund  forskning med mera. Exempel på semi kollektiva varor är så kallade 
klubbvaror, det vill säga ickebetalande kan stängas ute från konsumtion men 
ickerivalitet råder mellan dem som betalat. Besök på ett museum eller i en 
konsthall är en klubbvara. 

I samhällsekonomisk analys ska alltså såväl materiella konsekvenser som icke 
materiella och ickemonetära effekter värderas. Externa effekter och före
komsten av odelbara kollektiva varor får till följd att om varan ska tillhanda hålls  
av en oreglerad marknad kommer det att produceras för mycket eller för lite, 
utifrån vad som är optimalt för samhället i stort.

Att mäta ”outcome”: Hur kan kulturens samhällsekonomiska värde 
åskådliggöras? 
Detta sätt att se på värdet handlar om att identifiera individernas preferenser 
som grund för att maximera samhällets välfärd. Det kan innebära en paradox 
då den kultur som har det högsta kulturella värdet inte nödvändigtvis har det 
högsta samhällsekonomiska värdet för medborgarna i allmänhet. 

Användarvärdet baseras på det värde konsumtion av en viss kulturvara skapar 
för den som konsumerar. Användarvärdet kan delvis speglas i marknadspriset 



42

för att exempelvis gå på teater eller köpa en bok. Olika kulturupplevelser skapar  
olika användarvärden för olika personer, även om den monetära kostnaden 
för upplevelsen är densamma för alla. Konsumentöverskott visar då skillnaden 
mellan upplevelsens värde och kostnaden för detsamma, som delvis anges av 
marknadspriset. 

Denna teoriram är hämtad från miljö  ekonomin där de indirekta användar
värdena är lätta att beskriva. Det handlar om de icke marknadsprissatta eko
systemtjänster som möjliggör liv och produktion, som till exempel pollinerande 
insekter, vattenrening, naturliga skadedjursbekämpare och bördiga jordar. 
I kulturekonomiska termer skulle detta kunna kopplas till exempelvis 
uppbyggnad av humankapital och socialt kapital.

Ickeanvändarvärdena saknar i huvudsak marknadspriser och syns inte vid 
mätningar av finansiella flöden. Dessa kan indelas i optionsvärden, existens
värden och arvsvärden. Optionsvärde är ett upplevt värde som härrör från 
blotta vetskapen om att det finns möjlighet att till en viss kulturupplevelse, även 
om man faktiskt inte besöker platsen eller köper en viss vara. Existensvärde är 
ett upplevt värde som härrör från att platsen eller kulturvaran finns, även om 
man aldrig tänkt besöka den eller på annat sätt konsumera varan. Slutligen 
finns vad som kan benämnas som arvsvärde, det vill säga det har ett värde att 
bevara möjligheter till olika upplevelser för kommande generationer.

11 O’Brien 2010, Armbrecht 2009.

Figur 2. Komponenter i kulturens totala samhällsekonomiska värde.11
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Metoder som bygger på national ekonomisk teori
För att värdera kollektiva varor finns en rad metoder att tillgå som grovt kan 
indelas baserat på om de bygger på människors faktiska beteende (revealed 
preferences) eller om respondenter fått uppge hur de skulle bete sig i en viss 
situation (stated preferences). Dessa metoder har beskrivits åtskilliga gånger 
tidigare, se till exempel Riksantikvarieämbetet (2008).  

I en studie av de samhällsekonomiska konsekvenserna av Nordiska akvarell
museet konstaterar Armbrecht & Andersson (2010) att besökarnas monetära 
utgifter för till exempel transport och restaurangbesök överstiger användar
värdet. Om användarvärden och ickeanvändarvärden summeras, och ställs 
emot summan av besökarnas monetära utgifter och statbidrag, kan konstateras 
att en satsad krona skapar ett värde på nära fyra kronor. Den övervägande 
delen av detta värde utgörs av ickeanvändarvärden, som inte syns vid mätning 
av finansiella flöden. 
 
The life satisfaction approach 
Den psykologiska forskning som kallas lyckoforskning har under senare 
decennier visat att individens välbefinnande, det vill säga upplevd lycka –  
identifierat i surveyundersökningar – kan fungera som en approximation 
för nytta.12 Lyckoforskningen har bidragit till att skifta fokus från de rent 
materiella värdena till att inkludera fler faktorer och metoder i studier av 
människans upplevda välfärd.13   

Det finns en samvariation mellan kultur och livskvalitet, men det är svårare 
att belägga kausala samband.14 Den svenska enkätstudien Medborgare i norr 
indikerar ett positivt samband mellan att ha uppfattningen att ”kultur är 
mycket viktigt” och den lyckonivå en individ bedömer sig ha.15  

Humankapital och socialt kapital: ”Impact” eller ”Input”?
Enligt Sacco karaktäriseras Culture 3.0revolutionen av att det blir allt svårare 
att skilja mellan kulturproducenter och kulturkonsumenter, då individer växlar 
mellan att vara producent och konsument. Att betona kulturens potential för 
att skapa kortsiktigt ekonomiskt mätbara resultat – det vill säga output – leder 
då till att man under skattar betydelsen av nya icke marknads medierade former 
av kulturellt och skapande utbyte samt misstolkar betydelsen av djupare 
förändringar.16 

12 Frey 2008.
13 Fleurbaey 2009. För en beskrivning av metoder, se O’Brien 2010.
14 Loga 2010.
15 Lidström 2009.
16 Sacco 2011.
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17 OCED 2007.
18 Sacco 2011.
19 The impact of culture on creativity. A study prepared for the European Commission- 
 Directorate-General for Education and Culture 2009.
20 Brundtland 1987.
21 http://w3.cost.eu/fileadmin/domain_files/ISCH/Action_IS1007/mou/IS1007-e.pdf

Humankapital 
Med humankapital menas en blandning av enskilda individers medfödda 
talanger och färdigheter samt de kompetenser och färdigheter som förvärvas 
genom utbildning.17

Genom ett aktivt kulturellt deltagande utmanar individer sig själva till att 
utvidga sin förmåga att uttrycka sig, att omförhandla sina förväntningar och 
föreställningar. Det handlar om kompetensuppbyggnad, det vill säga skapande 
av humankapital.18

Innovation och kreativitet hänger nära samman. En fundamental faktor 
för att utveckla kreativitet är utbildning och lärdom. Konst och kultur kan 
stimulera människors föreställningar och kreativitet i skolan, högre utbildning 
och i ett livslångt lärande. Kreativitet baserad på kultur är ett nödvändigt 
utmärkande drag i en postindustriell ekonomi, där alla företag behöver mer 
än en effektiv produktionsprocess, kostnadskontroll och en god teknisk bas 
för att överleva.19

Socialt kapital 
Socialt kapital handlar om att invånarna hyser tillit till varandra och har riklig 
kontakt med varandra. Den finns empirisk forskning som visar att samhällen 
med stora tillgångar på socialt kapital har en bättre fungerande demokrati, 
bättre ekonomisk utveckling och lägre brottslighet än samhällen med låg 
tillgång på socialt kapital. 

Forskning pågår: Kulturens roll i en hållbar utveckling  
– men hur? 
Det finns ingen enkel och entydig definition av vad en hållbar utveckling 
verkligen innebär. Utmaningen handlar om att leva på räntan utan att tära på 
kapitalet. Den ursprungliga definitionen slogs fast av Brundtlandkommissionen 
och lyder ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfreds ställa  
sina behov”.20

I den ursprungliga definitionen bärs en hållbar utveckling upp av tre pelare, 
nämligen ekonomi, ekologi och den sociala dimensionen. Kopplingen mellan 
kultur och utveckling togs i beaktande först senare. Då tilldelades kulturen 
dubbla roller i en hållbar utveckling, dels en instrumentell betydelse för att 
främja ekonomisk utveckling, dels som en önskvärd vara i sig självt.21
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Den inre cirkeln i Figur 3 visar den del av ekonomin som utgörs av monetära 
transaktioner relaterade till produktionen av varor och tjänster. Detta syns i 
mått som BNP. Figuren visar också hur det ekonomiska flödet är beroende 
av och drar fördel av naturkapital, socialt kapital och humankapital samt att 
kapitalstockarna kan påverkas genom investeringar. Som ovan beskrivits har 
kulturen en roll för att utveckla såväl humankapital som socialt kapital, men 
också som en vara som kan konsumeras och skapa värde.

Den teoretiska och konceptuella förståelsen för kulturens roll i en hållbar 
utveckling är fortfarande vag. I strävan att öka förståelsen för och förtydliga 
kulturens roll i en hållbar utveckling har EU finansierat ett forskningsprogram, 
Investigating Cultural Sustainability, som avslutas år 2015.23 

Därutöver behövs dels bättre mått för att löpande bättre kunna bedöma 
välfärden och livskvaliteten för individerna i samhället, dels kunskaper för 

Figur 3. Kulturens roll som en del i ett större system för hållbar 
utveckling.22

22 Tolkning av Costanza et al 2009.
23 http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1007
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24 Stiglitz et al 2009.
25 Stiglitz et al 2009.
26 Fleurbaey 2009.
27 Ibid.

Kartläggning: Vem ”betalar” för kulturen? Varför? 
Effekter?
Hur ser kulturens samlade finansiering och insats av övriga resurser ut? Hur 
används de offentliga medlen på kultur området? Kommer den offentligt 
finansierade kulturen alla till del? Vilka drivkrafter finns för olika finansiärer 
och hur påverkar olika styrmedel vem som betalar? I vilken mån varierar 
effekterna beroende på vem som betalar?

att kunna bedöma utvecklingens hållbarhet över tid. Svårigheterna i den 
senare uppgiften kan illustreras med den rekommendation som den franska 
kommission, som hade i uppdrag att undersöka möjligheterna att utveckla 
bättre mått på ekonomisk prestation och sociala framsteg, gav, nämligen att 
välja en pragmatisk inställning till att mäta hållbarutveckling.24   

Välfärdsmått som gör kulturen rättvisa? 
Välbefinnande är multidimensionellt och flera dimensioner måste bedömas 
simultant för att skapa någon form av mått på nivån av välbefinnande i ett 
samhälle. Dessa dimensioner är exempelvis materiell levnadsstandard, hälsa, 
utbildning, personliga aktiviteter inklusive arbete, delaktighet och politiskt 
inflytande, socialt nätverk och relationer, miljö och säkerhet.25

Det finns både en politisk debatt och pågående forskning om hur bättre välfärds
mått bör konstrueras. Några alternativ som nämns i dessa sammanhang är:

Gross National Happiness (GNH)
GNH nämns som ett alternativ till att mäta BNP. Det föreslogs ursprungligen 
av kungen i Bhutan på tidigt 1980tal. Det var inte ett faktiskt index, utan 
kan bättre beskrivas som en vägledande princip för att säkerställa att Bhutans 
utveckling skulle ske på ett sätt som är koncistent med landets kultur och 
andliga värden, istället för att fokusera på ökad ekonomisk aktivitet. Det finns 
en kommission för GNH, men någon specifik metod för att beräkna GNH har 
ännu inte fastställts.26 

Human Development Index (HDI)
Sedan 1990 använder FN:s Utvecklings program HDI i sin årliga rapport 
om Human Development (HD). Syftet med rapporten är att visa hur 
politik för ekonomisk tillväxt och HD verkligen påverkar välbefinnandet i 
världens länder. HD definieras där som en process för att utöka människors 
valmöjligheter i livet, att leva ett långt och hälsosamt liv, att få utbildning och 
att ha de resurser som krävs för en skälig levnadsstandard samt politisk frihet, 
mänskliga rättigheter och personlig självrespekt.27
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I dagsläget finns en relativt god överblick över omfattningen av den offentliga 
finansieringen av kultur, medan kunskap saknas om kulturens samlade 
finansiering och insatser av övriga resurser. Särskilt vaga är kunskaperna 
om privat finansiering, exempelvis samverkan mellan kultursektorn och 
näringslivet samt stöd från stiftelser etc. Alla resurser som används för 
kultur motsvaras inte av ett monetärt flöde, som till exempel ideellt arbete. 
Kunskaperna om kulturvanor och vem den offentligt finansierade kulturen 
når kan också utvecklas. 

Kulturens samlade finansiering 
En utvecklad kartläggning över kulturens samlade finansiering behövs i syfte att 
ge ett bättre kunskapsunderlag för kommande analyser av bland annat statliga 
bidragsordningar och styrmedel för att fördela betalningsansvar. Se vidare 
Kulturanalys Strategi för att bedöma effekter av statlig verksamhetsstyrning 
och bidragsordningarna inom kulturpolitiken. 

Det handlar om den samlade finansieringen för verksamheter som har 
statsbidrag, verksamhetsutövare som ansökt om statligt bidrag men ej 
beviljats detta och den del av kultursektorn som själv valt att spela på samma 
marknads villkor som alla andra näringar samt aktörer som har regionalt eller 
kommunalt ekonomiskt stöd. Kategorierna är delvis överlappande.

Drivkrafter för att finansiera kultur och effekter av fördelningen 
mellan finansiärer
I syfte att utveckla politiken behövs bättre kunskaper om hur fördelningen 
mellan olika finansiärer påverkas av olika styrmedel samt om och hur 
kulturutbudet och konsumtionen påverkas av vem som finansierar kulturen.     

Olika finansiärer har sannolikt olika drivkrafter för sitt engagemang och 
driv krafterna kan i viss mån påverkas genom styrmedel. För att utveckla 
politiken behövs bättre kunskaper om faktorer som är särskilt viktiga för 
hur finansieringen kan fördelas mellan olika aktörer, som till exempel ut
formningen av upphovsrättslagstiftning, skatterättsliga incitament för privata 
aktörer etc. 

Andra analysfrågeställningar är hur tillgänglighet och kvalitet påverkas av 
vem som betalar, till exempel om och hur graden av offentlig finansiering 
påverkar tillgängligheten för olika grupper i samhället samt om kvaliteten 
påverkas.  

Detta är stora och komplexa fråge ställningar som behöver konkretiseras 
ytterligare.
 
Förslag till forskningsstudier  
På kort sikt behövs kunskapsuppbyggnad inom några prioriterade områden för 
att komplettera kartläggningen av kulturens samlade finansiering och fördjupa 
kunskaperna om hur finansieringen kan fördelas mellan olika aktörer. 
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Hur stort är det samhällsekonomiska värdet av ideellt arbete i 
kultursektorn?
Syftet med en forskningsstudie är att öka kunskaperna om storleksordningen 
på det samhällsekonomiska värdet av ideellt28 arbete, som borde omfatta både 
skapande och annat arbete inom kultursektorn. Med ideellt arbete menas här 
oavlönat arbete som utförs av privatpersoner.
 
Detta är intressant därför att en sannolikt betydande del av resurserna i 
kultursektorn saknar ett marknadspris och därför behöver synliggöras. Det 
handlar om att ringa in omfattningen av ideellt arbete i olika former och 
drivkrafter: Vem utför det ideella kulturskapandet och annat ideellt arbete 
relaterat till kulturområdet? Vilka kulturformer/regioner har mest/minst 
ideellt arbete? Varför? För att göra studien genomförbar krävs avgränsningar. 

Vilka är näringslivets drivkrafter och hinder för att finansiera kultur?
Det behövs en bättre förståelse för hur näringslivet agerar samt vilka de 
viktigaste hindren för samverkan mellan näringslivet och det offentliga 
verkligen är i fråga om finansiering av kultur. Studien ska identifiera vad 
som är problemen och vad som orsakar problemen i syfte att ge en grund 
för att identifiera möjligheter till att utveckla politiken, det vill säga stärka 
incitamenten till samverkan. Det krävs att studien identifierar väsentliga 
problem, det vill säga inkluderar en bedömning av vad som är mindre väsentligt  
eller vilka kombi nationer av hinder som är särskilt betydelsefulla. Hinder 
i form av befintlig utformning av skattelagstiftningen exkluderas, eftersom 
förhållande vis goda kunskaper redan finns om detta.  

Studien ska bygga vidare på befintlig kunskap, som till exempel den norska 
studien  Kultursponsing (2007) av AnneMarie Gran och Sophie Hofplass, och  
bör därför innehålla en kunskapssamman ställning som bakgrund. En möjlig 
inriktning är att göra jämförande studier av drivkrafter och hinder för att 
finansiera idrott respektive kultur eller av samverkan med näringslivet i länder 
där detta är vanligare förekommande än i Sverige. En annan aspekt är de 
hinder för samverkan som kan finnas inom offentliga kulturorganisationer. 
Därför behöver särskilt den offentligt finansierade kulturens hinder för att 
söka samverkan med näringslivet belysas. 

Syntesrapport över möjligheter till och erfarenheter av ”nya” 
finansieringsmodeller  
En kunskapsöversikt som sammanfattar möjligheter till och erfarenheter av  
”nya” finansieringsmodeller. Idéer och förslag kan hämtas från forskar
världen, politik i andra länder eller ”experiment” såsom Kulturbryggan i 
Sverige. En bedömning bör ingå, i den mån detta finns belyst i tidigare studier, 
av i vilken mån olika finansieringsmodeller kan ge olika effekter i termer av 

28 Verka utan vinstintresse (för ett gott syfte), som inte kan räknas i pengar (ne.se)
 Volontär är en person som för utbildning eller ideella ändamål arbetar mot låg eller ingen  
 lön (ne.se)
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till exempel potential att generera finansiering, transaktionskostnader och 
kulturens kvalitet.

