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Utgångspunkter 

I	  mina	  kommentarer	  har	  jag	  utgått	  ifrån	  tre	  frågeställningar:	  
	  

1. Hur	  kan	  en	  nordisk	  kulturstrategi	  bana	  väg	  för	  en	  uppdaterad	  syn	  på	  konst-‐,	  
kultur-‐	  och	  mediapolitik	  som	  fundament	  för	  övriga	  politikområden,	  och	  hur	  
kan	  detta	  inspirera	  den	  nationella	  respektive	  den	  europeiska	  nivån?	  
	  

2. Hur	  kan	  strategin	  bidra	  till	  en	  bättre	  dialog	  mellan	  Nordiska	  ministerrådets	  
enheter,	  stödinsatser/bidragsgivning	  och	  konst-‐	  och	  kulturfältets	  aktörer?	  

	  
3. Hur	  kan	  strategin	  vara	  ett	  användbart	  dokument	  för	  kulturministrarna	  i	  deras	  

respektive	  verksamhetsområden,	  och	  samtidigt	  fruktbart	  för	  konst-‐	  och	  kul-‐
turfältet	  att	  förhålla	  sig	  till	  i	  konstnärliga	  projekt,	  aktiviteter	  och	  verksamhet	  
som	  rör	  sig	  mellan	  lokal,	  regional,	  nationell,	  nordisk	  och	  internationell	  nivå,	  
(kanske/vissa	  med	  nordiska	  stödinsatser)?	  

	  
Grund	  för	  mina	  kommentarer	  är	  även	  utdrag,	  enligt	  följande,	  ur	  det	  regelverk	  på	  vil-‐
ket	  ministerrådets	  arbete	  vilar.	  
	  
Enligt	  arbetsordning	  för	  Nordiska	  ministerrådet	  åligger	  det	  rådet	  att	  ”behandla	  frågor	  
av	  betydelse	  för	  det	  nordiska	  samarbetet,	  varvid	  ministerrådet	  skall	  förbereda	  och	  
leda	  arbetet	  på	  ett	  utvidgat	  och	  fördjupat	  nordiskt	  samarbete	  särskilt	  på	  de	  områden	  
som	  nämns	  i	  Helsingforsavtalet”.	  	  
	  
Helsingforsavtalet	  stipulerar	  att	  de	  nordiska	  länderna	  ”skall	  eftersträva	  att	  bevara	  
och	  ytterligare	  utveckla	  samarbetet	  mellan	  länderna	  på	  det	  rättsliga,	  kulturella,	  soci-‐
ala	  och	  ekonomiska	  området”,	  och	  vidare	  att	  länderna	  ”bör	  rådgöra	  med	  varandra	  i	  
frågor	  av	  gemensamt	  intresse	  som	  behandlas	  i	  europeiska	  och	  andra	  internationella	  
organisationer	  och	  konferenser”.	  
	  
Ytterligare	  utdrag	  ur	  avtalet	  som	  i	  sammanhanget	  kan	  lyftas	  särskilt	  gäller	  	  
	  
	  
Kulturellt	  samarbete	  	  
(för	  de	  delar	  i	  strategin	  som	  berör	  språkförståelse,	  kunskapsutveckling,	  forskning	  och	  
media).	  Utdrag:	  
	  

• Undervisningen	  och	  utbildningen	  skall	  i	  skolorna	  i	  de	  nordiska	  länderna	  i	  lämplig	  om-‐
fattning	  innefatta	  undervisning	  om	  språk,	  kultur	  och	  allmänna	  samhällsförhållanden	  i	  
de	  övriga	  nordiska	  länderna,	  inbegripet	  Färöarna,	  Grönland	  och	  Åland.	  

	  
• På	  de	  områden	  där	  ett	  samarbete	  är	  ändamålsenligt	  bör	  utbyggnaden	  av	  utbildnings-‐

anstalter	  samordnas	  genom	  fortlöpande	  samverkan	  beträffande	  utbyggnadsplane-‐
ringen	  och	  dess	  genomförande.	  

	  
• Samarbete	  på	  forskningens	  område	  bör	  vara	  så	  inriktat	  att	  tillgängliga	  forskningsan-‐

slag	  och	  övriga	  resurser	  samordnas	  och	  utnyttjas	  på	  bästa	  möjliga	  sätt,	  bland	  annat	  
genom	  att	  gemensamma	  institutioner	  upprättas.	  
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• I	  syfte	  att	  stödja	  och	  stärka	  den	  kulturella	  utvecklingen	  skola	  de	  fördragsslutande	  par-‐
terna	  främja	  det	  fria	  nordiska	  folkbildningsarbetet	  och	  utbytet	  inom	  litteratur,	  konst,	  
musik,	  teater,	  film	  och	  övriga	  kulturområden,	  varvid	  böra	  tillvaratagas	  bland	  annat	  de	  
möjligheter	  som	  radio	  och	  television	  erbjuda.	  

