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KULTUREKONOMI.SE 
 

 

VAD HÄNDE 2010? 

Medföljer Kulturekonomis analysbrev 2010-12-22 

 

Året närmar sig sitt slut och det är tid att summera vad vi diskuterat på bloggen 
och i Kulturekonomis analysbrev. 2010 var året då kulturen återigen inte blev en 
valfråga men också året då kulturnäringarna började tas på allvar i Europa och 
kulturföretag inte längre sågs som en anomali i affärsmagasin. Det var året då 
blickarna, på flera håll, först vändes bakåt för att utvärdera det gångna decenniet, 
för att sedan riktas framåt och diskutera vart vi är på väg, bland annat med 
antologin ”Framtiden är nu” som följs upp 31 januari 2011 med Swecults konferens 
”Kultursverige 2040”. Framåtblickande diskussioner fanns även på Generators 
konferens i november i Piteå. 

Under 2010 har dessutom de fem försöksregionerna antagit sina kulturplaner och 
arbetet med handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar har rullat på. 
Nedan följer en sammanställning av året efter fyra teman.  

Är 2010 ett år vi kommer minnas? Inte från ett kulturekonomiskt eller 
kulturpolitiskt perspektiv, gissar vi. Ett mellanår. 

 

KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGARNA 
 ”Handlingsprogrammet för kulturella och kreativa näringar”, 73 miljoner kronor i 
stöd under 2010-2012, har i år startat upp alla fem uppdrag; Entreprenörskap i 
utbildningar, Behov av kompetensutvecklingsinsatser, Rådgivning till företag 
(bland annat framtagande av en branschguide för kulturella och kreativa 
näringar), Innovation och design och Mellanhänder/nätverk/modeller för 
samverkan. Det var dock först under hösten som arbetet på allvar kom igång då 
Tillväxtverket genomförde en dialogrunda i 21 län för att inventera behoven. 
Resultatet visade att skillnaderna var stora i de olika regionerna och där tidigare 
EU-projekt kring KKN genomförts fanns generellt mer utvecklade strategier och 
handlingsplaner för denna sektor. Regeringen utsåg också under hösten ett råd för 
KKN som ska bistå i arbetet med handlingsplanen. KKN har även 
uppmärksammats från myndighetshåll på fler ställen. Under hösten har ALMI 
och andra företagsfrämjare deltagit i utbildningar för att öka kunskapen om 
kulturnäringarna.  

Satsningar på kulturnäringar är dock inte något helt nytt som startade i och med 
kulturutredningen utan det har varit en global trend under de senaste tio åren. I 
Sverige och på många andra håll har det under året också lyfts behov av att blicka 
bakåt och utvärdera de satsningar som tidigare gjorts. 

http://www.volante.se/framtiden
http://kulturekonomi.se/2010/03/03/samtal-per-olof-remmare-handlingsplanen-far-inte-bli-en-diskussionsklubb/
http://kulturekonomi.se/2010/09/21/regeringen-utser-rad-for-kulturella-och-kreativa-naringar/
http://kulturekonomi.se/2010/09/21/regeringen-utser-rad-for-kulturella-och-kreativa-naringar/
http://kulturekonomi.se/2010/09/07/dogge-almi-emma-karin-anders-och-jag/
http://kulturekonomi.se/2010/09/07/dogge-almi-emma-karin-anders-och-jag/
http://kulturekonomi.se/2010/10/25/tack-gavle-nu-ar-vi-igang/
http://kulturekonomi.se/2010/03/30/det-blev-en-upplevelsekonomi-men-hur-bra-var-satsningarna/
http://kulturekonomi.se/2010/03/30/det-blev-en-upplevelsekonomi-men-hur-bra-var-satsningarna/
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Från ett europeiskt perspektiv har fokus i stor utsträckning legat på ”Grönboken: 
Att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn”. Det kom in över 
350 remissvar på grönboken där det viktigaste budskapet var att det finns ett 
behov av ett större fokus på KKN. Denna sektor börjar också tas på allvar utanför 
de närmast berörda. Detta var tydligt på en konferens i Bryssel i somras då bland 
annat avdelningen för företagande och innovatoiner deltog. Kulturföretagare har 
under året också uppmärksammats allt mer i affärsmagasin. 

Under året har vi även uppmärksammat en del rapporter om de kulturella och 
kreativa näringarna. Exempelvis rapporten ”Creative and Cultural industries” som 
är den första ansatsen som gjorts för att göra en jämförelse över KKN:s position i 
250 europeiska regioner; ett norskt och isländskt perspektiv på KKN; och en 
rapport om olika metoder att mäta kulturnäringar. 