En ögonblicksbild av kulturens samlade finansiering 
Kulturanalys avser att presentera en översiktlig bild av kulturens samlade 
finansiering, som bygger på egna studier och ett urval av forskningsinsatser 
som presenterades ovan. Observera att ett ”effektivt” kulturutbud inte handlar  
om att minimera kostnader i monetära termer. Fokus bör vara att de resurser  
som finns ska användas så att de skapar största möjliga välfärd för 
samhället. Det handlar dels om vad som skapas, det vill säga vilken form av  
kultur som använder medlen och vad denna användning ger i förhållande till 
alternativa användningsområden, dels vem kulturen kommer till del.  

I de kulturpolitiska målen finns både kvalitativa och kvantitativa aspekter. 
En genomgång resulterar nödvändigtvis i förslag till områden för fördjupade 
analyser ytterligare kunskapsbehov. 

Förändras kulturens samlade finansiering över tid? Vilka blir i så fall 
effekterna? 
Förändras kulturens samlade finansiering över tid? I så fall hur och varför? 
Nivån på den samlade finansieringen? Sammansättningen av finansiärer? 
Förändras inflödet mellan olika finansiärer? Om förändringar i den samlade 
finansieringen sker: Vilka effekter har det inneburit?

Mot bakgrund av den kartläggning som ska ge en ögonblicksbild över kulturens 
samlade finansiering och insatser av övriga resurser kan några variabler följas 
över tid. 

Utformning av de statliga bidragsordningarna
Kulturanalys har ett särskilt uppdrag att bedöma effekter av den statliga 
verksam hetsstyrningen och bidragsordningarna, se vidare Kulturanalys Strategi  
för bedömningar av effekter av den statliga verksamhetsstyrningen och 
bidrags  ordningarna inom kulturpolitiken. 

De önskvärda effekterna relateras i första hand till målsättningarna för enskilda 
bidrag, det vill säga att bedöma måluppfyllelse. Det ekonomiska problemet är 
att allokera knappa resurser på ett sådant sätt att samhället får mesta möjliga 
”gott” ut av resurserna. ”Gott” låter sig dock svårligen definieras konkret på 
ett enhetligt och enkelt mätbart sätt. Därför kan även aspekter som equity och 
efficiency studeras. 

Syfte är att studera ett urval av bidrags ordningarna med avseende på hur 
kriterier eller annan statlig styrning över bidragsfördelningen påverkat bidrags 
givningen och effekterna av medels användningen samt att göra jämförelser 
mellan olika fördelnings modeller för de statliga bidragsordningarna (stora 
belopp till några få eller lite till många). 



50

Även transaktionskostnaderna för att hantera bidragsmedel behöver upp
märk sammas. Med transaktions kostnader menas i vid bemärkelse de resurser 
som används för mer administrativt arbete som inte hänger ihop med det 
kulturskapande som bidraget ska gynna. Det kan vara att ta in information 
för att skriva och hantera ansökningar, besluta om medels fördelning och att 
följa upp utbetalda bidrag. Transaktionskostnaderna faller både på offentliga 
aktörer som statliga myndigheter, kommuner och på privata aktörer som 
företag. 

Kulturskaparnas villkor i förändring  
Anställningsformerna inom kultur sektorn är under förändring. Andelen fast 
anställda minskar till förmån för egen  företagare inom kreativa och kulturella 
näringar. De kulturella och kreativa näringarnas betydelse för sysselsättning 
och innovationer lyfts ofta fram politiskt både i Sverige och inom övriga EU. 
Detta har delvis diskuterats ovan i avsnittet om kulturens roll i en hållbar 
utveckling. 

En annan infallsvinkel är att de som genomgått konstnärliga utbildningar eller 
biblioteksutbildningar på universitetet – i genomsnitt – satsat mer pengar på 
utbildningen än vad yrket under ett liv ger tillbaka.29 I det perspektivet kan 
det analyseras hur väl de högre konstnärliga utbildningarna överensstämmer 
med vad som efterfrågas på sektorns arbets marknad? Vad innehåller 
utbildningarna och hur många utbildas? Studier av dessa frågeställningar kan 
genomföras kvalitativt och illustreras med vissa data, som till exempel antal 
utbildningsplatser och sysselsättning. Här kan utgångspunkt tas i tidigare 
studier av Högskoleverket.
  

Reflektioner för framtiden
Kulturens effekter för medborgarna och samhället
Det finns kunskapsluckor vad gäller kulturens betydelse för individerna och på 
samhällsnivå. Det är därför viktigt att bevaka forskningen om kopplingarna 
mellan kultur och ekonomisk utveckling samt forskning och politisk debatt 
om att mäta välfärd liksom kulturens roll i en hållbar utveckling.

Som en teoretisk referensram för de samhällsekonomiska analyser som myndig
heten ska genomföra utgör hållbarhetsperspektivet tankemodell parallellt med 
en bred bild av faktorer som påverkar individernas upplevda välfärd. 

Överblick över kulturens samlade finansiering och insatser av övriga 
resurser 
Utvecklade kunskaper om kulturens samlade finansiering behövs för att genom
föra mer kvalificerade analyser av olika finansieringsmodeller och kulturens 
effekter. Kulturanalys avser att skapa en ögonblicksbild av kulturens samlade 

29 Ljunglöf 2011.
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finansiering genom att samla in kunskaper från såväl aktörer som har offentlig 
finansiering, som aktörer som verkar på helt marknadsmässiga villkor. Några 
aspekter som myndigheten särskilt behöver belysa och analysera är: 

• Samlad finansiering för och effekter av verksamheter som har bidrag från 
 någon av de olika bidragsordningarna inom kulturpolitiken. 

• Hur barns och ungas kultur finansieras, mot bakgrund av att barns och ungas 
 rätt till kultur särskilt uttrycks i de kulturpolitiska målen och att  
 barnperspektivet betonas i myndighetens instruktion. 
 
• Omfattningen av ideellt arbete i kultursektorn. En forskningsstudie har 
 initierats på detta område. 

• Möjligheter till och eventuella effekter av nya finansieringsmodeller. Även  
 inom  detta område har en forsknings studie initierats. 

I de kulturpolitiska målen finns både kvalitativa och kvantitativa aspekter. 
En genomgång resulterar nödvändigtvis i ytterligare förslag till områden för 
fördjupade analyser och kunskapsbehov. 

Den första ögonblicksbilden av kulturens samlade finansiering kan även 
utgöra en förstudie för att precisera vilka data som behöver samlas in över 
tid och vilka nyckeltal som är mest intressanta att följa i en återkommande 
uppföljning av eventuella förändringar i kulturens samlade finansiering där 
analysen byggs upp över tid. 

Kulturskaparnas villkor
Av resursskäl på myndigheten är fråge ställningar kopplade till kulturskaparnas 
villkor inte högprioriterade för enskilda studier. I andra utvärderingar som 
görs kan även effekter för kulturskaparna integreras, på samma sätt som att 
kulturskapandets roll i en hållbar utveckling behöver finnas med i den breda 
omvärldsbevakningen och i den forskning som myndigheten ska följa. 
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3. Kultursamverkansmodellen

Myndighetens uppdrag att löpande utvärdera kultursamverkansmodellen 
genomförs dels genom egna studier, dels genom beställning och finansiering 
av forskningsinsatser. 

Med anledning av kultursamverkans modellens införande har myndigheten 
under 2011 genomfört en första studie med fokus på dialogprocessen i  
införandet och kortsiktiga effekter i fem regioner. Slutsatserna från myndig-
hetens första studie är:

• Kultursamverkansmodellen har bidragit till att sätta kulturen på den  
 politiska agendan regionalt.

• De olika aktörerna upplever att deras intressen synliggörs.

• Kulturplanerna handlar om all regionens verksamhet på kultur området,  
 inte bara den som är kopplad till bidraget Bidrag till regional kultur    - 
 verksamhet.30 Därmed får kulturplanerna stor betydelse i regionerna.  

• Kultursamverkansmodellen är tidskrävande och kräver stora administrativa  
 resurser. 

• Dialogprocesserna är en form för statlig verksamhetsstyrning.

• Dialogprocesserna riskerar att otydliggöra gränserna mellan tjänstemän och  
 politiker, och mellan offentligt och privat.

• Förutsättningarna för deltagande i dialogprocesserna har varit bristfälliga  
 för de professionella fria kultur  skaparna och för det civila samhället. 

• Dialogprocesserna inbegriper ett representativitetsproblem.

• Dialogprocesserna skapar oklarhet kring var och när besluten egentligen  
 fattas och på vilka grunder.

• Syftet med dialogprocesserna är otydligt för många deltagare.

• Det har endast skett mycket marginella förändringar i fördelningen av  
 statsbidrag till regional kulturverksamhet till följd av införandet av  
 samverkansmodellen.

• Drygt hälften av statsbidragen till  regional kulturverksamhet i de fem första  
 regionerna i samverkansmodellen går till institutioner för professionell  
 teater-, dans- och musikverksamhet i Göteborg och Malmö. För dessa  
 institutioner har inga förändringar gjorts i tilldelat statsbidrag mellan åren  
 2010 och 2011.

30 SFS 2010:2012. 
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Myndigheten har även initierat ett forskningsprojekt med det övergripande 
syftet att studera om och hur kultursamverkansmodellen gett några effekter 
på den regionala kulturpolitikens form och innehåll.  Projektet genomförs 
som en jämförande fallstudie i ett urval av regioner. Fallstudien kommer att 
fokusera på följande tre huvudområden, som berör tre olika dimensioner av 
kultursamverkansmodellen: verksam hetsstyrning, organisation och utfall. 

31 Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Myndigheten för kulturanalys, Ku2011/607/KA.
32 Landsting finns i samtliga län utom Gotland, som består av endast en kommun, som då   
 också handhar de uppgifter som annars ligger på landstinget. I Västra Götalands län, Skåne  
 län och Hallands län har landstingen fått utökade uppgifter och kallas vanligen regioner,  
 även om de formellt fortfarande är landsting. Det innebär att från den 1 januari 2011 är  
 Region Skånes och Västra Götalandsregionens mandat kring regional utveckling permanent  
 (Lag 2010:630 om regionalt utvecklingsansvar i vissa län). Halland och Gotland har fått  
 samma status. I föreliggande rapport används begreppet region(er) för att beteckna både  
 region(er) och landsting, där det inte är särskilt motiverat att använda landsting.

Inledning
Myndigheten för kulturanalys har i uppdrag av regeringen att utvärdera 
formerna för och effekterna av kultur samverkansmodellens införande i de fem 
regioner som omfattas av modellen från och med 2011.31 

Kultursamverkansmodellen infördes 2011. Detta första år ingick Region Skåne, 
Region Halland, Region Gotland, Västra Götalandsregionen och Norrbottens 
läns landsting. Ytterligare elva regioner går med 2012: Blekinge, Kronoberg, 
Kalmar, Jönköping, Östergötland, Södermanland, Örebro, Västmanland, 
Jämtland, Västerbotten och Västernorrland. Dalarna, Gävleborg, Uppsala och 
Värmland planerar att gå in 2013. Stockholm avvaktar.32 

I samband med modellens införande bildades ett nationellt samverkansråd där 
Statens kulturråd är ordförande. Rådet ska främja en statlig helhetssyn på den  
regionala kulturverksamheten och ger synpunkter på de regionala kultur
planerna inför Kulturrådets styrelses beslut om medelstilldelning, samt tar 
del av regionernas årliga uppföljning. Medlemmar i rådet är Svenska Film
institutet, Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Länsstyrelserna genom  
Läns     styrelsen i Södermanlands län, Nämnden för hemslöjds frågor, Riksarkivet,  
Riks antikvarie ämbetet och Riksteatern. 

Utvärderingens fokus
Formerna för införande av modellen, som här står i centrum för analysen, 
är de dialoger som förts på olika nivåer och mellan olika parter i samband 
med kulturplanernas framtagande. Eftersom så pass kort tid förflutit sedan 
modellen infördes, fokuseras här endast kortsiktiga effekter av modellens 
införande. Kultursamverkansmodellen innebär att en ny bidragsförordning 
utfärdats, och regionerna har fått i uppgift att fördela statsbidrag till regional 
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kulturverksamhet. Utifrån det material som funnits tillgängligt har också 
kortsiktiga effekter av denna nya bidragsförordning varit i fokus, det vill säga 
eventuella förändringar i fördelningen av statsbidrag till och inom regionerna. 

Avgränsningar
Det har varit nödvändigt att göra avgränsningar i denna rapport utifrån den 
tidsplan som har funnits. Primär kommunernas perspektiv på dialogerna och  
på kultursamverkansmodellen i stort faller utanför denna studie. Samverkans
rådets arbete på nationell nivå har också lämnats utanför denna inledande studie.  
När det gäller det perspektiv som företräds av civil samhället inom kultur
området och det professionella kulturlivet, har det huvudsakligen tillgodosetts 
genom kontakter med de centrala intresse organisationerna Ideell kulturallians 
och Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS). När 
det gäller den nya bidragsordningen har fördelningen av statsbidrag till regional 
kulturverksamhet studerats, och inte den samlade finans ieringen, eftersom 
dessa uppgifter för 2011 rapporteras först 2012.

Det första året med kultursamverkansmodellen
Kulturrådet redovisade på regeringens uppdrag förberedande insatser med 
anledning av den nya modellen i juni 2010.33 Ett första möte i det nybildade 
samverkansrådet hölls i oktober 2010. Regionerna lämnade in sina treåriga 
kulturplaner till Kulturrådet i början av november 2010, som fattade beslut 
om medel för 2011 i januari 2011. I mars 2011 redovisade Kulturrådet erfaren
heter av kultursamverkansmodellen på uppdrag av regeringen.34 I början av  
november 2011 lämnades kulturplanerna för de elva regioner som går med i 
modellen från och med 2012 in. De fem regioner eller landsting som ingått 
i modellen sedan 2011 har om de har önskat gjort revideringar av sina 
kulturplaner och i så fall rapporterat in dessa till Kulturrådet i slutet av året.

Dialog och kulturplaner

Syftet med dialogerna 
I Kulturutredningens och Kultur samverkansutredningens betänkanden,  
liksom i propositionen Tid för kultur, formulerades en ambition att placera 
demokratin och de samhälleliga gemenskaperna i centrum av kulturpolitiken.35 
Inom kulturpolitiken var det viktigt att ”skapa arenor för det offentliga samtalet i  
vid mening”.36 Därför föreslogs nya former för samspelet mellan staten, 
landstingen och regionerna – kultursamverkansmodellen. Staten skulle lämna 
ett samlat bidrag till kulturverksamhet på den regionala nivån. Den regionala 
nivån skulle sedan besluta om fördelningen på regional nivå. 

33 Kulturrådet 2010.
34 Kulturrådet 2011.
35 SOU 2009:16, SOU 2010:11 och Prop. 2009/10:3.
36 SOU 2009:16, s.19.
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Regionernas ökade ansvar för att de nationella kultur politiska målen uppfylls 
och att samspelet mellan region och stat bygger på dialog, angavs som 
centrala beståndsdelar i den nya modellen. Att fler skulle ges möjlighet att 
delta i kulturpolitikens utformning var ett viktigt syfte, liksom att öka det 
regionala engagemanget för kulturpolitiken och att stimulera samverkan och  
kommunikation mellan berörda aktörer i regionerna. Ett uttalat syfte med  
kulturplanerna, som regionerna skulle ta fram ”i samspel med” kommuner,  
kulturliv och civilsamhälle, var också att öka genomslaget för statens insatser 
för regionala kulturverksamheter.37 Inför beslutet om statliga bidrag skulle 
Kulturrådet föra en dialog med berörd region, då eventuella behov av att 
justera eller förtydliga kulturplanen skulle kunna diskuteras. 

I den förordning som utfärdades i december 2010 angavs också som ett villkor 
för bidragsfördelning att en kulturplan utarbetas ”i samverkan med länets 
kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila 
samhället”.38

  
Kulturrådet beslutar om det statsbidrag som fördelas till en region. Statsbidrag 
lämnas i mån av tillgång på medel, vilket betyder att Kulturrådet har att 
fördela en given bidragssumma på landstingen i modellen som fastslås årligen 
i budgetpropositionen. Tidigare angavs i respektive nationell myndighets 
regleringsbrev vilka institutioner som de statliga bidragsmedlen skulle fördelas 
till. Förändringarna i de formella beslutsordningarna innebär att  regionerna 
fördelar det statsbidrag man får på institutioner och övriga verksamheter.39  

Kulturrådets föreskrifter och villkor 
I Kulturrådets redovisning av förberedande insatser inför införandet av 
kultur samverkansmodellen angavs administrativa krav på kulturplanerna, 
samt villkor för att få statliga medel.40 Bland annat skulle planen ge en bild av 
regionernas prioriteringar inom kultur området och hur man tänkte sig att de 
statliga medlen skulle användas och förstärka dessa. Det stipulerades också 
att det statliga bidrag som det kunde bli fråga om skulle baseras på 2010 års  
regionala fördelning till sju utplockade områden. Dessa infördes också i 
förordningen: 

• professionell teater, dans, och musikverksamhet 

• museiverksamhet

• konst och kulturfrämjande verksamhet

• regional enskild arkivverksamhet

• filmkulturell verksamhet

37 SOU 2010:11, s. 74-75.
38 SFS 2010:2012 § 7.
39 SFS 2010:2012.  
40 Kulturrådet 2010.
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• främjande av hemslöjd

• biblioteksverksamhet

I planerna skulle beskrivas hur de statliga medlen, tillsammans med övrig 
offentlig och annan finansiering, kunde bidra till att uppnå de nationella 
kulturpolitiska målen inom varje område.