	  
	  

Socialt	  samarbete	  
(för	  de	  delar	  i	  strategin	  som	  berör	  yrkesverksamma	  konst-‐	  och	  kulturutövares	  ar-‐
betsmarknad).	  Utdrag:	  
	  

De	  fördragsslutande	  parterna	  skola	  eftersträva	  att	  bevara	  och	  ytterligare	  utveckla	  
den	  gemensamma	  nordiska	  arbetsmarknaden	  efter	  de	  riktlinjer	  som	  uppdragits	  ge-‐
nom	  tidigare	  överenskommelser.	  Arbetsförmedling	  och	  yrkesvägledning	  skola	  sam-‐
ordnas.	  Utbytet	  av	  praktikanter	  skall	  vara	  fritt.	  Likformighet	  beträffande	  nationella	  
regler	  rörande	  arbetarskydd	  och	  liknande	  frågor	  bör	  eftersträvas.	  

	  
	  
Samarbete	  i	  övrigt	  	  
(för	  de	  delar	  i	  strategin	  som	  berör	  yrkesverksamma	  konst-‐	  och	  kulturutövares	  ar-‐
betsmarknad,	  samt	  statistik).	  Utdrag:	  
	  

• De	  fördragsslutande	  parternas	  deltagande	  i	  europeiskt	  och	  annat	  internationellt	  sam-‐
arbete	  ger	  goda	  möjligheter	  för	  samarbete	  till	  förmån	  för	  nordiska	  medborgare	  och	  
företag.	  Det	  åligger	  i	  detta	  sammanhang	  regeringarna	  ett	  särskilt	  ansvar	  för	  att	  tillva-‐
rata	  gemensamma	  intressen	  och	  värderingar.	  

	  
• De	  fördragsslutande	  parterna	  skola	  verka	  för	  att	  olika	  grenar	  av	  den	  offentliga	  sta-‐

tistiken	  samordnas.	  
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1. Bärkraft (hållbarhet), kunskap och media som FUNDAMENT 

En	  av	  utgångspunkterna	  ovan	  för	  kommentarer	  till	  strategiförslagets	  ”De	  fem	  temaer”	  
var	  frågan	  
	  

Hur	  kan	  en	  nordisk	  kulturstrategi	  bana	  väg	  för	  en	  uppdaterad	  syn	  på	  
konst-‐,	  kultur-‐	  och	  mediapolitik	  som	  fundament	  för	  övriga	  politikområ-‐
den,	  och	  hur	  kan	  detta	  inspirera	  den	  nationella	  respektive	  den	  europe-‐
iska	  nivån?	  

	  
Med	  avstamp	  i	  vad	  som	  föreskrivs	  i	  regelverket	  om	  en	  gemensam	  nordisk	  grund	  för	  
bildning,	  utbildning,	  forskning	  och	  statistik,	  samt	  goda	  förutsättningar	  för	  etablering	  
av	  media	  och	  företag,	  bör	  en	  ny	  nordisk	  kulturstrategi	  vila	  på	  just	  dessa	  grunder.	  I	  
detta	  kan	  utbyten	  inom	  konst-‐	  och	  kulturområdet	  särskilt	  tas	  om	  hand	  inom	  ramen	  
för	  de	  teman	  som	  följer	  med	  från	  tidigare	  strategi.	  
	  
Genom	  att	  tydliggöra	  bärkraft/hållbarhet,	  kunskap	  och	  media	  som	  sockel	  i	  en	  
strategi	  som	  sträcker	  sig	  över	  sju	  år	  har	  den	  nordiska	  kulturministrarna	  möj-‐
lighet	  att	  gå	  i	  bräschen	  för	  att	  synliggöra	  kultur	  och	  kulturpolitik	  som	  ett	  fun-‐
dament	  för	  andra	  politikområden,	  och	  detta	  både	  nationellt	  och	  på	  europeisk	  
nivå.	  