Vi har också samtalat med en rad intressanta personer utifrån olika aspekter på 
kulturnäringarna. Däribland Evelina Wahlqvist (Handelshögskolan i Göteborg), 
Dogge (multikreatör), Trine Bille (Copenhagen Business School) och Johanna 
Skantze (Generator Sverige). 

 

REGIONALISERING 
I år har de fem försöksregionerna Skåne, Halland, Gotland, Västra 
Götalandsregionen och Norrbotten svettats för att hinna ta fram regionala 
kulturplaner enligt samverkansmodellen. Koffertmodellen innebär att regionerna får 
en klumpsumma från staten som de sedan själva ska fördela till regionens 
kulturliv. Sveriges kommuner och landsting har följt pionjärregionerna och 
sammanställt en bok, ”På väg mot ett starkare Kultursverige”, där erfarenheter 
från arbetet beskrivs. Nyttig läsning för alla andra regioner som har möjlighet att 
ta fram egna kulturplaner från och med 2012. 

En annan bok, ”Kulturens Kraft”, kom i våras och är ett mastodontverk som 
diskuterar kulturens betydelse för samhällsutvecklingen. Men kulturens 
möjligheter att bidra till ekonomisk utveckling ifrågasattes också i ett 
uppmärksammat reportage i SVT:s ”Uppdrag granskning” om Film i Väst. 

 

VALÅRET 
Almedalsveckan var större än någonsin och kulturpolitiken och -näringarna 
diskuterades på ett flertal seminarier. Ändå blev inte kulturen en valfråga i år heller. 
En förklaring är att våra ledare inte lyfter kulturfrågorna. En annan förklaring är att 
flera av de viktigaste kulturfrågorna debatteras utanför den traditionella 
kulturdebatten. 

Några större förändringar innebar inte valet. Både kulturminister Lena Adelsohn 
Liljeroth och näringsminister Maud Olofsson sitter kvar. Kulturpolitiken är i det 
stora oförändrad där bland annat satsningar på ”Skapande skola”,  digitalisering och 
insatser kring kulturnäringar ligger kvar. 

http://kulturekonomi.se/2010/06/02/seminarium-om-gronboken-14-juni/
http://kulturekonomi.se/2010/06/02/seminarium-om-gronboken-14-juni/
http://kulturekonomi.se/2010/10/01/350-synpunkter-pa-gronboken/
http://kulturekonomi.se/2010/06/22/bryssel/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/index_en.htm
http://kulturekonomi.se/2010/08/16/driva-eget/
http://kulturekonomi.se/2010/05/19/samtal-dominic-power-om-europas-kreativa-regioner/
http://kulturekonomi.se/2010/05/21/ny-norsk-rapport-om-kulturnaringarna/
http://kulturekonomi.se/2010/09/09/rapport-om-matmetoder-for-kulturnaringarna/
http://kulturekonomi.se/2010/01/20/samtal-evelina-wahlqvist/
http://kulturekonomi.se/2010/09/10/samtaldogge-om-att-vara-rappare-och-kommersiell/
http://kulturekonomi.se/2010/06/17/samtaltrine-bille-vi-pratar-egentligen-om-olika-saker/
http://kulturekonomi.se/2010/07/07/samtaljohanna-skantze-darfor-ar-kreativa-naringar-viktiga/
http://kulturekonomi.se/2010/07/07/samtaljohanna-skantze-darfor-ar-kreativa-naringar-viktiga/
http://kulturekonomi.se/2010/09/24/samtalcalle-nathanson-kultur-ar-en-oundviklig-faktor-for-att-na-framgang/
http://kulturekonomi.se/2010/09/24/samtalcalle-nathanson-kultur-ar-en-oundviklig-faktor-for-att-na-framgang/
http://kulturekonomi.se/2010/04/15/kulturens-kraft-anyone/
http://kulturekonomi.se/2010/09/23/kulturens-kraft-for-regional-utveckling-ifragasatts/
http://kulturekonomi.se/2010/06/11/kulturekononomi-och-politik-under-almedalsveckan/
http://kulturekonomi.se/2010/06/11/kulturekononomi-och-politik-under-almedalsveckan/
http://kulturekonomi.se/2010/09/02/vara-ledare/
http://kulturekonomi.se/2010/09/17/darfor-bryr-sig-inte-valjarna-om-kulturpolitik/
http://kulturekonomi.se/2010/09/17/darfor-bryr-sig-inte-valjarna-om-kulturpolitik/
http://kulturekonomi.se/2010/10/05/oforandrat/
http://kulturekonomi.se/2010/11/22/vilka-visioner-har-kulturministern/
http://kulturekonomi.se/2010/11/22/vilka-visioner-har-kulturministern/
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Det största fokuset direkt efter valet var därför att vi dagen efter vaknade upp i 
en mörk dimma där Sverigedemokraterna tagit plats i riksdagen. Ett parti vars 
kulturpolitik i huvudsak innebär ökad styrning och neddragningar. 