Kulturrådet angav att 2010 års fördelning av statliga medel skulle utgöra 
riktvärdet för nivån också 2011, i enlighet med det förslag som återfanns i 
betänkandet Spela samman.41 Man föreslog också att Kulturrådets prövning av  
regionernas ekonomiska situation skulle beakta den totala finansieringen och 
huvudmännens insatser. Hänsyn skulle också tas till andra finansieringskällor 
än de offentliga. Även ideella insatser kunde redovisas och beaktas. De 
nationella kulturpolitiska målen skulle, återigen, bilda utgångspunkter för hur  
detta skulle värderas. I en särskild bilaga angavs sedan förslag till bedömnings
grunder för medlen i anslaget Regional kulturverksamhet. 

Dialog och kulturplan 
Regionerna hade när arbetet med kulturplanerna skulle sätta igång sedan en 
längre tid tillbaka – i olika grad – haft forum för samråd och dialog med 
aktörer inom kulturens område. På flera håll fanns redan innan kultur  
samverkans modellen årliga ”kulturparlament”, månatliga sammankomster 
och referensgrupper med deltagare från regionala och kommunala 
kulturinstanser, ideella kulturorganisationer, kulturskapare, institutioner 
och, i vissa fall, näringsliv. Alla dessa företeelser blev forum för dialog om 
kulturplanen när processen satte igång. Regionerna hade också i flera fall 
utarbetat kulturpolitiska strategidokument och program året eller åren innan 
framtagandet av kulturplanen satte igång, och hade i samband med det satt 
ihop arbetsgrupper och referens grupper av olika slag där dialog fördes.
 
Ansvariga för framtagandet av kultur planerna har chefstjänstemän inom de 
regionala kulturförvaltningarna eller deras medarbetare varit, medan den 
politiska nivån har varit uppdragsgivare. Primärkommunerna har involverats 
i hög grad genom grupper som har bildats, där tjänstemän från regionerna 
har mötts med tjänstemän från kommunerna. Mellan mötena har man arbetat 
fram underlag. Vid sidan av sådant mer konkret samarbete kring planerna, har 
det också varit möten mellan regionerna och kommunala kulturnämnder och 
kulturchefer. I något fall har kommunerna och kommunförbundet fungerat 
som remissinstanser till kulturplanen, tillsammans med övriga samtalspartners 
i processen. Där det finns kommunalförbund så har de också involverats i 
processen genom deltagande i arbetsgrupper och/eller möten. Kulturplanerna 
har således utarbetats i samverkan med kommunerna. Undan taget till det är 
Gotland, som ju har en speciell organisation, där regionen sammanfaller med 
kommunen.

41 SOU 2010:11.
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Det går att urskilja två huvudsakliga sätt på vilka civilsamhälle och kulturliv 
har bjudits in till dialog. Det ena sättet har varit att bjuda in dem gruppvis, 
det vill säga civilsamhället eller olika kategorier av civilsamhället för sig, 
och kulturlivet eller olika kategorier av kulturlivet, för sig. Det andra sättet 
har varit att skapa tematiska seminarier eller möten dit alla med intresse 
för aktuellt tema har blivit inbjudna – och då har det blivit möten mellan 
civilsamhället och kulturlivet. Det har också förekommit att politiker har varit 
med på de dialogmöten som har hållits med civilsamhälle och kulturliv, både 
på de gruppspecifika och på de tematiska mötena. 

Kulturrådet har haft löpande kontakt med berörda regioner, KLYS, Ideell 
Kulturallians och kultur departementet. Kulturdepartementet har löpande  
haft avstämningar med Kulturrådet och även vid upprepade tillfällen haft samtal 
med KLYS och Ideell Kulturallians, på intresse organisationernas begäran.  
Det har även förekommit att enskilda intresse organisationer, som exempelvis  
Konstnärernas riksorganisation (KRO), har kontaktat depart ementet för att få 
tillfälle att föra fram sina synpunkter och sina behov. Under sommaren 2010 
organiserades en ”dialogserie” mellan å ena sidan kulturministern och kultur
departementet, och företrädare för det civila samhället inom kulturområdet 
å den andra. I skriften Dags för dialog 42 sammanfattades dialogseriens 
genomförande.
 
I Kulturutredningens betänkande beskrevs kontakterna mellan regionerna 
och staten i samband med portfölj   modellen i termer av ”förhandling”. Det 
ordet har försvunnit ur den följande propositionen och i Spela samman, där 
ord som samverkan, samråd och dialog istället används. Kulturrådet är också 
mycket noga med att påpeka att det eller de samtal som förs mellan dem och 
regionerna om kulturplanerna inte innebär möjligheter att förhandla om 
bidragsfördelningen. Förordningen stadgar att statsbidrag ”lämnas i mån av 
tillgång på medel”. Därmed är ramarna fastställda redan innan regionerna 
lämnar in sina kulturplaner – Kulturrådet har en fast summa för fördelning och 
kan inte påverka den. Om en region får mer pengar, påverkar det tilldelningen 
till andra regioner. Flera av regionerna har varit kritiska till detta. De har 
upplevt att fördelningen av bidrag i stort sett ligger fast sedan tidigare år och 
att utrymmet för förändring är litet. De upplever en risk för otydlighet när 
dialog och samråd betonas, istället för förhandling. Från regionernas sida har 
man frågat sig varför en dialog ska föras med staten, om det ändå inte finns 
utrymme för förhandling. Frågan kan uppstå om det ändå inte finns möjlighet 
att ”prata sig till” fördelar i dialogen med staten. 

Skrivningen i förordningen är att kulturplanen ska utarbetas ”i samverkan 
med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv 
och det civila samhället” (vår kurs). Här ges primärkommunerna en roll i 
arbetet och det professionella kulturlivet och det civila samhället en annan. 
I praktiken har också kommunpolitiker och kommuntjänstemän från 

42 Regeringskansliet 2010.
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primärkommuner, tjänstemän från kommunalförbund eller kommunförbund 
i regel haft en större och viktigare roll i kulturplanernas framtagande, än 
kulturliv och civilsamhälle. 

Resultat av dialogerna
• Kultursamverkansmodellen har bidragit till att sätta kulturen på den politiska  
 agendan regionalt.

I och med att regionerna har varit tvingade att arbeta fram en kultur plan som  
underlag för statliga bidrag, har kulturfrågorna fått en större plats på den 
regionalpolitiska dagordningen. I de fall där politiker varit oengagerade i 
början, har tjänstemän upplevt att ett ”uppvaknande” sker när planen ska 
tas i fullmäktige. Den process som har lett fram till kulturplanen har gjort att 
politiker har varit tvungna att sätta sig in i kulturfrågorna och formulera sig 
kring hur den region de själva företräder ser på kultur, dess mening och – i flera 
fall – kulturens roll i samhället. Ansvariga tjänstemän som tidigare upplevt 
att de arbetat i motvind har nu fått erfara att politiker i större utsträckning 
intresserar sig för kulturpolitik.
  
• De olika aktörerna upplever att deras intressen synliggörs.

Regionerna hade redan innan kultursamverkansmodellens införande i flera fall 
väl utarbetade kontakter med primärkommunernas politiker och tjänstemän. 
Där så inte har varit fallet har relationerna förbättrats mellan de regionala 
och de kommunala nivåerna. Dessutom har den samverkan som kommit till 
stånd tack vare – eller på grund av – framtagandet av kulturplaner gjort att 
primärkommunerna nu har träffats sinsemellan och fått en bättre inblick i 
varandras verksamheter.

Trots kritiska synpunkter innan modellens införande43, ser KLYS nu positivt 
på de dialoger som är en central del i kultursamverkansmodellen. Nu ser 
man dialogerna som den största skillnaden gentemot tidigare system och 
tvärtemot sin egen farhåga, att modellen skulle leda till att kulturskaparna 
skulle få mindre inflytande, hoppas man nu på att dialogprocesserna ska göra 
att möjligheterna att påverka ökar. En samordnare för kultursamverkans
modellen har med bidrag från Kulturrådet och Konstnärsnämnden kunnat 
anställas på KLYS kansli i Stockholm. Ett arbete har inletts, där KLYS och 
dess medlemsorganisationer försöker stötta regionerna och kultur skaparna i 
regionerna att formalisera dialogerna mellan regionerna och kulturlivet. 

Ideell kulturallians bildades i samband med att kulturutredningen såg 
dagens ljus och är ett nätverk av ideella föreningar inom kulturområdet. 
Ideell kulturallians arbetar, liksom KLYS, på att skapa former för dialog på 

43 KLYS synpunkter på SOU 2010:11 Spela samman – en ny modell för stöd till regional   
 kultur   verksamhet. Remissvar. KLYS (2010).
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regional nivå, där det civila samhället kan delta på ett bra sätt. De ser positivt 
på att det civila samhället på kulturområdet nu blir en del i kulturpolitiken, 
och märker en vilja från kommunernas och regionernas sida att bjuda in de  
ideella föreningarna till samråd kring kulturplaner. De har också märkt att  
deras perspektiv syns och kommer på dagordningen allt oftare sedan de  
bildades. De har regelbundna möten med Kulturrådet och har också 
ombetts att ge återkoppling på de kulturplaner som lämnades in i slutet av  
2011. De upplever också att deras kritik mot att samråd med civilsamhället 
sker på dagtid, då de föreningsaktiva förvärvsarbetar eller går i skolan, har 
hörsammats. 

• Kulturplanerna handlar om all regionens verksamhet på kultur     området,  
 inte bara den som är kopplad till bidraget Vissa statsbidrag till regional  
 kulturverksamhet.44 Därmed får kulturplanerna stor betydelse i regionerna. 
 
Alla de fem regioner som ingick i samverkansmodellen 2011 valde att skriva 
kulturplaner som handlade om – som det ser ut – ”all” kulturverksamhet i 
regionen. De nationella kulturpolitiska målen relateras till regionalpolitiska 
mål. De sju områden som stipuleras i Kulturrådets dokument och senare i 
förordningen har inte sällan komplett erats med ytterligare ett eller två 
områden eller omformulerats en aning. Man skriver om kulturens roll för 
regionens utveckling, kulturella och kreativa näringar och om kultur och 
hälsa. Kulturskaparnas villkor får egna avsnitt, liksom det ideella kulturlivet. 
Barn och ungdomars kultur lyfts fram, liksom det internationella utbytet.

Att planerna blev ”masterplans” innebär att de bildar underlag för regionens 
hela kultur, konst, och konstnärspolitik.45 Det gör att det ter sig än viktigare 
för kulturliv och civilsamhälle att dialog processerna fungerar på ett tillfreds
ställande sätt. Dessutom blir de årliga revideringarna av planen problematiska 
ur kulturlivets och civilsamhällets perspektiv om de inte involveras i den 
kontinuerliga uppdateringen av planerna. Att anordna dialogprocesser är svårt 
och tidskrävande, och om de dessutom måste anordnas mer eller mindre 
årligen, kan man anta att här finns en problematik som kan undergräva 
medborgarperspektivet i samverkans modellen.
 
De statliga bidragen till det ”fria kultur livet” ingår inte i bidraget Vissa 
statsbidrag till regional kulturverksamhet46,  utan delas som tidigare ut från 
Kulturrådet direkt efter bedömning i referensgrupper. Trots det kan ett resultat 
av framtagandet av kulturplanerna vara att regionerna i större utsträckning än 
tidigare måste bedriva konst och konstnärspolitik. Det finns anledning att tro 
att kultur samverkansmodellen på längre sikt kan resultera i att den regionala 

44 SFS 2010:2012.
45 ”Kulturpolitik” kan definieras som politik inom kulturområdet. Konstnärspolitik handlar  
 främst om yrkesverksamma konstnärers villkor. Konstpolitik är ett begrepp som bland  
 annat används i diskussioner om konstens egenvärde och konstnärlig kvalitet.
46 SFS 2010:2012.
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konst och konstnärspolitiken växer ytterligare. Därmed väcks också frågan 
hur principen om armlängds avstånd kan praktiseras på regional nivå. Det 
råder konsensus om att denna princip är viktig, men här kan den nödvändiga 
rågången mellan politik och kulturliv bli svår att upprätthålla framöver. Om 
regionerna i större utsträckning börjar ge stöd till de fria kulturutövarna kan 
också behovet av kompetent bedömning i referensgrupper utgöra ett problem. 
Att hitta sakkunniga som är både kompetenta och som inte har särintressen 
är svårt redan i nuvarande system.
 
• Kultursamverkansmodellen är tidskrävande och kräver stora administrativa  
 resurser. 

Tid är en resurs som är viktig i kultur samverkansmodellen. Modellen infördes 
under stor tidspress för samtliga inblandade parter. Regionerna blev tvungna 
att sätta igång arbetet med kulturplanen redan innan Kulturrådet hade hunnit 
utarbeta sina administrativa krav på planerna. Det fanns därför en viss 
osäkerhet hos dem som ansvarade för framtagandet av planerna på regional 
nivå hur planen borde se ut till form och innehåll. Förordningen om fördelning 
av vissa statsbidrag till regional kultur verksamhet47 utfärdades inte förrän 
strax före jul 2010. Regionerna var således nödgade att arbeta ”som om” 
de skrivningar som man hade fått förhandsinformation om var verklighet. 
Därmed fanns det ett stort utrymme för ett ifrågasättande av vilka krav som 
staten genom förordning och genom Kulturrådets föreskrifter egentligen kunde 
ställa på regionerna. I och med att arbetet med att implementera modellen  
inleddes innan den hade formaliserats genom förordningen, och innan 
remiss   förfarandet gällande Spela samman var avslutat, fanns utrymme från 
regionernas sida att tolka syftet med kultursamverkansmodellen på flera olika 
sätt. Relationerna mellan den regionala och den statliga nivån under 2010 då 
de första fem kulturplanerna skulle utarbetas blev tidvis stormiga, då detalj
nivån i Kulturrådets föreskrifter ifrågasattes. 

Det är svårt att se några direkta resultat av turbulensen och osäkerheten som 
rådde under det första året. Däremot kan man säga att den pressade tidplanen 
förmodligen bidrog till att menings skiljaktigheterna kom upp till ytan på ett 
tydligt sätt. Kulturrådet har i redovisningen av sitt uppdrag till regeringen 
pekat på några faktorer som försvårade samverkan mellan Kulturrådet 
och regionerna under 2010.48 Den stora tidspressen är en viktig sådan. De 
konfliktpunkter som fanns under första året kan komma att ha betydelse 
även i det fortsatta arbetet och i hur modellen genomförs i olika landsting 
och regioner de kommande åren. Då handlar det om frågeställningar som 
rollfördelning mellan staten (Kulturrådet) och regionerna, detaljnivån i statens 
krav på uppföljning och nivån på det statliga bidraget. I grunden ligger frågan 
om maktfördelningen inom den kultur politiska sfären: Är staten redo att 
lämna över en del av sin kontroll över kultur politiken, och därmed också en 

47 SFS 2010:2012.
48 Kulturrådet 2011.
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del av sitt tolkningsföreträde när det gäller vad som är ”god kultur”? Denna 
fråga blir mer brännande ju mer pengar som regionerna själva skjuter till för 
att dryga ut det begränsade statsbidraget.
 
De olika regionerna har olika resurser, men gemensamt är ändå att arbetssättet 
även fortsättningsvis är både tids och resurskrävande. De tjänstemän som 
ansvarar för dialog  processer och kulturplaner hade i flera fall en närmast 
ohållbar arbetssituation under det första året och i alla händelser kommer 
den att bli det om situationen kvarstår under en längre tid. I och med att 
det är många i regioner och kommuner som på betald arbetstid deltar i 
samverkan och samråd kring kulturplanerna kostar dialogprocesserna mycket 
pengar. I de olika regionerna försöker man nu hitta arbetssätt som gör att 
dialogprocesser, samverkan och samråd ska bli mer hanterbara framöver. 
På längre sikt kan ett resultat av modellens införande bli nya organisations 
strukturer i kulturförvaltningarna på både primär och sekundärkommunal 
nivå. Ett annat resultat kan bli en höjning av kompetensen och en ytterligare 
professionalisering bland dem som arbetar i dessa förvaltningar. Att arbetet 
med att genomföra och driva modellen inte ska bli alltför tungrott framstår 
som viktigt för att modellen ska bli lyckosam.
 
• Dialoger är en form för statlig verksamhetsstyrning.

Kultursamverkansmodellen kan delvis ses som ett uttryck för governanceinriktad 
styrning.49 Modellen är en reform som innebär en övergång från hierarkisk 
centraliserad styrning till decentraliserad förhandlande styrning. Modellen 
med dialoger innehåller många av de karakteristika som utmärker governance. 
Frågan är om denna mjukare styrnings form också innebär att statens inflytande 
på kulturpolitiken och kulturverksamheterna på regional nivå minskar. Trots 
att värden såsom frivillighet, jämlikhet och förtroende betonas finns både 
beroendeförhållanden och gemensamma intressen mellan de olika aktörerna 
som är inblandade i arbetet med kulturplanerna.50 Frågan är också om 
modellen verkligen innebär – eller kan komma att innebära – en ”samverkan 
mellan likvärdiga parter där den ömsesidiga respekten för de olika aktörerna, 
deras kompetens och olika roller är grundläggande utgångspunkter”.51 Faktum 
kvarstår att staten har en överordnad roll gentemot regionerna, som i sin tur 
leder arbetet med kulturplanen gentemot primärkommunerna. Företrädare för 
det professionella kulturlivet och civil samhället har mindre inflytande över 
kulturplanen än kommunerna redan, i och med den skrivning som finns i 
förordningen. Så kanske det måste vara i en representativ demokrati av liberalt 
snitt som den svenska, och där stat, regioner och kommuner står för mer parten 
av pengarna till kulturen. Men retoriken gör ofta gällande att alla aktörer har 
lika stora möjligheter att påverka de kulturpolitiska prioriteringarna.
 