Norden och Europa 

I	  och	  med	  det	  ekonomiska	  läget	  i	  Europa	  2012	  behövs	  en	  stark	  grund	  i	  människors	  
sammanhållning,	  kulturella	  identitet,	  möjlighet	  att	  uttrycka	  sig	  och	  vara	  kreativa,	  ut-‐
byte	  kulturer	  emellan,	  skaparkraft,	  språkförståelse	  osv.	  Detta	  blir	  synligt	  på	  olika	  sätt,	  
(t	  ex	  i	  samband	  med	  den	  danska	  kulturministerns	  konferens	  i	  Bryssel	  i	  juni	  2012:	  
”The	  role	  of	  Culture	  in	  a	  Europé	  in	  crisis”).	  Det	  nordisk-‐baltiska	  samarbetet	  som	  en	  
redan	  etablerad	  samverkansyta	  kan	  genom	  en	  stark	  kulturstrategi	  som	  tar	  sikte	  på	  
samspelet	  med	  andra	  politikområden	  som	  	  
	  

-‐ kreativa	  näringar	  
-‐ ekonomi	  
-‐ hälsa	  
-‐ utbildning	  	  
-‐ arbetsmarknad	  

	  
hjälpa	  de	  nordiska	  länderna	  att	  stå	  stadigt	  när	  det	  gungar,	  och	  signalera	  ett	  ansvar	  för	  
medborgares	  sammanhållning	  i	  krisen.	  	  
	  
Genom	  samarbetet	  med	  de	  baltiska	  länderna	  finns	  aktuella	  erfarenheter	  av	  kriser	  och	  
vändpunkter	  inom	  kulturpolitik	  och	  samhällsutveckling	  som	  lett	  till	  stora	  förändring-‐
ar	  nationellt.	  Island	  kan	  vittna	  om	  kulturens	  kraft	  i	  krishantering,	  och	  i	  övriga	  nor-‐
diska	  länder	  har	  förändringar	  gjorts	  nyligen	  i	  myndighetsstrukturer	  och	  stödsystem	  
för	  att	  möta	  framtiden.	  Möjligheten	  för	  de	  självstyrande	  områdena	  att	  såsom	  dri-‐
vande	  minoriteter	  vara	  med	  och	  påverka	  det	  nordiska	  samarbetet	  är	  också	  en	  styrka	  
att	  visa	  upp	  för	  övriga	  Europa.	  
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Temaområdenas förankring i fundamentet 

För	  att	  tydligt	  visa	  på	  både	  långsiktighet	  respektive	  särskilda	  insatser	  i	  förhållande	  till	  
strategin	  kan	  KUNSKAP	  och	  BÄRKRAFT/HÅLLBARHET	  synliggöras	  som	  fundament	  
för	  fyra	  återstående	  teman,	  och	  respektive	  tema	  länkas	  till	  fundamenten	  för	  förank-‐
ring	  och	  långsiktighet.	  
	  
För	  att	  visa	  att	  temarubrikerna	  ska	  kunna	  stimulera	  både	  till	  aktiviteter	  och	  kun-‐
skapsuppbyggnad,	  internordiskt	  och	  i	  övrigt	  internationellt	  utbyte,	  föreslås	  att	  te-‐
mana	  benämns	  
	  

• Kreativitet	  
• Interkulturell	  samverkan	  
• Ungas	  delaktighet	  
• Digital	  utveckling	  

	  
alternativt	  Kreativitet	  i	  Norden,	  Interkulturell	  samverkan	  i	  Norden,	  osv.	  	  
	  
Den	  nordiska	  nivån	  bör,	  i	  samspel	  med	  den	  nationella	  nivån,	  aktivt	  bidra	  till	  att	  erfa-‐
renheter	  och	  kunskap	  som	  springer	  ur	  egen	  (nordisk)	  verksamhet,	  aktiviteter	  och	  
stödgivning	  inom	  temaområdena	  tas	  tillvara,	  sprids	  och	  tillämpas	  dels	  framåt	  i	  tiden,	  
dels	  i	  respektive	  nordiskt	  land/självstyrande	  område.	  Sådana	  rutiner	  utgör	  en	  viktig	  
koppling	  mellan	  tema	  och	  fundament	  och	  skapar	  hållbarhet,	  effektivitet	  och	  valuta	  för	  
insatser.	  Information	  om	  nordiska	  aktiviteter,	  resultat	  av	  stödgivning	  etc.	  är	  lika	  vik-‐
tigt	  som	  själva	  tillämpningen	  då	  information	  inspirerar	  till	  nya	  aktiviteter,	  samar-‐
beten	  och	  utbyten.	  	  
	  