 

FESTIVALER, E-BÖCKER & SPONSRING 
Tre ämnen har återkommit i ett flertal inlägg under året – festivaler, e-böcker och 
sponsring. De är intressanta då de är tydliga exempel på större processer i 
samhället som digitalisering och kulturens roll i samhällsutvecklingen. 

Det var en oerhörd konkurrens under festivalsommaren. Hultsfredsfestivalen 
ställdes in och meddelande sedan en konkurs. Hultsfred var dock mer än en 
festival, det var ett helt system som gick under. Men det vi såg var inte en 
livebubbla som sprack utan en anpassning. 

På e-boksmarknaden har det bubblat under en längre tid men e-böckerna har, till 
skillnad från i USA, inte slagit igenom i Sverige. Många medieföretag hoppas att 
Apples iPad ska bli den förlösande faktorn som får fart på försäljningen. På 
konferensen ”Den digitala tryckvågen” var dock huvudbudskapet bland 
föreläsarna att det är förlagen som måste gå i bräschen, annars digitaliserar 
någon annan böckerna och släpper dem illigalt. I år har dock e-boksdebatten 
breddats till att diskutera moms-frågor och dess komplicerade problem till 
bibliotekens roll. Ett tecken på att diskussionerna om e-boken börjar mogna. Kom 
ihåg, det fanns även en tid då man talade om elektronisk matlagning.  

Under året har Emma Stenström diskuterat kultursponsring i ett flertal inlägg på 
bloggen. Såväl vanföreställningar och myter har berörts, svårigheter att mäta 
sponsringen korrekt och både protester, debatter och goda exempel har diskuterats. 

 

*** 

På det stora hela har 2010 ändå varit ett händelserikt år och vi ser fram emot att 
få leverera nyheter, debatter och analyser även i fortsättningen. Slutligen, ett litet 
P.S och slag för bröstet, 2010 var också året då Kulturekonomi.se vann i kategorin 
”Kulturbloggens specialpris” då stora kulturbloggpriset delades ut.  

 

 

 

http://kulturekonomi.se/2010/09/20/mork-morgon-med-dimma/
http://kulturekonomi.se/2010/09/24/kulturpolitiken-efter-valet/
http://kulturekonomi.se/2010/06/16/4767/
http://kulturekonomi.se/2010/06/30/hultsfred-har-rest-sig-forr/
http://kulturekonomi.se/2010/07/28/hultsfred-ar-verkligen-dott/
http://kulturekonomi.se/2010/08/19/samtal-putte-svensson/
http://kulturekonomi.se/2010/08/19/samtal-putte-svensson/
http://kulturekonomi.se/2010/07/27/ingen-livebubbla-men-en-anpassning/
http://kulturekonomi.se/2010/07/27/ingen-livebubbla-men-en-anpassning/
http://kulturekonomi.se/2010/10/08/det-bubblar/
http://kulturekonomi.se/2010/01/27/gor-apple-det-igen/
http://kulturekonomi.se/2010/05/16/den-digitala-tryckvagen/
http://kulturekonomi.se/2010/12/06/e-bocker-pa-bibliotek/
http://kulturekonomi.se/2010/04/28/prefixen-som-bryggor/
http://kulturekonomi.se/2010/05/08/vanforestallningar-om-sponsring/
http://kulturekonomi.se/2010/05/10/myter-om-kultursponsring/
http://kulturekonomi.se/2010/06/02/dyskalkyli/
http://kulturekonomi.se/2010/06/02/dyskalkyli/
http://kulturekonomi.se/2010/06/25/protest-mot-kultursponsring/
http://kulturekonomi.se/2010/06/08/svenska-spel/
http://kulturekonomi.se/2010/11/18/gott-exempel/
http://kulturekonomi.se/2010/11/27/vi-vann/
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