49 Sundström & Pierre 2009. 
50 Jfr Sundström & Pierre 2009, s. 10.
51 Kulturrådet 2011, s. 18.
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Snarare än en övergång från government till governance på det kulturpolitiska 
området, kan man se modellen som en kombination av båda styrformerna. 
Pengar är en central del i den förändring som kultursamverkansmodellen 
innebär – den tydligaste förändringen sedan tidigare är hur de statliga bidragen 
ska fördelas. Ett resultat av modellens införande såhär långt är, som ovan 
nämnts, att den har bidragit till att föra upp kulturen på den politiska agendan 
på den landstingskommunala och den primärkommunala nivån. Det upplevs 
som mycket positivt av alla inblandade. Tänkbara negativa aspekter av ökat 
ansvar – exempelvis att besluta om eventuella nedskärningar i framtiden –  
är sällan föremål för reflektion i nuläget.
 
• Dialogprocesserna riskerar att otydliggöra gränserna mellan tjänstemän och  
 politiker, och mellan offentligt och privat.

En risk med den typ av informella utbyten som dialogprocesserna ofta utgör, är 
att gränserna mellan de olika aktörernas roller blir otydliga.52 En sådan gräns 
som aktualiserats i och med kultur samverkansmodellens införande är den mellan 
tjänstemän och politiker på landstingskommunal nivå.53 Tjänste männen har  
fått i uppdrag av den politiska ledningen att ta fram en kulturplan. 
Medvetenheten hos politikerna har varit olika stor i de olika regionerna. 
Graden i politikernas engagemang har påverkat arbetet med planerna i stor 
utsträckning. I de fall där politikernas engagemang och medveten het är lågt, 
kan man förvänta sig att tjänstemännen får stort inflytande, inte bara på 
hur politiken ska verkställas, utan även på dess innehåll. Men det kan också 
vara så att en regions kultur politiska inriktning är så stark och etablerad att 
tjänstemän lämnas att ensamma utarbeta en plan utifrån en för givet tagen 
politik, som alla antas känna till och acceptera.
 
I och med att det professionella kultur livet och civilsamhället tilldelas en viktig 
roll i framtagandet av kulturplanerna, leder dialogprocesserna också i viss 
mån till att gränsen mellan offentliga och privata intressen blir otydlig. När en 
kulturplan är färdig kan där finnas planerade åtgärder och satsningar, som är 
resultat av förslag som kommit upp i dialog med kulturliv och civilsamhälle. 
Ju mer utformningen av kulturpolitiken sker i form av relativt informella 
dialoger, desto större är risken – eller om man så vill – möjligheten, att privata 
intressen kommer till uttryck i den offentliga politiken.

Samtalsdemokratins problem 
Dialogprocesserna i kultursamverkans modellen kan ses som uttryck för en så 
kallad deliberativ demokratimodell. Som forskare har påpekat är denna 
demokrati  modell, som också kallas ”deltagardemokrati”, ”diskussions
demokrati” eller ”samtalsdemokrati”, högst aktuell i Sverige.54 Precis som när 
det gäller en governanceinriktad styrning, kan samtalsdemokratins genomslag 

52 Jfr Sundström & Pierre 2009, Westerberg 2011.
53 Jfr Westerberg 2011.
54 Premfors & Roth 2004.
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förstås som en följd av att vi lever i ett samhälle där de överstatliga och de 
regionala nivåerna vinner mark på bekostnad av den nationella. Dialog
processerna inom ramen för kultur samverkansmodellen stämmer bäst överens 
med en syn på demokrati som gör gällande att det är viktigt att diskussioner 
förs inom så många olika forum som möjligt i samhället, parallellt med det 
parlamentariska demokratiska systemet. I denna tankeriktning ses samtals
demokrati som ett komplement till den representativa demokratin. 

En kritik som har riktats mot den samtalsdemokratiska modellen är att den  
är svår att omsätta i praktiken.55 En annan invändning är att samtals
demokrati är alltför inriktad på konsensus och det ”allmänna bästa” eller 
”allmänviljan”, utan att det egentligen går att ringa in vad det skulle vara. I 
en representativ demokratimodell hanteras konflikter och olikheter i åsikter 
genom röstning enligt majoritetsprincipen. En poäng med det kan vara att det 
går att upprätthålla ett jämlikhetsideal och legitimitet i besluten, utan tvång 
på att komma överens. Strävan efter konsensus i samtalsdemokratin riskerar 
att begränsa debattklimatet, och möjligheterna att uttrycka avvikande eller 
kritiska åsikter. Den främsta invändningen av praktisk natur är att det är 
omöjligt för alla berörda att delta i diskussioner. Framför allt gäller detta i 
större sammanhang, exempelvis när det gäller den nationella nivån, men även i 
mindre – och kanske särskilt utvalda – sammanhang ter det sig orealistiskt att 
mer en än handfull medborgare skulle kunna föra diskussioner med varandra 
på en gång. 

• Förutsättningarna för att delta i dialogerna har varit bristfälliga för de  
 professionella fria kulturskaparna och för civila samhället. 

• Dialogprocesserna inbegriper ett representativitetsproblem.

• Dialogprocesserna skapar oklarhet kring var och när besluten egentligen  
 fattas och på vilka grunder.

• Syftet med dialogprocesserna är otydligt för många deltagare.

Både det professionella kulturlivet och det civila samhället ser, som ovan 
nämnts, fördelar med kultursamverkansmodellen på så vis att deras intressen 
blir föremål för diskussioner. Men det har många gånger varit svårt för 
kulturlivet och civilsamhället att delta i de dialoger som de blivit inbjudna 
till. Båda grupperna upplever också att de har bjudits in ”med armbågen”. 
Å ena sidan bjuds man in till stora och inte sällan långa möten. Å andra 
sidan upplever man att det reella inflytandet är ytterst begränsat, framför allt 
när det blir tal om ekonomi. Då efterfrågas inte åsikter från kulturliv och 
civilsamhälle alls. Många företrädare för kulturliv och civilsamhälle menar 
att de bjudits in bara ”för syns skull” och att deras synpunkter och förslag inte 
har tagits till vara. 

55 Hela detta avsnitt bygger på resonemanget i Reinkainen & Reitberger 2004, s. 281 ff.
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För det professionella kulturlivet är det institutionernas ledning som bjuds in 
till dialog, samt fria professionella kultur skapare. De fria kulturskaparna har, 
främst genom KLYS, lyft fram att de förväntas delta i dialogprocesser på sin 
arbetstid, men utan någon ekonomisk ersättning, vilket naturligtvis gör att 
det många gånger inte går att prioritera medverkan. För dem som är ideellt 
engagerade i det lokala kulturlivet, innebär möten på dagtid att de måste 
ta ledigt från den sysselsättning de annars har (förvärvsarbete eller studier 
till exempel), vilket också är problematiskt. Dessa praktiska problem har 
berörings punkter med de problem som utmärker genomförande av samtals
demokratiska modeller.
 
Från Ideell kulturallians betonar man att ett engagemang i dialogprocesser från 
civilsamhällets sida inte kommer av sig själv. Man måste skapa förutsättningar 
för att människor ska kunna delta i ideellt kulturarbete och i dialogprocesser. 
Man upplever att det finns stora brister i kunskap inom den offentliga 
förvaltningen på alla nivåer om hur det civila samhället inom kultursektorn 
egentligen fungerar och vad det egentligen består i, och föreslår att medel 
avsätts för att utveckla former för dialog mellan civilsamhälle och förvaltning 
på nationell och regional nivå. Även det ideella föreningslivet behöver vidare 
ekonomiska ramar för att mäkta med att delta i dialogprocesser i framtiden.
 
KLYS arbetar för att samråden med kulturskaparna ska formaliseras, vilket 
är en reaktion på godtyckligheten i hur kulturlivet bjuds in till dialog och 
ett tecken på bristen i den samtalsdemo kratiska modellen. KLYS har också 
uppmärksammat representativitets problematiken som uppstår i samtals
demokratiska processer. Representanterna bör kunna tänka ”konstområdes
övergripande”, det vill säga att exempelvis en bildkonstnär ska kunna 
representera även musikkonst. Att utse representanter framstår dock som 
svårt. Risken – eller om man så vill, möjligheten – är stor att det blir personer 
som redan är engagerade i fackliga frågor inom till exempel Konstnärernas 
Riksorganisation eller Teaterförbundet. Hur når man kulturskapare som inte 
är organiserade eller vana vid att tala för sig själva eller en grupp? Är det 
önskvärt? En annan fråga gäller svårigheten att representera en grupp – och 
det gäller både kulturskaparna och det civila samhällets företrädare. De fria 
kultur skaparna är ofta verksamma inom kulturens föreningsliv som pedagoger 
eller ledare av olika slag. På så vis kan de olika grupperna ibland vara svåra 
att hålla isär, samtidigt som det framstår som angeläget, framför allt för de 
professionella kulturskaparnas del, att deras särintressen beaktas.
 
Syftet med dialogprocesserna är fortfarande något av en tolkningsfråga för 
samtliga inblandade. Det är relativt luddiga formuleringar om medborgar
perspektiv och offentliga arenor som ligger till grund för detta arbetssätt. Det 
är inte konstigt om kulturliv och civilsamhälle haft högt ställda förväntningar 
på att deltagande i dialoger ska leda till ett reellt inflytande och ligga till grund 
för konkreta beslut – och sedan blivit besvikna. Här återstår en pedagogisk 
uppgift för staten och regionerna; att precisera syftet med dialogerna och 
tydliggöra rollfördelningen. 
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Nya former för fördelning av vissa statsbidrag till 
regional kulturverksamhet 

De statsbidrag till viss regional kultur verksamhet, som tidigare fanns på 
separata anslag i statsbudgeten och fördelades av olika statliga myndigheter 
på nationell nivå, har förts ihop till ett anslag. Detta anslag fördelas mellan 
regionerna av Kulturrådet och inom respektive region av regionen om den ingår  
i kultur samverkansmodellen. För de regioner som ännu inte gått med fördelas 
statsbidragen som tidigare. 

Kulturplanerna omfattar i regel all kulturverksamhet i berörda regioner och är 
således betydligt mera omfattande än själva bidragsförordningen. Det innebär 
att förändringar i den regionala kulturpolitiken kan finnas även om de inte 
kommer till uttryck i regionernas beslut om fördelning av statsbidragen till viss 
regional kulturverksamhet. Men hur används det statliga bidraget till regional 
kulturverksamhet56 för de fem regioner som ingår i kultursamverkansmodellen 
från 2011? Har införandet av modellen medfört förändringar i fördelningen av 
statsbidragen? Fördelningen av stats bidrag till regional kulturverksamhet har 
kartlagts med hjälp av beslutsdokument och data från Kulturrådet. Data har 
inrapporterats av regionerna själva. Bidragsbelopp uttrycks i 2010 års pris 
och löneläge när inte annat anges.  

Den nationella fördelningen av vissa statsbidrag till regional 
kulturverksamhet 
År 2011 beslutade Kulturrådet för första gången om fördelning av statsbidrag till 
regionerna. I modellen ingår från start alltså Västra Götalandsregionen (VGR),  
Region Gotland, Region Halland, Norrbottens läns landsting och Region Skåne.

56 Prop 2010/11:1, Budgetpropostion för 2011, Utgiftsområde 17, Anslag 1:6 Bidrag till  
 regional kulturverksamhet.

Tabell 1. statsbidrag till viss regionalkulturverksamhet i tkr för åren 
2010 och 2011 för de regioner som ingår i kultursamverkansmodellen 
från år 2011 i löpande priser.

Vgr

region gotland

region halland

norrbottens läns landsting

region skåne

292 094 

21 505

22 697

37 665

173 300

293 524 

21 610

23 508

37 849

175 149

+0,49 %

+0,49 %

+3,57 %

+0,49 %

+1,01 %

24 

2

2

3

14

År 2010 År 2011 Förändring 
%

Andel år 
2011*  

* Andel år 2011 anger hur stor del av det totala anslaget till viss regional kulturverksamhet  
 som fördelats till respektive region. De regioner som är med i samverkansmodellen  
 från år 2011 fick tillsammans 44 procent och övriga landsting följaktligen 56 procent.
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• Fyra av fem regioner som ingår i modellen från 2011 får högre statsbidrag  
 än riksgenomsnittet.

Medianvärdet av statliga bidrag till regional kulturverksamhet per invånare 
i regionen, för de fem regioner som ingår i kultursamverkansmodellen från 
2011, är 150 kronor och medelvärdet är 185 kronor. Detta ska jämföras med 
130 kronor per invånare som är riksgenomsnittet. Inga väsentliga förändringar 
har skett mellan 2010 och 2011.

Av de fem berörda regionerna ligger enbart Region Halland under riks
genomsnittet.
 
Regionernas fördelning av vissa statsbidrag till regional 
kulturverksamhet

• Mest statsbidrag till professionell teater, dans och musikverksamhet.
 
Närmare 83 procent av de statliga bidrag som fördelades av de fem första 
regionerna själva inom ramen för kultur samverkansmodellen användes till  
professionell teater, dans och musik verksamhet år 2011. I regionerna utanför 
modellen användes närmare 77 procent av de statliga bidragen till detta 
ändamål samma år. 

Variationen är stor mellan de fem första regionerna. För år 2011 fördelade  
Skåne cirka 143 mnkr och Västra Götalands regionen cirka 255 mnkr till 
professionell teater, dans och musikverksamhet, vilket innebär närmare 
83 procent och cirka 87 procent av respektive regions totala statsbidrag till  
regional kultur verksamhet. Övriga regioner i samverkansmodellen fördelade  
en mindre andel till detta ändamål, än genomsnittet i regioner utanför 
modellen.

I de fem första regionerna ses inga egentliga förändringar i fördelningen 
av statsbidrag till institutioner för professionell teater, dans och musik
verksamhet, orsakade av införandet av samverkansmodellen. I Halland har en 

För Västra Götalandsregionen, Region Gotland och Norrbottens läns landsting  
blev resultatet att anslagen för år 2010 pris och löneomräknades med 0,49 
procent. I övrigt tilldelades dessa inga ytterligare förstärkningar.  

Statsbidraget till Region Halland räknades upp med 0,49 procent och Halland 
tilldelades därutöver 700 tkr för att permanenta en danssatsning som tidigare 
delfinansierats med bidrag från Kulturrådet.57 Region Skåne fick, förutom en  
uppräkning med 0,49 procent ytterligare 1 mnkr mot bakgrund av deras arbete 
inom bild och formområdet.58

57 Statens kulturråd Dnr KUR 2010/5584.
58 Statens kulturråd Dnr KUR 2010/5583.
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Figur 4. statliga bidrag i kr per institution för professionell teater, 
dans och musikverksamhet åren 2010 och 2011. 

danssatsning permanentats. Den förändring som kan ses för Övriga Västra 
Götalandsregionen mellan 2010 och 2011 kan förklaras av en omorganisation 
och samredovisning av olika verksamheter. Kulturförvaltningen Kultur i Väst 
samlar numera regionbiblioteket, konst och kulturutveckling och tidigare 
Musik i Väst. Dock kan den process som leder fram till kulturplanen och 
genomförandet av planen i sig leda till förändringar. Det kan också vara så att 
vissa institutioners uppdrag har förändrats, även om ingen tydlig förändring 
märks i de statliga bidrag som tilldelas respektive institution.

Den vertikala axeln i Figur 4 visar tkr upp till 40 mnkr och den horisontella 
axeln regionerna i kultursamverkansmodellen år 2011. Inom Västra Götalands
regionen och Region Skåne är spridningen i statliga bidrag till respektive 
institution stor. Statsbidragen till Västra Götalandsregionen har därför delats 
upp på institutioner med säte i Göteborg respektive Övriga Västra Götaland. 
På samma sätt har institutionerna i Region Skåne delats upp på Malmö och 
Övriga Skåne. 
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Genomsnittsbidraget per institution i medianregionen uppgår till ca 10 mnkr,  
för åren 2010 och 2011. Spridningen i statligt bidrag per institution är dock stor. 
 
Genomsnittligt bidrag per institution i Göteborg är cirka fyra gånger större än 
det genomsnittliga bidraget i median regionen för åren 2010 och 2011. Av 
stats  bidragen till regional kultur verksamhet i Västra Götalandsregionen 
fördelades närmare 200 mnkr till fem institutioner59 inom professionell teater, 
 dans och musikverksamhet i Göteborg. Inga omfördelningar gjordes mellan 
institutionerna mellan åren 2010 och 2011. Mest fick Göteborgs Operan, med 
drygt 113 mnkr/år, vilket är mer än vad Region Gotland, Region Halland 
och Norrbottens läns landsting sammanlagt fick i statsbidrag till regional 
kulturverksamhet. 

Av motsvarande statsbidrag till Region Skåne fördelades cirka 98 mnkr till 
fyra institutioner60 inom professionell teater, dans och musikverksamhet 
i Malmö. Inga förändringar gjordes i fördelningen av statsbidragen mellan 
åren 2010 och 2011. Mest, drygt 47 mnkr, fördelas till Malmö Opera och 
Musikteater. Detta är ungefär lika mycket som Region Gotland och Region 
Halland sammanlagt fick i statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Reflektioner för framtiden
De kommande åren ska Myndigheten för kulturanalys löpande utvärdera 
kultur  samverkansmodellen och denna första utvärdering har väckt en del 
frågor som kommer att följas upp i kommande utvärderingar. Vilka skillnader 
finns mellan olika regioner i genomförande och effekter av arbetet med 
dialog processer och kulturplaner? Fortsätter utvecklingen att kulturpolitiska 
frågor kommer upp på den regionala politiska dagordningen, och i så fall: 
vilka kultur  politiska frågor blir mest aktuella och vilka effekter har detta på 
kultur verksamheterna? Förändrar samverkans modellen kulturens politiska 
organisation och dess förvaltningar på regional och/eller kommunal nivå? 
Ökar eller förändras administrationen runt kulturpolitiska frågor?
 
Hur utvecklas relationerna mellan staten och regionerna när kultur samverkans
modellen nu utvidgas till att inbegripa ytterligare elva, och från och med 2013, 
fyra ytterligare regioner? Kvarstår de konflikter som blev tydliga under 2011? 
Uppstår nya konflikter och vad leder de till? Innebär modellen att den statliga 
styrningen minskar eller ökar på regional nivå? Blir effekten en reell decentral
isering av kulturpolitiken eller blir det istället en utlokalisering av statliga 
pålagor? Genomförs samverkansmodellen på olika sätt, beroende på politiskt 
styre i respektive region?
 

59 Göteborgs Operan, Göteborgs stadsteater, Göteborgs symfoniker AB, Folkteatern i   
 Göteborg och Göteborg Wind Orchestra.
60 Malmö Opera och musikteater, Malmö symfoniorkester, Skånes dansteater och Malmö  
 stadsteater.
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Som denna studie har visat har endast marginella förändringar i bidrags
fördelningen, när det gäller de statliga medlen till regional kulturverksamhet, 
skett under det första året med kultur samverkansmodellen. Utvecklingen 
kommer att följas årligen med 2010 år som bas. En hypotes är att det 
kommer att bli större förändringar i hur de statliga bidragen fördelas inom en 
överskådlig framtid. Det kan då handla både om hur staten väljer att fördela 
bidrag till regionerna, och hur regionerna i sin tur fördelar bidrag till de olika 
verksamheterna. Vad det i sin tur har för effekter kommer att belysas, både 
genom mer övergripande kartläggningar och fördjupade fallstudier.
 
Det framstår också som viktigt att studera effekter av bidragsordningen, som 
inte nödvändigtvis syns i de siffror vi kan få fram. Ett exempel är att titta på 
olika kulturverksamheters uppdrags beskrivningar – har de förändrats i och 
med de nya reglerna och i så fall på vilket sätt? Vad har det för effekter?
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Myndigheten har ett särskilt uppdrag att bedöma effekterna av den statliga 
verksamhetsstyrningen och bidrags ordningarna inom kulturpolitiken. 
Myndigheten arbetar med såväl egna studier som att beställa forsknings-
insatser för att genomföra uppdraget.
 
Det handlar exempelvis om löpande utvärdering av kultursamverkansmodellen 
och en forskningsbaserad utvärdering av Skapande skola. I myndighetens 
kart läggning av kulturens samlade finansiering behövs en fördjupning och 
särskild analys av kulturverksamheter som åtminstone delvis har statlig 
finansiering. 

Inledning
Flera delar av myndighetens särskilda uppdrag hänger nära samman. Det 
innebär att denna strategi har flera gemensamma delar med framförallt 
strategin för löpande utvärdering av kultursamverkansmodellen och strategin 
för samhällsekonomiska analyser.
 
New Public Management (NPM)
Komponenterna i NPM är i sig är inte särskilt nya. Vad som möjligen är nytt är 
att dessa samlats i syfte att göra management i offentlig sektor mer rationell. 
Komponenterna kan kortfattat beskrivas som styrning och kontroll, dis
aggregering och konkurrens, lednings roller och egenmakt, egenmakt för 
medborgare och kunder samt en rad nya begrepp. NPM innebär bland annat  
att mål ska formuleras tydligt och följas upp på ett systematiskt sätt, sambanden 
mellan insatta resurser och presterat värde definieras samt att ansvaret för 
resurser bygger på styrning, kontroll och uppföljning.61

Under komponenten styrning och kontroll ryms bland annat mål och resultat
styrning som kort uttryckt innebär att politiska beslutsfattare anger vad som 
ska uppnås, det vill säga vilka effekter som eftersträvas, medan de styrda 
myndigheterna, avgör hur man ska gå till väga för att nå den önskvärda 
effekten. I realiteten är gränsdragningen inte alltid lika tydlig.
  

4. Effekter av den statliga 
verksamhets styrningen och  
bidrags  ordningarna

61 Almqvist 2006.
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Verksamhetsstyrning och bidragsordningar som styrmedel
Statlig styrning sker både horisontellt, genom till exempel nationella 
myndigheter, och vertikalt, exempelvis från nationell nivå och vidare till  
regional och lokal nivå. Den statliga verksamhetsstyrningen omfattar alltså  
två perspektiv och olika medel. Det handlar dels om dialogen som följer av  
statens roll för att säkerställa att politiken genomförs, genom att exempelvis 
koordinera insatser från såväl statliga som ickestatliga aktörer, dels om  
utformningen av den formella styrningen genom budgetramar och 
förordningar etc. Den engelskspråkiga statsvetenskapliga litteraturen skiljer 
mellan government och governance. 

Enligt governmentperspektivet har staten stort inflytande över genom
förandet, som sker med hjälp av traditionella – vertikala – styrmedel.62 Inom 
ramen för denna strategi ska bidragsordningarna inom kulturpolitiken särskilt 
studeras med avseende på styrningen över bidrags fördelningen och effekter av 
bidragsanvändningen. 

Governance kan översättas med sam ordning eller styrning. Enligt teorin sker 
målformulering och genomförande till stor del i nätverk och genom processer. 
Såväl statliga som ickestatliga aktörer påverkar genomförandet. Aktörerna 
deltar antingen genom sin formella position eller genom att de är motiverade 
av sina intressen. I nätverken sker förhandlingsprocesser, så att både konflikt 
och problemlösning blir inslag i genomförandet. Det är oklart hur auktoritet 
och ansvar fördelas – en stor del av besluten är informella. Dessa egenskaper 
innebär att det är svårt att styra det resultat som nätverken levererar. Om 
resultatet går i riktning mot politiskt fastställda mål eller inte beror på i vilken 
grad dessa samverkar med eller motverkas av andra drivkrafter och intressen.63  

Effekter 
Mål och resultatstyrningslitteraturen skiljer på mål för slutprestationer, det 
vill säga tjänster och produkter som lämnar myndigheten, och mål för utfall 
i samhället, det vill säga bredare politiska målsättningar och visioner för 
effekter på samhället.64   

Ekonomistyrningsverket har valt att kalla både prestationer och effekter för 
resultat, samt att definiera en effekt som ”en förändring som inträffat som 
en följd av en vidtagen åtgärd och som annars inte skulle ha inträffat”. En 
effektkedja kan användas som en tankemodell för att visa näraliggande, 
mellanliggande och bortomliggande effekter, se figur 5.65

  

62 Sannerstedt 2001.
63 Ibid.
64 Vedung 1998.
65 Ekonomistyrningsverket 2006.
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Figur 5. en generell effektkedja66 för normgivning översatt till 
bidragsgivning.
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66 Ekonomistyrningsverket http://webapp.esv.se/publikationer/moses/efkt.asp
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Vision
 
Kulturanalys genomför policyrelevanta utvärderingar av den statliga verksam
hetsstyrningen och bidragsordningarna inom kulturpolitiken. Slutsatserna 
kan ge underlag och rekommendationer för att utveckla åtgärder.

Syftet med Kulturanalys effekt utvärderingar är att söka påvisa effekter av 
enskilda genomförda åtgärder eller vilka konsekvenser föreslagna åtgärder 
skulle kunna innebära. Analyserna inriktas mot att identifiera möjligheter att  
utveckla utformningen av åtgärder till att i än större utsträckning bidra till  
att uppfylla de mål som fastställts för enskilda åtgärder, alternativt de kultur
politiska målen, givet de stora osäkerheter och kunskapsluckor som finns på 
området. 

Kulturanalys medverkar i utveckling av metoder för att identifiera, kvanti fiera 
och värdera effekter av olika åtgärder i egna studier och i olika forsknings
uppdrag, mot bakgrund av myndighetens uppdrag att främja utvecklingen av 
utvärderings och analysmetoder inom sitt verksamhetsområde.

För att strukturera myndighetens arbete med att bedöma effekterna av den 
statliga verksamhetsstyrningen och bidragsordningarna har tre del områden 
preciserats. De studier som är aktuella inom ramen för denna strategi kommer 
att ha beröringspunkter med myndighetens arbete med såväl den löpande 
utvärderingen av kultur samverkansmodellen som med arbetet med samhälls
ekonomiska analyser.

Studier av enskilda bidragsordningar
Kulturanalys avser att studera effekter av ett urval av kulturpolitiskt motiverade 
statsbidrag samt att utvärdera hur till exempel kriterier eller annan statlig 
styrning över bidragsfördelningen påverkat bidragsgivningen och effekterna 
av bidragsanvändningen. 

Notera att förvaltningsanslag till myndigheter inte omfattas, fokus ligger 
istället på användning av sakanslag. Den största anslagsposten är Bidrag till 
regional kultursamverkan inom ramen för kultursamverkansmodellen. Om 
anslagen som berör museiverksamhet summeras blir detta den näst största 
anslagsposten med drygt 22 procent av de totala anslagen (dessutom finns stats
bidrag till musei verksamhet inom anslaget till regional kultursamverkan). Den 
tredje största anslagsposten är bidragen till Operan, Dramaten, Riks teatern, 
Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksen åsen. Adderas slutligen 
anslagsposten för kyrkoantikvarisk ersättning till dessa poster omfattas cirka 
70 procent av de kultur politiskt motiverade statsbidragen. 

Kulturanalys kan av resursskäl enbart göra punktinsatser på olika bidrags
ordningar. Inom ramen för löpande arbete med att analysera kulturens 
samlade finansiering som presenteras i Kulturanalys årliga rapport 2014, 
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kulturutbyte och samarbete

1:3 skapande skola

1:4 forsknings och utvecklingsinsatser 
inom kulturområdet

1:5 stöd till ickestatliga kulturlokaler

1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet

2:1 Operan, dramaten, riksteatern, 
dansens hus, drottningholms slottsteater, 
Voksenåsen

2:2 Bidrag till vissa teater, dans & 
musikändamål

3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

3:3 Bidrag till stiftelsen för lättläst 
nyhetsinformation och litteratur

4:2 Konstnärlig gestaltning av den 
gemensamma miljön

4:4 Bidrag till bild och formområdet

5:2 ersättningar och bidrag till konstnärer

7:2 Bidrag till kulturmiljövård

7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning

8:1 Centrala museer: myndigheter

8:2 Centrala museer: stiftelser

8:3 Bidrag till vissa museer

8:6 statliga utställningsgarantier och 
inköp av vissa kulturföremål

10:1 filmstöd

Summa

Kulturrådet

Kulturrådet

riksarkivet, riksantik
varieämbetet med flera

Boverket efter samråd 
med Kulturrådet

Kulturrådet

respektive mottagare

Kulturrådet

Kulturrådet

stiftelsen för lättläst 
nyhetsinformation och 
litteratur

Konstrådet

Kulturrådet

Konstnärsnämnden

riksantikvarieämbetet

svenska kyrkan

respektive mottagare

respektive mottagare

respektive mottagare

Kulturrådet

filminstitutet

204 720

151 624

36 314

9 898

1 278 295

951 734

189 503

123 682

16 698

33 100

28 199

331 954

251 718

460 000

956 620

237 388

43 157

80

302 894

5 607 578

3,65

2,70

0,65

0,18

22,80

16,97

3,38

2,21

0,30

0,59

0,50

5,92

4,49

8,20

17,06

4,23

0,77

0,00

5,40

100

Nationellt ansvarig
myndighet

Belopp 
(tkr) 

Budget-
andel

Tabell 2. Kulturpolitiskt motiverade anslagsposter i förslag till statens 
budget för 2012.
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kommer ett antal bidragsordningar att studeras. Se vidare Strategi för Kultur
analys samhällsekonomiska analyser.

Löpande utvärdering av kultursamverkansmodellen
I den löpande utvärderingen av kultur samverkansmodellen är frågor om statlig 
verksamhetsstyrning en central del. Som den första utvärderingen av modellen 
visar, kan modellen ses som ett uttryck för en governanceinriktad styrning 
i de delar som gäller dialogprocesser i framtagandet av kulturplaner.67 Hur 
dessa dialogprocesser mer i detalj går till, och vilka effekter de har på kultur
området, bör bli föremål för framtida utvärderingar. Dialogprocesserna kan 
ses som en del i en deliberativ demokrati modell, vars genomförande reser en 
rad frågor rörande verksamhetsstyrning: Vilka aktörer bjuds in till dialog? 
Vilka aktörer bjuds inte in till dialog? Vilken status har de olika aktörerna i 
dialogprocesserna? Hur löser man problemet med representation i en modell 
där kommunikation mellan jämbördiga parter är idealet? I vilken utsträckning 
ligger dialogprocesserna till grund för beslutsfattande?68 

Kultursamverkansmodellen kan också ses som en decentralisering av kultur
politiken. Här kommer frågor om decentraliseringens former och effekter att 
vara viktiga. Sker en verklig decentral isering och vad har den för effekter? 
Sker i själva verket en utlokalisering av statlig verksamhetsstyrning, och vad 
har det i så fall för effekter på kulturlivet? Eventuellt sker en ”interregional 
centraliserings process” med en koncentration av kulturpolitiska resurser till 
den regionala nivån och då särskilt till regionernas storstäder.69 Det är slutligen 
viktigt att sätta in kultursamverkansmodellen i ett vidare sammanhang av 
förändrad samhällsstyrning, där regionaliserings processer är centrala. Den 
översyn70 som nu görs av den statliga regionala förvaltningen inklusive dess 
tilläggsdirektiv71 och som ska redovisas i slutet av 2012, är i detta sammanhang 
av stort intresse.

Utvärdering av Skapande skola 
I de kulturpolitiska målen uttrycks särskilt barns och ungas rätt till kultur 
och i Kulturanalys instruktion betonas barnperspektivet. 2008 inleddes den 
politiska satsningen Skapande skola i syfte att stärka arbetet med kultur i 
skolan. En utvärdering av effekterna av Skapande skola kan göras utifrån om 
kriterier för och annan styrning över bidragsgivningen medfört största möjliga 
önskvärda effekter eller hur detta skulle ha gjorts annorlunda. 

En extern utvärdering av Skapande skola kommer att genomföras under 2012, 
se vidare avsnittet om Kulturpolitisk forskning. 

67 Jfr Pierre & Sundström 2009.
68 Jfr Premfors & Roth 2004.
69 Jfr Johannisson 2010.
70 Fi: 2009:07.
71 Dir 2010:12.



76

Analys av kulturverksamheter som har statsbidrag 
Kulturanalys avser att göra fördjupade studier av den samlade finansieringen 
för kultur som har kulturpolitiskt motiverade statsbidrag, mot bakgrund av 
vårt uppdrag att bistå regeringen med underlag och rekommendationer, som 
kan ligga till grund för utveckling och omprövning av politiken. Målet är att 
ge en översiktlig bild av kulturens samlade finansiering. En sådan genomgång 
resulterar nödvändigtvis i förslag till områden för fördjupade analyser och 
ytterligare kunskapsbehov, men några frågeställningar kan preciseras redan nu. 

Vem får del av den offentligt finansierade kulturen?
Analysen av den samlade finansieringen för kulturverksamhet som har stats
bidrag skulle kunna göras än mer intressant genom kartläggningar av vem 
”användaren” faktiskt är, genom att studera kulturvanor och socio ekonomiska 
karaktäristika etc. Begreppet ”användare” markerar en distinktion gentemot 
målformuleringar som att alla ska ha ”möjlighet till kulturupplevelser”. Detta 
behöver ytterligare problematiseras, exempelvis i samband med studier av 
kulturvanor.
   
För att studera effekter exempelvis på tillgänglighet kan ansökningar om  
statliga bidrag som inte beviljats användas som referens för att bedöma om den 
offentligt finansierade kulturen når fler eller i vilka avseenden det finns andra 
skillnader. Här krävs en rad avgränsningar för att göra uppgiften hanterlig.
  
Övriga frågeställningar
Det finns fler osäkerheter och svårigheter förknippade med denna analys som 
måste problematiseras och diskuteras mera, till exempel omfattningen av 
rundgången på statliga pengar. Hur används den samlade finansieringen, vad 
går till hyror och pensioner och hur mycket når verksamheten? Informationen 
kan delvis samlas in genom att följa de statliga bidragsmedlen. 

Reflektioner för framtiden
 
Myndighetens uppdrag att bedöma effekterna av den statliga verksamhets
styrningen och bidragsordningarna kommer att genomföras dels genom egna 
studier dels genom beställning av forskningsinsatser.
 
Genomförandet av detta uppdrag kommer att ha beröring med flera av 
myndighetens övriga uppdrag. Det innebär bland annat att i kommande 
utvärderingar av kultursamverkans modellen är ett syfte att granska modellen 
som uttryck för statlig verksamhetsstyrning. Det innebär också att det i 
arbetet med att kartlägga och analysera kulturens samlade finansiering krävs 
en särskild fördjupning och analys av kulturverksamheter som åtminstone 
delvis har statlig finansiering. 
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Under 2011 har Kulturanalys inlett sitt arbete att utifrån instruktionens 
uppdrag bedöma utvecklingen när det gäller mångfald, tillgänglighet och 
jämställdhet inom kulturområdet. Bland annat har myndigheten påbörjat en 
strategi för arbetet. Dessutom har en extern forskare fått i uppdrag att göra en 
jämförande studie av tre regeringsuppdrag med jämställdhetsinriktning. En 
första del rapport visar att de tre uppdragen på kort tid startat olika typer av 
verksamhet. Genom att uppdragen skiljer sig åt är det svårt att göra direkta 
jämförelser. Däremot går det att uttala sig om de förutsättningar som skapats 
under denna första period. Uppdragen inom film och musik är inriktade på 
jämställdhet i en kvantitativ betydelse, genom att de vill öka andelen kvinnor 
på betydelsefulla positioner inom området. Uppdraget inom museisektorn är 
inriktat på jämställdhetsintegrering genom att det fokuserar verksamheten: 
samlingarna och utställningarna. Skillnaderna i uppdragen återspeglar sig 
direkt i hur uppdragsägarna tolkat uppdragen. Vilka effekter det får för 
arbetet med jämställdhet inom de olika sektorerna är intressant och relevant 
att följa upp. 

Inledning 
Myndigheten för kulturanalys ska enligt sin instruktion särskilt bedöma 
utvecklingen när det gäller mångfald, tillgänglighet och jämställdhet inom 
kulturområdet. Dessutom ska myndigheten i sin verksamhet integrera ett 
jämställdhets, mångfalds och barn perspektiv samt ett internationellt och 
interkulturellt utbyte och samarbete.
 
Under 2011 har arbetet med en strategi för hur båda dessa uppgifter ska 
genomföras inletts. Det inbegriper att reflektera över innebörden i begreppen 
mångfald, tillgänglighet och jämställdhet. I första hand tolkas ”mångfald” som  
 ”etnisk och kulturell mångfald”. Även begrepp som ”interkulturell” och      
 ”internationell” ligger nära till hands för att ringa in vad uppdraget om 
mångfald bör inriktas på. En medvetenhet om postkolonial teoribildning 
bildar grund för myndighetens arbete inom detta område.72 ”Tillgänglighet” 
tolkas i första hand som kopplad till funktionshinderspolitiken, såsom den 
uttrycks i regerings strategi för genom förande av funktionshinderspolitiken.73 
Jämställdhet tolkas som jämlikhet mellan könen. Myndighetens arbete med 
dessa frågor utgår från genusteoretisk forskning. För att ytterligare vidga 

5. Mångfald, tillgänglighet och 
jämställdhet

72 En diskussion om begreppsanvändningen när det gäller mångfald återfinns till exempel i  
 Mångkulturårets slutbetänkande, Mångfald är framtiden. SOU 2007:50.
73 Regeringskansliet, Socialdepartementet, 2011. 
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perspektiven när det gäller jämställdhet på kulturens område, kommer 
myndigheten att sträva efter att även inbegripa kunskap utifrån det queer
teoretiska forskningsfältet. Dessa tolkningar av begreppens betydelse står 
inte i motsättning till att Kulturanalys intresserar sig för mångfald och 
tillgänglighet också i vidare bemärkelse, det vill säga alla människors rätt till 
delaktighet i kulturlivet.
 
För att genomföra våra uppgifter gällande mångfald, tillgänglighet och 
jämställdhet kommer Kulturanalys att samverka med andra myndigheter. 
När det gäller etnisk och kulturell mångfald, kommer redovisningarna av 
regeringens satsning ”Interkulturella initiativ”, som genomfördes 20082010,  
att bilda utgångs punkt för vilka uppgifter som Kulturanalys tar sig an. 
Mångkulturellt centrum, Konstnärsnämnden, Riksteatern, Riksutställningar, 
Intercult och Sprong fick olika uppdrag inom ramen för denna satsning. 
Kulturrådet fick i samband med satsningen medel för att förstärka sin bidrags
givning till internationell och interkulturell kulturverksamhet.
 
Kulturanalys har etablerat kontakt med Myndigheten för handikappolitisk 
samordning, Handisam, som har i uppdrag att ansvara för uppföljningen av 
regeringens strategi för funktions hinderspolitiken i Sverige under 20112016. 
Kulturrådet, som har ett samlat ansvar för handikappfrågor med anknytning 
till kultur, är också en viktig samarbetspartner när det gäller frågor om 
tillgänglighet på kulturens område.
 
Även när det gäller jämställdhet kommer det att falla sig naturligt att samverka 
med andra myndigheter på kultur området, såsom till exempel Kulturrådet. 
Under 2011 har Kulturanalys prioriterat att göra en första utvärdering av 
de satsningar på jämställdhet som regeringen gjorde inom film, musei och 
musiksektorn. 

FD Annika Olsson har på uppdrag av Myndigheten för kulturanalys genomfört 
en första jämförande utvärdering av de särskilda satsningarna på jämställdhet 
inom film, musei och musiksektorn som regeringen beslutade om i mars 2011. 
Utvärderingen genomfördes under hösten 2011 och hade ett särskilt fokus på 
strategier, tillvägagångssätt och resultat. Resultatet redovisas i en särskild 
rapport som finns att ladda ner i pdfformat på Kulturanalys webbplats, 
www.kulturanalys.se. Rapporten baseras på underlag som samlats in genom 
intervjuer med nyckelpersoner, en epostenkät samt analys av projektägarnas 
webbsidor och andra kommunikationsplatser, som till exempel sociala medier. 
Utvärderaren har också följt den allmänna debatten och tagit del av det 
underlag som hänvisas till i uppdrag och av projektägare. Nedanstående text 
är en förkortad version av den fullständiga rapporten. 
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Jämställdhet  – tre satsningar
I mars 2011 meddelade regeringen att man skulle genomföra särskilda 
satsningar om sammanlagt 17,5 miljoner kronor på jämställdhet inom tre 
sektorer: film, museer och musik.74  

Svenska Filminstitutet
Bakgrunden till satsningen på film tecknades genom att 2006 års filmavtal, 
med sitt mål om en jämställd fördelning av filmstödet, lyftes fram. Svenska 
Filminstitutet hade också redan under 2010 tilldelats 1,1 miljoner för en 
särskild satsning på unga kvinnor, det så kallade växthusstödet. I och 
med den nya satsningen fick Filminstitutet ytterligare 6,5 miljoner till den 
verksamheten för perioden 20112014. Den 16 september 2011 publicerades 
ett pressmeddelande där Kulturdepartementet angav att regeringen beslutat 
tillskjuta ytterligare 750 000 till satsningen och Filminstitutet under 2012:  
  ”Stöd till unga kvinnors filmskapande”.75 I beslutet hänvisades till Film
institutets egna analyser. Uppdraget preciserades till:

 • Nätverksbyggande

 • Utveckling av växthusverksamheten

Strategier

Organisation
Vad gäller uppdraget till Filminstitutet utgör filmavtalet från 2006 en grund
läggande förutsättning och referenspunkt, för både regering och de som är 
engagerade i jämställdhetsarbetet på Filminstitutet. Filminstitutet har i 
uppdrag att främja jämställdheten i sin dagliga verksamhet. Mot bakgrund av 
detta har Filminstitutet valt att arbeta med det särskilda och tidsbegränsade 
uppdraget inom den ordinarie organisationen och sida vid sida med det 
ordinarie arbetet för jämställdhet. Filminstitutet har ingen särskilt utpekad 
arbetsgrupp för uppdraget. Ansvarig för arbetet är VD och beslut fattas i 
styrelsen. Genom denna organisation blir det tillfälliga jämställdhetsuppdraget 
en del av det ordinarie arbetet genom att det är samma människor som arbetar 
med frågorna och driver arbetet framåt. Det är en klar vinst. En brist är att 
uppdraget inte är så synligt utifrån. Det är relativt svårt att finna information 
om uppdraget på Filminstitutets webbplats, och information om vilka som 
arbetar med och är ansvariga för det.

Tolkning av uppdraget
Att satsningen på jämställdhet inom filmsektorn kommit att riktas mot unga 
kvinnor har sin bakgrund i just det ordinarie arbetet för jämställdhet inom 
Filminstitutet. Som en del av uppdraget i filmavtalet tog Filminstitutet fram 
rapporten 00-talets regidebutanter och jämställdheten 2010.76 Den utgör en 

74 Sabuni & Adehlson Liljeroth 2011 och Kulturdepartementet 10/3 2011.
75 Kulturdepartementet 16/9 2011.
76 Svenska filminstitutet 2010.



80

viktig bakgrund till att satsningen på jämställdhet inom filmsektorn riktats 
mot just unga kvinnor och växthusstöd. 

I rapporten framkommer tydligt att det explicit formulerade jämställdhetsmålet 
i filmavtalet haft en positiv effekt, men att kön fortfarande är en avgörande 
faktor för debuterande regissörer. En viktig slutsats är att rekryteringsbasen 
måste breddas.

Filminstitutet har inte valt att synliggöra den särskilda satsningen på 
jämställdhet på något särskilt vis på sin webbplats. De kommunicerar via sina 
vanliga kanaler till de aktörer som är berörda inom branschen. Information 
om uppdraget ligger på webbsidan, men är relativt svår att finna och rätt 
knapphändig.
 
Tillvägagångssätt
Filminstitutet har valt att satsa större delen av de tilldelade medlen på direkt 
stöd till unga kvinnliga filmare, med syfte att få ett så stort genomslag som 
möjligt. Regionala resurscentra hade hösten 2010 möjlighet att söka bidrag för 
växthussatsningar i form av: 

1) stöd till produktion av kortfilm (max 50 000 kronor) och

2) stöd till nätverksprojekt (max 100 000 kronor).
 
Filminstitutet har mot bakgrund av uppdraget valt att fokusera på åldersspannet 
1526 år, med särskilt beaktande av åldrarna 1520 år. Dessutom vill man 
bryta mönster som sätts redan i unga år. Att medlen distribueras via de 
regionala resurscentrumen är relaterat till målsättningen att dels arbeta via 
de ordinarie kanalerna, dels att nå ut till en så stor målgrupp som möjligt och 
få ett genomslag för satsningen. Eftersom de regionala resurscentrumen har i 
uppdrag att främja regional och lokal filmverksamhet, särskilt för barn och 
ungdom, var det också naturligt att direkt involvera dem i arbetet med den 
särskilda satsningen på jämställdhet. På detta vis hoppas Filminstitutet också 
sätta igång processer som sedan kan tas över och drivas vidare av de regionala 
resurscentrumen själva.
  
En mindre del av medlen från den särskilda satsningen (cirka 10 procent) 
har Filminstitutet under 2011 använt till att uppdra åt en forskare att göra 
en kartläggning av kontaktytor och förutsättningar för unga att göra film. 
Uppdraget kommer att presenteras i en rapport under 2012.

Resultat
I den första omgången sökte 25 olika projekt om stöd. Av dessa beviljades 13 
medel, medan 12 fick avslag.77 Av de som beviljades medel gällde fem projekt 
stöd för kortfilm (30 000 50 000 kronor) i regionerna Film i Väst, Film i 
Västman land, Reaktor Sydost, Film på Gotland och Film i Öst. Åtta projekt 

77 Svenska filminstitutet, beslut 2010-12-09.
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tilldelades nätverksstöd om 100 000 kronor: Film i Väst, Film i Västmanland, 
Filmpool Nord AB, Film i Västerbotten, Film i Stockholm, Kultur i Väst, 
Filmpool Jämtland och Film i Värmland.

Ansökningar om stöd har inkommit från alla de 19 regionerna. Filminstitutet 
hade förväntat sig fler ansökningar till kortfilmsproduktion och färre 
ansökningar till nätverksstöd. Av totalt 25 ansökningar gällde 18 medel för  
nätverksstöd. Dominansen för ansökningar om stöd till nätverk är markant 
och intressant att följa upp. Inte minst mot bakgrund av att Filminstitutet själva 
konstaterar att nätverken inom filmbranschen har en avgörande betydelse. 
Filminstitutet utvärderar de projekt som har lämnat in slutrapporter, men det 
arbetet var inte färdigt vid denna rapports färdigställande.
 
Under hösten 2011 har Filminstitutet utlyst en andra omgång av samma 
satsning, i samma format och med samma kriterier. Deadline för ansökan 
var 20111115 och beslut kring vilka projekt som tilldelats stöd fattades 16 
december 2011. 26 ansökningar om stöd har inkommit, varav några fler som 
berör kortfilmer jämfört med fjolårets ansökningar. Av de som beviljades 
medel, gällde sju projekt stöd för kortfilm (20 000 150 000 kronor) i 
regionerna Film i Skåne AB, Västmanlands läns landsting, Reaktor Sydost, 
Film i Väst (2 projekt), Landstinget Gävleborg samt Gotlands kommun och 
Film på Gotland. Åtta projekt tilldelades nätverksstöd om 100 000 kronor: 
region Värmland, Film i Skåne AB, Jämtlands läns landsting, Filmpool Nord 
AB, Scenkonst Västernorrland AB, Regionförbundet Östsam, Landstinget 
Dalarna och Stockholms läns landsting (Stöd till unga kvinnors filmskapande, 
beslutsmöte 16/12 2011). Filminstitutet kommer under 2012 att utvärdera de 
två första årens satsning på Växthusstöd och besluta om fortsatta utlysningar 
ska ske inom samma format, med samma målgrupp och med samma kriterier.

De svar som inkommit på enkäten från de regionala  resurscentrumen, visar  
att de nåtts av information om stödet från Filminstitutet, att de känner 
sig direkt berörda av uppdraget och att de haft kontakt med uppdraget. 
Förväntningarna på uppdraget skiftar och innefattar allt från önskemål om 
riktade medel för etablerade kvinnliga filmare (inte specifikt unga sådana), till 
riktade insatser generellt och hårdare styrning.
 
Det är tydligt att Filminstitutet har en bra och kontinuerlig kommunikation 
med de regionala resurscentrumen, men frågan är i vilken utsträckning de i 
sin tur når ut med information om uppdraget och möjligheten att söka medel 
och delta i nätverk. Mot bakgrund av att Filminstitutet valt att distribuera 
medlen via regionerna är detta en central och viktig fråga att utreda och 
följa upp för att kunna utvärdera resultat och effekter av det nationella 
jämställdhetsuppdraget.
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Historiska museet
När det gäller museisektorn fick Statens Historiska Museer i uppdrag att på 
nya och bättre sätt arbeta med jämställdhets aspekter i utställningsverksamhet. 
De tilldelades 3 miljoner kronor för perioden 20112012. I regeringsbeslutet 
preciserades uppdraget till att:
 
 • Ta fram underlag och utveckla metoder för en mer jämställd representation  
 i samlingar och utställningar.

 • Jämställdhetsaspekter ska få större genomslagskraft i verksamheterna.

 • Visa på goda exempel nationellt och internationellt.

 • Samverka med universitet och högskolor, berörda institutioner och 
 organisationer på kulturområdet.  

 • Särskilt samråda med Riksförbundet Sveriges museer och de centrala  
 museerna.

 • På lång sikt öka arbetet med att belysa och ge nya perspektiv på samlingarna  
 utifrån jämställdhetsaspekter.

Strategier

Organisation
Historiska Museet har valt att skapa en separat arbetsgrupp, Jämus, som driver 
projektet och är operativt ansvarig för jämställdhetsuppdraget. Uppdraget har 
också en styrgrupp bestående av chefen för enheten för kommunikation och 
publik, tillförordnade chefen för enheten för kulturhistoria och samlingar, 
stabschefen, samt museichefen och överintendenten. Styrgruppen har en 
rent stödjande funktion till projektledningen, diskuterar och fattar beslut i 
strategiska frågor samt ansvarar för resurstilldelning från berörda enheter.

Av strategiska skäl har museet valt att låta arbetsgruppen bestå av personer 
som alla arbetar på Historiska Museet, har god kännedom om jämställdhet 
men olika kunskaper och erfarenheter samt säte inom olika avdelningar och  
verksamheter inom organisationen. Genom denna konstruktion ger man 
arbetsgruppen en bredd i kompetens och möjligheter att nå ut till hela 
verksamheten inom den egna organisationen, men också ut till de sfärer 
som verksamma inom museisektorn befinner sig inom. Det är en tydlig och 
genomskinlig organisation.

Tolkning av uppdraget
Historiska museet har valt att tolka  ”jämställd representation” som    ”jämställdhet  
mellan könen samt HBTQfältet”. De understryker att de ”utgår från ett 
genusperspektiv för att arbetet ska vara i samklang med dagens forskningsläge 
och de diskussioner om jämställdhet som förs i samhället.”78 

78 Statens historiska museer 2011. 
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Jämus har satt upp följande projekt mål för uppdraget:

 • Genomföra metodutvecklande delprojekt så att jämställdhets aspekter får  
 ökat genomslag i museernas verksamhet.
  
 • Genom utbildning och kommunikation öka medvetenheten om jämställdhet,  
 genus och HBTQ, så att de får större genomslag i museernas verksamhet.

 • Synliggöra aktuella och goda exempel som kan inspirera.

 • Arrangera minst fyra öppna seminarier samt en slutkonferens.

 • Samverka med forskare, museer, museiföreningar och andra för att ge nya  
 perspektiv på samlingar och utställningar.

En viktig del i Jämus strategi är att kommunicera projektet kontinuerligt via 
olika slags kanaler. Jämus har en flik på Historiska Museets webbplats med 
information om uppdraget och möjlighet att ta del av seminarierna. Man finns 
också på Facebook och Twitter, och har en grupp på Riksförbundet Sveriges 
museers diskussionsforum Mötesplats museer. Öppenhet och tillgänglighet 
är grundläggande för projektet. De har exempelvis valt att streama alla sina 
utåtriktade aktiviteter som finns tillgängliga för alla på deras webbsida, som 
förutom att vara en plats för information och kommunikation, alltså även 
fungerar som ett öppet arkiv.

Tillvägagångssätt
Jämus genomför sitt uppdrag genom ett antal delprojekt (ledda av medlemmar 
i Jämusgruppen) inom tre områden:
 
1. Genusfokus på samlingar.
2. Genusfokus på kunskapslyft. 
3. Kommunikation och rapportering.

Inom det första området ingår följande projekt:

 • Birka – ett pilotprojekt för genusklassificering av kulturhistoriskt material, 
 med syfte att utveckla en genusmedveten bank av föremål och kontexter  
 inom den så kallade Birkaplattformen. 

 • Unstraight museum – projekt med syfte att utveckla exempel på hur  
 museer kan använda sig av externa resurser och delaktighetsprocesser för att  
 genusifiera sina samlingar.

 • Projekt om genusperspektiv i samlingsinformation.

 • Genusvikingar – ett pilotprojekt med syfte att arbeta om och utveckla en  
 existerande utställning utifrån genusperspektiv (Vikingar) och därigenom ta  
 fram en checklista för sådant arbete.

 • Produktionen av utställningen Alla älskar Armfeldt på Livrustkammaren i  
 Stockholm följs i syfte att ta fram en verktygslåda.
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Inom det andra området ingår följande projekt: 

 • Genusutbildning för museichefer, som genomförs i samverkan med  
 Riksutställningar och med stöd från Riksförbundet Sveriges museer (RSM) 
 och fackförbundet DIK.

 • Grundläggande genusutbildning för ”alla” medarbetare.

 • Kompetensutveckling för de som vill veta mer genom öppna seminarier.

Inom det tredje området, slutligen, ingår följande projekt:
 
 • Kommunikation i olika kanaler med syfte att lyssna in, lära, fördjupa,  
 förankra och diskutera. 

 • Slutpublikation: Genusverktyg för  museer i en bok som publiceras på förlag,  
 och som kan fungera som kunskapskälla, referensverktyg och kurslitteratur.

Resultat
Jämus har en etablerad och väl fungerande organisation och en utarbetad 
projekt plan med tydlig ansvarsfördelning. För att kunna genomföra detta 
har medarbetarna och museet varit tvingade att omprioritera. Flertalet av 
projekten är inte bara planerade, utan också inledda.

Jämus inledde sin verksamhet med en hearing på Historiska museet den 31 maj 
2011: ”Vi vill ha jämställda museer!”, öppen för alla intresserade. Hearingen 
samlade ett 80tal deltagare och livestreamades. Jämus andra öppna seminarium 
hölls den 23 november 2011: ”Att genusifiera samlingarna”. Seminariet  
samlade också det ett 80tal deltagare och livestreamades.

Flertalet av delprojekten kommer att färdigställas under 2012. Jämus har under 
2011 också redovisat en kart läggning av pågående arbete med genus inom 
museisektorn i Sverige: Genusperspektiv i museer – en omvärlds bevakning.79

  
Även om det inte går att dra några långtgående slutsatser, visar epostenkäten 
att Jämus under den korta tid de varit verksamma lyckats väl med att nå ut till 
sin målgrupp. Två tredjedelar av de som svarat uppger att de har kännedom 
om uppdraget.

De har fått kännedom om uppdraget via en mängd olika kanaler, och några 
har angett flera medan andra inte svarat på frågan eller inte minns: Jämus (18), 
Föreningen Sveriges Museer (10), Pressmeddelande (8), Media (8), Personliga 
kontakter (8), Arbetsplatsen (5), Föreningen Genus i Museer (4) och annat (2).
 
Även förväntningarna på uppdraget varierar stort. De vanligaste förväntning
arna är att få en verktygslåda och metoder för arbete med genus/jämställdhet 
i utställningar, större spridning och medvetenhet om genus/jämställdhet i det 
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dagliga arbetet, samt inspiration och ny kunskap. Nästan hälften av de som 
svarat anger att de är berörda av uppdraget, och en dryg tredjedel har haft 
kontakt med uppdraget. I princip alla av dem har deltagit i ett eller båda av de 
seminarier som Jämus har arrangerat. En person anger att han/hon tagit del 
av materialet via webben.

Statens Musikverk
För musiksektorns del lyftes den manliga dominansen i de offentliga scenernas 
repertoar fram som en bakgrund till satsningen. Statens musikverk tilldelades 
8 miljoner kronor under perioden 20112014 för att främja en mer jämställd 
repertoar på Sveriges musikscener. Uppdraget preciserades till att:

 • Stödja projekt i syfte att främja ökad jämställdhet inom musiklivet.

 • Samverka med Statens kulturråd, Konstnärsnämnden och andra berörda  
 aktörer.

 • Att på lång sikt bidra till att kvinnor och män blir mer jämställt representerade  
 i musiklivet inom de musikgenrer där behovet är som störst.

Strategier

Organisation
Statens Musikverk har valt att anställa en projektledare på halvtid för den 
särskilda satsningen, men har organiserat arbetet så att det samverkar med 
det ordinarie arbetet med jämställdhet på myndigheten, både det interna och 
det externa. Detta har man gjort av strategiska skäl och för att skapa största 
möjliga hållbarhet.
 
Ansvarig för arbetet är myndighetens generaldirektör. Projektledare för 
jämställdhetsuppdraget är Lina Nyberg, som också är jazzsångerska och 
kompositör. Hon har tidigare arbetat för jämställdhet inom branschen, bland 
annat som initiativtagare till Impra, en förening och ett nätverk som arbetar 
för att stödja och främja kvinnliga musiker som arbetar med improvisation (se 
www.impra.se). Hon arbetar tätt tillsammans med Ulrika Gunnarsson, som 
är koordinator för jämställdhets satsningen. 

Tolkning av uppdraget
I den verksamhetsplan (Dnr 35618/2011) som Musikverket arbetat fram står 
skrivet att: ”Det långsiktiga målet är att män och kvinnor ska bli mer jämställt 
representerade i musiklivet inom de musikgenrer, där behovet är som störst. 
Vi ska stödja och stimulera ett strategiskt och långsiktigt arbete för ett mer 
jämställt musikliv.”

Kommunikation utåt sker via Musik verkets webbsida. Det är enkelt att hitta 
information om uppdraget, och om de som arbetar med uppdraget. Öppenhet 
och tillgänglighet är grundläggande. Musikverket har valt att streama alla 
sina utåtriktade aktiviteter, såsom till exempel seminarier. Seminarierna finns 
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också tillgängliga för alla på deras webbsida, som förutom att vara en plats 
för information och kommunikation alltså även fungerar som ett öppet arkiv.

Tillvägagångssätt
Musikverket vill genom sitt uppdrag synliggöra de kvinnor som varit och är 
verksamma inom branschen. Det innebär fokus både på ett arbete som handlar 
om musikhistorien (arkiven, dokument ationen och samlingarna) och ett arbete 
som handlar om den samtida musik scenen och de villkor som råder där. 
De vill synliggöra och diskutera musik scenens villkor och hur de påverkar 
aktiva musiker och kompositörer, men också musiken och musikscenen i sig. 
De arbetar med seminarier och utbildning  – just utbildning är efterfrågat – 
och planerar också ett par konferenser under 2012: en med inriktning mot 
jämställdhet som ska avrunda det första avlyssnande verksamhetsåret och en 
med inriktning mot musikarkiven.

Resultat
De inledande månaderna har främst ägnats åt organisation och inventering av 
behov, samt färdigställande av verksamhetsplanen. Dessutom har kontakter 
tagits och samtal förts med några av de samarbetspartners som pekas ut i 
uppdraget: Statens kulturråd och Konstnärsnämnden.
 
Jämställdhetsuppdraget har också haft utåtriktade aktiviteter och arrangerat 
seminarier, bland annat samtalsserien Musikliv i balans – sanning och 
konsekvens om jämställdhet och genusperspektiv. Under året har samtalet förts 
på följande platser: Polar Music Sessions i september, Sound of Stockholm och 
Umeå Jazzfestival – de två sistnämnda i oktober månad. Dessutom har man 
hållit workshops med jazz-, och improinstitutionerna på musikhögskolorna i 
Stockholm, Malmö, Göteborg och Ingesund.

Under 2012 planeras ytterligare seminarier, workshops och konferenser. 
Dessutom kommer en utlysning av medel. Exakt hur denna utlysning kommer 
att utformas är inte slutgiltigt bestämt.

Sammanfattande och jämförande kommentarer
På kort tid har de tre uppdragen fått igång verksamhet inom projekten. Genom 
att uppdragen skiljer sig åt till innehåll och förutsättningar är det dock svårt 
att jämföra uppdragen rakt av under den korta tid de varit igång och inom det 
uppdrag som denna jämförande första utvärdering genomförs.

Filminstitutet arbetar med en relativt stor budget och har också det uppdrag 
som löper under längst tidsperiod. Filminstitutets ordinarie arbete är också 
en avgörande bakgrund till det uppdrag som tilldelades dem under 2010, som 
har fokus på just unga kvinnor och växthusstöd. De har valt att arbeta inom 
den befintliga organisationen och har ingen särskild grupp som arbetar med 
uppdraget. Större delen av medlen används till växthusstöd och distribueras via 
de regionala resurscentrumen. Filminstitutet kommer att presentera resultatet 



87

80 Jansson 2011.
81 Fahl 2011, Granström 2011, Juvel 2011, Söderling 2011.

de regionala resurscentrumen. Filminstitutet kommer att presentera resultatet 
av det första årets projekt under 2012. Man kommer även att utvärdera de två 
första utlysningarna av medel för att se om de nått rätt målgrupp och haft den 
effekt som eftersträvats.
 
Kommunikationen kring uppdraget tycks ha fungerat väl inom branschen, 
men sett utifrån är kommunikationen om uppdraget rätt bristfällig. Frågan 
är också i vilken grad de regionala resurscentrumen i sin tur nått ut med 
kommunikation om uppdraget – en viktig fråga att bevaka och utreda närmare. 
Under året har också jämställdheten i filmbranschen uppmärksammats genom 
rapporten Fast Track. Om vägar till jämställdhet i filmbranschen, utgiven av 
föreningen Women in Film and Television Sverige, WIFT.80 Även det faktum 
att filmavtalet är under omförhandling är viktigt för jämställdhetsdebatten 
inom filmsektorn. 

Historiska museet har det uppdrag som har kortast löptid och minst budget. 
De har dock ett väl etablerat arbete med genusfrågor inom museet och stor 
tillgång på kompetens och erfarenhet inom området som ger dem en bra 
grund i arbetet. De har på mycket kort tid fått ihop en tydlig och till synes väl 
fungerande organisation och har också tagit fram en konkret verksamhetsplan 
med tydliga målsättningar. De har valt att kommunicera öppet och att bjuda 
in öppet. Historiska museets tolkning av sitt uppdrag skiljer sig något från de 
övriga, genom att de valt att tala om och arbeta med jämställdhet, genus och 
HBTQ på museerna. Vilken effekt detta har för deras arbete är relevant och 
intressant att följa upp.

Statens Musikverk är en relativt ung myndighet och har valt att direkt koppla 
ihop uppdraget med det egna ordinarie jämställdhetsarbetet. De har en tydlig 
organisation och tydlig kommunikation via myndighetens webbplats. Av de 
tre aktörer som har arbetat med uppdragen har Statens musikverk varit igång 
kortast tid. Om den artikelserie kring jämställdheten i musikbranschen som 
publicerats i Dagens Nyheter under hösten är en effekt av uppdragets arbete 
och de seminarier som de haft är svårt att veta, men det är helt klart möjligt.81 
Regeringens uppdrag har inneburit att frågorna har kommit att bli aktuella.
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6. Kulturpolitisk forskning

Myndighetens arbete med kulturpolitisk forskning kan delas upp i beställning  
av forskningsinsatser och utvärderingar å ena sidan, och internt utvecklings-
arbete å andra sidan. De externa tjänsterna ska beställas med syfte att kunna 
användas som underlag till de årliga rapporterna till regeringen. Under 2012  
ska forsknings insatserna ha inriktning mot myndighetens analyser av kulturens  
samlade finansiering, kultursamverkans modellen samt barns och ungas kultur.  
Det interna arbetet ska främst bestå av att systematiskt inventera den forskning 
som utförs i Sverige som är relevant för Myndigheten; aktivt söka upp och 
etablera kontakter med forskarmiljöer i Sverige och övriga Norden; samla ett 
vetenskapligt råd för att kvalitetssäkra strategi och inriktning; inleda en intern 
seminarieserie där myndighetens utredare kan pröva grundläggande frågor 
eller vetenskapliga texter; delta i och rapportera från relevanta vetenskapliga 
konferenser.

Inledning
Vid bildandet av Myndigheten för kultur analys överfördes en av de anslags poster 
som tidigare stått till Statens kulturråds disposition: anslaget 1:4 ”Forsknings  
och utvecklingsinsatser inom kultur området”. Anslagsposten omfattade 2,347  
miljoner kronor. I regleringsbrevet för Myndigheten för kulturanalys slås det  
fast att högst denna summa får användas till ”forsknings och utvecklings
insatser”.

I instruktionen för Myndigheten för kulturanalys finns ett uttalat uppdrag att  
 ”följa forskningen inom kulturområdet, såväl nationellt som internationellt”. 
Förutom det finns behov av olika typer av kunskapsutveckling för alla 
myndighetens uttalade och indirekta uppdrag i övrigt. Anslaget ska användas 
för täcka alla typer av externt utförda utvärderings och forskningsinsatser, 
som kommer att krävas som komplement till myndighetens egna insatser. I 
myndighetens instruktion kan dock två prioriterade områden identifieras –  
analys av kulturområdets samlade finansiering och utvärdering av kultur
samverkans modellen. Resterande medel bör huvud sakligen reserveras för 
utvärderings och forskningsinsatser som ska användas som underlag till 
de årliga rapporterna som myndigheten ska lämna till regeringen, men även 
för arrangerande av seminarier och bildande av nätverk med inriktning mot 
forskning och metodutveckling. 

Huvuddelen av medlen ska fördelas genom uppdragsbeställningar eller 
upphandlingar, med tydligt definierade kravspecifikationer och inte genom 
utlysningar. De beställda uppdragen ska kvalitetssäkras både under genom
förandet och vid leveransen, genom avrapporteringar till kansliet och 
myndighetens vetenskapliga råd.
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Vision för arbete med forskningsfrågor
Enligt myndighetens verksamhetsplan ska Myndigheten för kulturanalys 
på 3–5 års sikt ha god kunskap om kulturpolitisk forskning i Sverige och 
internationellt, samt vara en aktiv och relevant länk mellan forskarsamhället 
och den kulturpolitiska praktiken.

Myndighetens utredare behöver ha god kunskap om var forskningshorisonten 
är belägen inom relevanta områden, dels för att kunna göra träffsäkra och 
användbara analyser själva, dels för att kunna göra beställningar av kart
läggningar, förstudier, statistiskt underlag, rena forskningsinsatser och hela 
utvärderingar samt för att kunna kvalitetssäkra beställt material. Den goda 
kunskapen ska Kulturanalys få på flera sätt. Myndigheten ska:

 • systematiskt inventera den forskning som utförs i Sverige som är relevant för   
 Myndighetens arbete och att löpande uppdatera den förteckning som skapas  
 genom inventeringen.

 • aktivt söka upp och etablera kontakter med relevanta forskarmiljöer i Sverige  
 och i andra nordiska länder.

 • samla ett vetenskapligt råd för att kvalitetssäkra strategi och inriktning.

 • inleda en intern seminarieserie där myndighetens utredare kan pröva  grund  
 läggande frågor eller veten  skapliga texter, gärna tillsammans med en  
 inbjuden gäst.
 
 • delta i, och rapportera från relevanta vetenskapliga konferenser.

Med en upparbetad god kunskap kan myndigheten bli en aktör som skapar 
kontakter mellan forskarsamhället och den kulturpolitiska praktiken. Myndig
heten för kulturanalys kan bli en part som med sin kunskap underlättar 
för andra aktörer inom det kultur politiska området, med ett behov av att 
utveckla sin verksamhet och fylla kunskapsluckor och att komma i kontakt 
med forskare med rätt kompetens. På så sätt kan myndigheten bidra till 
kunskaps uppbyggnaden på det kulturpolitiska området, trots de begränsade 
ekonomiska resurserna för ändamålet.

Strukturen för arbete med forskningsfrågor
De insatser som behöver göras kan indelas i inhämtande av externa tjänster å 
ena sidan och interna insatser å andra sidan. De externa tjänsterna kan i sin tur 
indelas i dels forskningsinsatser av grundläggande karaktär, att användas för 
analys tillsammans med andra typer av underlag, beställda efter någon form 
av bedömningsförfarande, dels utvärderingar av särskilda kulturpolitiska 
insatser, projekt, program eller reformer, beställda efter upphandling. Den 
interna kunskapsuppbyggnaden består av flera delar som var och en också kan 
vara kopplade till externa kontakter för skapandet av nätverk, inhämtandet av 
idéer, prövandet av hypoteser och resultatpresentation.
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Externa tjänster

Forskningsinsatser
Forskningsinsatser av grundläggande karaktär kommer att behövas, dels för 
löpande projekt, dels för underlag till de årliga rapporterna.

Löpande verksamhet 
Myndigheten för kulturanalys ska löpande utvärdera kultursamverkans modellen  
samt analysera kulturområdets samlade finansiering. Hur forsknings insatser ska 
kopplas till dessa grenar av verksamheter beskrivs i strategier för respektive område. 

Årsrapporterna
För varje årsrapport kommer myndighetens utredare att vara i behov av 
välgrundade kunskapsunderlag. Arbetet med årsrapporterna ska beskrivas i 
en särskild projektplan för respektive år. Det finns dock ett antal generella 
hållpunkter. 

För att uppnå högsta möjliga kvalitet på genomförda utvärderings och 
forsknings  insatser behöver arbetet planeras långsiktigt. Myndigheten ska 
använda sig av en treårig (36 månader) arbetscykel, vilken fullt utvecklad 
innebär att myndigheten vid en bestämd tidpunkt arbetar med tre olika 
rapporter som befinner sig i olika faser i tre parallella spår. För de första årens 
rapporter (som ska presenteras 2012 och 2013) kan självfallet inte hela treårs
cykeln genomföras. 

För att fastställa temat till årsrapporterna använder sig myndigheten av en 
löpande ämnesinventering. Tillsammans med insynsrådet och det veten-
skapliga rådet samlar Myndighetens kansli kontinuerligt uppslag till teman 
att bygga en årsrapport kring, liksom mer specifika ämnen som föremål för 
utvärdering, utredning eller forskning. Sådana teman och ämnen identifieras 
genom dialog med eller, direkta beställningar från, kultur departementet, som 
är myndighetens huvudsakliga uppdragsgivare. För att ytterligare försäkra 
sig om att de mest relevanta ämnena undersöks och de största behoven 
tillfredsställs skapas formaliserade kontakter med:

 • bidragsfördelande myndigheter och andra relevanta offentliga aktörer  
 inom kulturområdet, i första hand Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet,  
 Konstnärsnämnden, Svenska Filminstitutet, Kungliga Biblioteket, Riks       
 arkivet, Riksteatern.

 • SKL och andra företrädare för regional och lokal kulturpolitik.

 • andra relevanta myndigheter med analysuppdrag som exempelvis Statens  
 medieråd, Ungdomsstyrelsen, Tillväxtanalys, Skolverket, IFAU.

 • kulturlivet i form av paraply  organisationer för kulturutövare och  
 kultur ar betsgivare.

 • forskarvärlden.
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Ett tema för den årsrapport som ska lämnas till departementet tre år senare, 
bör ha fastställts på kansliet i mars eller april. Omedelbart därefter startar 
planeringen för ett tillfälle (en konferens, ett seminarium eller en workshop) 
i början av hösten samma år, då praktiker och forskare kan mötas. Två 
sådana seminarier arrangerades under hösten 2011, med inriktning på de 
årsrapporter som ska lämnas till regeringen 2013 och 2014. Temat för det ena 
seminariet var ”Barns och ungas kultur” och det andra temat var ”Kulturens 
finansiering”. Syftet var, och ska även fortsättningsvis vara, att identifiera vilka 
de viktigaste kunskapsbehoven är inom det bestämda temat och att undersöka 
vilka resurser som finns att tillfredsställa dessa behov. Kretsen av inbjudna 
varierar beroende på vilket tema som fastställts av kansliet. Inbjudan kan 
vara öppen eller riktad. Vid de första seminarierna gjordes en riktad inbjudan 
till företrädare för centrala aktörer och forskare inom de båda teman som 
Kulturanalys formulerat.

Beställningar av förslag till forsknings projekt görs så snart som möjligt efter 
sammankomsten, helst i direkt anslutning till den. Dessa förslag ska vara 
utformade som projektplaner och innehålla uppgifter om vad studien ska 
inrikta sig på, inklusive en problem definition, vilken ny kunskap som avses 
att ta tas fram i förhållande till forskningsläget, varför den kunskapen behövs 
och vilken tillämpbarhet resultaten förväntas ha, med vilken metod studien 
ska genomföras, vem/vilka som ska genomföra studien samt vilket lärosäte 
som ska vara uppdragsmottagare. Förslagsställaren ska lämna en tidplan för 
genomförandet och en ungefärlig budget, specificerad på lön, sociala avgifter, 
OHkostnader och övriga kostnader. Uppdragen ska vara planerade så att 
projektstart ligger på våren, eller kanske oftare hösten år 2, och slut redovisas 
till sommaren år 3. Därefter tar myndighetens eget analysarbete vid, vilket 
resulterar i en rapport till regeringen senast den 1 mars år 4, då 36 månader 
har gått.

Genomförandet av forskningsinsatser och utvärderingar ska kvalitetssäkras 
genom avrapporteringar i seminarieform hos Kulturanalys, eller gärna vid 
någon akademisk institution. Resultaten ska kunna publiceras i myndighetens 
skriftserie, men ska även ligga till underlag för myndighetens egna analyser.

Utvärderingar
Det övergripande uppdraget i instruktionen för Myndigheten för kulturanalys 
är att ”utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda 
åtgärder inom kultur området”. Kulturanalys ser flera olika typer av åtgärder  
som planeras, har initierats eller blivit genomförda helt eller delvis inom  
den nationella kultur politiken, vilka skulle kunna bli föremål för regel
mässiga utvärderingar. Det kan röra sig om införandet av nya system 
eller förändringar i befintliga system för bidragsfördelning. Det kan gälla 
upprättandet av strategier och genom förandet av handlingsplaner, kopplade 
till sådana strategier. Vidare kan det gälla nedläggningar av verksamheter, 
omorganisationer eller påbörjandet av försöksverksamheter.
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Förutom kultursamverkansmodellen, som utpekas som föremål för utvärdering  
redan i myndighetens instruktion, finns följande aktuella exempel på 
utvärderings  bara åtgärder:

 • Skapande skola

 • Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

 • Nationell strategi för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt  
 tillgängliggörande av kulturarvet

 • Avveckling av Rikskonserter och skapandet av Musikplattformen

 • Kulturbryggan

 • Kulturarvslyftet

 • Avskaffandet av statlig inkomstgaranti för konstnärer

Några av exemplen ovan är sådana som sträcker sig över flera politikområden, 
och några av dem har redan skrivningar om utvärderingsinsatser kopplade till 
sig eller har andra aktörer som huvud ansvariga. För Kulturanalys del blir det 
nödvändigt att, på motsvarande sätt som för forskningsinsatser i övrigt, göra 
en inventering av var behoven av utvärdering är störst. Detta ska göras i 
kontakt med berörda aktörer. Därefter kan en prioriteringslista skapas, där det 
ska framgå om Kulturanalys ska initiera utvärdering, medverka i utvärdering 
eller bidra med metodstöd.

I alla dessa fall handlar det för Kulturanalys del om att undersöka effekterna av 
genomförda åtgärder, och alltid mot bakgrund av de nationella kulturpolitiska 
målen. Ibland kan sådana effekter bli synliga snabbt, men många gånger låter 
effekterna vänta på sig. Det är inte heller alltid som effekterna lättast utläses i 
kvantitativa data, utan istället krävs kvalitativa studier.
 
För den typ av utvärderingar som Kulturanalys i första hand anser som 
sin uppgift att låta genomföra, ser myndigheten ett behov att involvera 
forskarinsatser. När myndigheten beslutat att genomföra en utvärdering 
ska processen vara i princip densamma som vid beställningar av andra 
forskningsinsatser på det sätt som beskrivits ovan: myndigheten upprättar 
en kravspecifikation, kontaktar ett antal relevanta forskningsmiljöer och 
begär in offerter för en forskningsbaserad utvärdering, som ska innehålla 
uppgifter om inriktning, metod, förväntad kunskapsutveckling, tillämpbarhet, 
medverkande, uppdragsmottagare, tidplan och budget.

Den interna kunskapsuppbyggnaden 

Inventeringar 
För sin kunskapsuppbyggnad har Myndigheten för kulturanalys genomfört 
en inventering av svenska forskare och forskarmiljöer, med relevans för 
myndighetens verksamhet. Inventeringen ska sedan löpande uppdateras och  
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utvecklas. Inventeringen ska på sikt ge en god överblick över pågående 
kultur  politisk och kulturpolitiskt relevant forskning i Sverige. På sikt ska 
inventeringen även omfatta de forsknings miljöer utanför Sverige och dess 
forskning.

Genom att ha aktuell kunskap om var forskningshorisonten befinner sig 
kan Kulturanalys göra riktade, och därmed tidseffektiva, beställningar 
av forskningsinsatser. Dessutom kan myndigheten fungera som en nod där 
kontakter kan förmedlas mellan å ena sidan andra beställare av kunskaps
underlag och å andra sidan relevanta forskare eller forskningsmiljöer.

Lärosäteskontakter 
Som en del av inventeringsarbetet, och samtidigt som ett resultat av de gjorda 
inventeringarna, ska myndigheten upprätta kontakter med relevanta forskar
miljöer. En viktig del i myndighetens arbete är att vidga perspektiven på 
vad som är kultur politiskt relevant. I myndighetens instruktion sägs att 
uppgiften är att analysera utvecklingen både inom kulturområdet och ”inom 
andra områden som har betydelse för kulturlivet”. Det har länge funnits en 
distinktion mellan å ena sidan ”kulturpolitisk forskning” eller ”forskning om 
kulturpolitik” och å andra sidan ”kulturpolitiskt relevant forskning”. För att 
få nya perspektiv på kulturpolitiken och utveckla kunskaps uppbyggnaden, 
behövs insatser från forskningsfält som traditionellt inte ägnat sig åt 
kulturpolitiskt relevanta frågor, utan i första hand levererat underlag till andra 
politikområdens beslutsfattare. Myndighetens ambition är att vidga nätverket 
av forskare som medvetet ägnar sig åt kulturpolitiskt relevant forskning. 
Många som har en kulturpolitiskt relevant inriktning i sin forskning idag 
känner inte till varandra och ser sig inte ingå i ett gemensamt sammanhang, 
på grund av att man har olika ämnes tillhörigheter. På sikt kan detta skapa 
större intresse för kulturpolitiskt relaterade ämnen inom den humanistiska 
och samhällsvetenskapliga forskningen.

Myndigheten avser att besöka utvalda lärosäten och forskningsmiljöer för att 
bättre lära känna de verksamma forskarna och deras forskningsinriktning 
och samtidigt informera om myndighetens uppdrag och undersöka möjlig
heterna till framtida samverkan i olika former. Ett första sådant studie     
besök gjordes under hösten i Umeå, då Kulturanalys besökte Centrum för 
utvärderingsforskning (UCER), Institutionen för kultur och medie vetenskaper 
samt Centrum för regional vetenskap (CERUM). Som ett komplement till de 
riktade besöken, och även som förberedelse för nya besök, ska myndigheten 
även kontakta de funktioner vid universitet och högskolor som ansvarar för 
externa kontakter. 

Ett vetenskapligt råd 
För att säkra den vetenskapliga kvaliteten, i såväl externt beställt material 
som internt producerade rapporter, bör kansliets granskning kompletteras 
av externa bedömare. Till myndighetens förfogande står visserligen dess 
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insynsråd, som vid sidan av sitt huvuduppdrag även bör kunna bidra med  
förslag och kommentarer till angelägna studier. Därutöver är det nödvändigt 
för myndigheten att, för att höja dess legitimitet i bedömnings och kvalitets
säkringsfrågor, ha ett vetenskapligt råd knutet till sig. Rådets uppgift är 
att vara just rådgivande i strategiska frågor som rör inriktningen på det  
vetenskapliga förhållningssättet och genomförandet i myndighetens utvärder
ingar och analyser, till exempel vid fastställandet av teman för de årliga 
rapporterna och ämnen för särskilda utvärderingsinsatser eller vid fram 
tagandet av utgångspunkter för kravspecifikationer och forsknings beställning. 
Ledamöterna ska med sin personliga kompetens, sina forskar kontakter och 
nätverk inom respektive område kunna bidra även på ett mer aktivt sätt för att 
underlätta nödvändiga forskningsrelaterade insatser och säkra kvaliteten i de 
kunskapsprojekt som myndigheten genomför eller låter genomföra. 

Interna seminarier
För myndighetens kunskapsuppbyggnad ska Kulturanalys regelbundet 
arrangera interna seminarier där aktuella kulturpolitiska frågor behandlas. 
Inventeringar, kontakter med forskarmiljöer, det vetenskapliga rådets 
kompetens och nätverk, kan alla bidra till att fästa uppmärksamheten vid 
centrala frågor för personalens kompetensutvecklingsbehov. Seminariet 
kan hållas runt en vetenskaplig text, en artikel eller en antologi, gärna 
kompletterad med en introduktion av en inbjuden gäst, textens författare eller 
en uttolkare. Med tanke på den övriga arbetsbelastningen och myndighetens 
personalstorlek, bör antalet seminarietillfällen på våren inte vara fler än två 
och på hösten inte fler än tre. 

Medverkan vid konferenser 
Kulturanalys bör bevaka olika återkommande akademiska konferenser, i 
synnerhet de nordiska och internationella konferenserna för kulturpolitisk 
forskning, för att där knyta kontakter med svenska och utländska forskare, samt 
fånga upp det senaste inom den vetenskapliga teori och metodutvecklingen. 
Det bör även planeras för att myndighetens egna utredare, eller de forskare 
som anlitats i olika uppdrag, ska medverka aktivt vid dessa konferenser med 
bidrag. Syftet skulle vara dels att kvalitetssäkra analyser som ingår i ännu 
inte avslutade projekt, dels att marknadsföra myndighetens verksamhet 
genom att låta presentera avslutade projekt och på sätt väcka intresse inom 
forskarsamhället för att ta sig an uppdrag från myndigheten.

Reflektioner för framtiden
Myndigheten för kulturanalys har under 2011 initierat en större utvärdering, 
tänkt att löpa över längre tid, och flera mer tidsavgränsade forskningsprojekt.

Utvärdering av Skapande skola
Skapande skola är en av de mest omfattande enskilda åtgärder som genomförts 
under senare år på kultur området, både ekonomiskt och geografiskt. 
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Kulturrådet beräknar att av de bidrag, uppgående till en summa av cirka 1 752 
miljoner kronor, som de fördelade under 2010, var cirka 608 miljoner avsedda 
för verksamhet riktade till barn och unga. Av dessa var cirka 109 miljoner 
fördelade inom Skapande skola. Av landets kommuner hade 97 procent sökt 
bidrag någon gång under de tre år bidragsformen funnits.82 Enligt Kultur
departementet har kulturbudgeten ökat med 439 miljoner kronor mellan 
2007 och 2011.83 Skapande skolabidraget, som numera uppgår till cirka 150 
miljoner kronor,84 utgör mer än en tredjedel av den ökningen. Mot bakgrund 
av detta, och att många åsikter och synpunkter förts fram kring Skapande 
skola i medier och offentlig debatt, gjorde Myndigheten för kulturanalys 
bedömningen att en utvärdering av Skapande skola var motiverad. 

Efter idéseminarierna som Kulturanalys arrangerade hösten 2011 skapades 
kontakter med en rad forskningsmiljöer som hade intresse av att bedriva 
forskning i olika omfattning på området barn och unga. En krav specifikation 
för en utvärdering av bidragsformen Skapande skola togs fram och utvecklades 
efter samråd med representanter för Kulturdepartementet, Kulturrådet 
och Skolverket. Bland annat framfördes att det ännu är för tidigt att se om 
bidraget skapat några effekter. Detta föranledde Kulturanalys av avgränsa 
utvärderingen till att omfatta verksamheten för årskurserna 7–9, som man 
kunnat söka bidrag för sedan Skapande skola infördes. Utvärderingen ska 
slutrapporteras först 2013 och kan därmed ta in underlag från åtminstone fyra  
års verksamhet, vilket enligt Kulturanalys bedömning ska kunna ge ett fullgott 
kvantitativt underlag. Tillsammans med de kvalitativa delarna i utvärderingen, 
bland annat djupintervjuer med både barn och vuxna, representanter för 
skolvärlden och kulturlivet, finns goda förutsättningar för en välgrundad 
analys.

Forskare från tre olika lärosäten visade intresse för att åta sig uppdraget. Efter 
en tids sonderingar framstod Centrum för kultursociologi vid Linnéuniversitet 
som de med bäst resurser att genomföra utvärderingen. Forskarna formulerade 
en projektplan, som reviderades i flera omgångar innan ett avtal slutligen slöts 
mellan Myndigheten för kulturanalys och Linnéuniversitetet. 

Enskilda forskningsinsatser 
Avsikten var att kunna komplettera utvärderingen av Skapande skola med ett 
par forskningsinsatser inriktade på barns och ungas kultur utanför Skapande 
skola. Efter idéseminariet gjordes en prioritering av kunskapsbehov och 
kontakt togs med ett antal forskare som tog fram projekt planer. Budgetläget 
gjorde dock att flera intressanta projekt fick skjutas upp tills vidare. En viktig 
insats ska dock kunna göras, en studie av officiella styr dokument på nationell 
och regional nivå som berör insatser för barn och unga inom kulturpolitiken, 
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i syfte att avgöra i vilken mån barn och unga framställs som en prioriterad 
målgrupp i kulturområdet. Resultaten ska sedan jämföras med de faktiska 
insatser som görs. Studien utgår från några av de slutsatser och frågor om 
prioriteringar inom kulturpolitiken som Ungdomsstyrelsen lämnade i sin 
rapport om ungas kulturutövande.85 

Även inom området ”kulturens finansiering” har Kulturanalys funnit anledning 
att efter idéseminariet inhämta kunskapsunderlag genom forskningsinsatser. 
Det ena projektet är en förstudie inför genomförandet av en undersökning, vars 
syfte är att beräkna värdet av ideellt arbete inom kultur området. Förstudien 
ska utifrån ett problematiserande av begreppet ”ideellt arbete” ge förslag 
på definitioner och avgränsningar för insamling av data, samt ge förslag på 
metoder för inhämtningen av data. Det andra projektet är en kartläggning 
och beskrivning av finansieringsmodeller inom kulturområdet. Båda dessa 
är väsentliga för myndighetens fortsatta arbete med att analysera kulturens 
samlade finansiering.

Beträffande kultursamverkansmodellen har myndigheten initierat en jämför
ande fallstudie av ett urval av regioner. Studien ska bland annat ta sikte på om 
och hur modellens genomförande förändrat regionernas interna organisation 
och om modellen påverkat hur regionen formulerar uppdrag till sina 
institutioner. Av intresse är även regionernas sätt att organisera samverkan 
med såväl stat som kommuner, civilsamhälle och kulturliv.

85 Ungdomsstyrelsen 2011.
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