(Exempel:	  Nordisk	  kultursatsning	  i	  Washington	  –	  ett	  fåtal	  aktiviteter	  ryms	  inom	  det	  
officiella	  programmet,	  men	  information	  om	  att	  satsningen	  ska	  äga	  rum	  kan	  inspirera	  
till	  ”fringe”-‐liknande	  kringaktiviteter	  eller	  utbytessatsningar	  mellan	  kulturaktörer,	  
förbund	  eller	  liknande.)	  
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2. Förbättrad kontakt mellan ministerrådet och kulturfältet 

Den	  andra	  utgångspunkten	  för	  mina	  kommentarer	  till	  strategiförslaget	  var	  frågan	  
	  
Hur	  kan	  strategin	  bidra	  till	  en	  bättre	  dialog	  mellan	  Nordiska	  ministerrådets	  enheter	  
samt	  mellan	  stödinsatser/bidragsgivning	  och	  konst-‐	  och	  kulturfältets	  aktörer?	  
	  

Kreativitet 

Konstnärer,	  upphovsmän-‐/kvinnor	  och	  konstnärliga	  verksamheter	  bör	  få	  
synlighet	  i	  strategin;	  det	  är	  de	  fria	  konstutövarna	  (musikerna,	  bildkonstnärerna,	  ko-‐
reograferna	  osv.)	  som	  tillsammans	  skapar	  den	  största	  rörligheten	  i	  och	  utanför	  Nor-‐
den	  och	  därigenom	  etablerar	  och	  utvecklar	  kontaktnät.	  De	  bidrar	  också	  till	  samspelet	  
mellan	  institutioner	  och	  andra	  organisationer	  genom	  sin	  frilansverksamhet	  och	  mobi-‐
litet	  i	  och	  med	  att	  de	  rör	  sig	  in	  och	  ut	  ur	  verksamheter.	  Ett	  av	  målen	  med	  den	  nya	  
strategin	  bör	  vara	  att	  förbättra	  kontaktytorna	  med	  organisationer	  som	  samlar	  det	  fria	  
fältet,	  t	  ex	  arrangörsförbund,	  upphovsrättsorganisationer,	  festivalnätverk,	  allians-‐
verksamheter	  och	  centrumbildningar	  (Sverige).	  
	  
De	  enskilda	  konstnärerna	  representerar	  även	  i	  hög	  grad	  kreativa	  näringsidkare	  i	  
Norden	  –	  detta	  som	  upphovspersoner	  i	  traditionell	  bemärkelse	  (tonsättare,	  förfat-‐
tare,	  koreografer,	  bildkonstnärer	  osv.)	  men	  även	  som	  kulturskapare	  inom	  cross-‐
/transmedia.	  En	  ny	  kulturstrategi	  kan	  ta	  sikte	  på	  dessa	  utövare	  för	  att	  bidra	  till	  bättre	  
förutsättningar	  för	  yrkesverksamhet,	  näringsverksamhet,	  och	  för	  samarbeten	  både	  
dessa	  aktörer	  emellan	  samt	  mellan	  institutioner	  och	  det	  fria	  kulturlivet.	  
	  
Genom	  den	  sammanslagning	  som	  gjorts	  av	  NIFIN	  och	  KKN	  öppnas	  möjligheter	  för	  en	  
mer	  publik	  och	  kontaktvänlig	  verksamhet	  i	  syfte	  att	  göra	  KKN,	  i	  egenskap	  av	  NMR:s	  
programadministratör,	  ännu	  mer	  tillgängligt	  för	  konst-‐	  och	  kulturlivet.	  Tydliga	  an-‐
sökningshandlingar	  och	  ett	  väl	  fungerande	  webbaserat	  ansökningssystem	  är	  viktigt,	  
men	  kan	  också	  verka	  begränsande	  för	  de	  skarpa	  initiativ	  som	  är	  i	  framkant	  hos	  kul-‐
turlivet;	  de	  projekt	  som	  inte	  ”passar	  in	  i	  systemet”	  kan	  många	  gånger	  vara	  de	  mest	  
utvecklande.	  Bland	  annat	  därför	  är	  det	  viktigt	  för	  ministerrådet	  med	  flexibla	  stödsy-‐
stem	  så	  att	  kreativitet,	  även	  den	  som	  inte	  bygger	  på	  traditionella	  vägar	  i	  kulturlivet,	  
främjas	  och	  stöds.	  
	  
Kreativitetslinjen	  i	  strategin	  bör	  även	  inkludera	  kreativa	  näringar,	  det	  företagande	  
som	  sker	  inom	  konst,	  kultur	  och	  media	  –	  i	  hög	  grad	  av	  enskilda	  konstutövare	  och	  
upphovspersoner	  (koreografer,	  tonsättare,	  musiker,	  bildkonstnärer,	  grafiker	  etc.)	  –	  
samt	  kulturaktörers	  eget	  ansvar	  för	  sysselsättning	  och	  arbetsmarknad.	  Att	  försörja	  
sig	  själv	  inom	  kulturområdet	  är	  ingen	  självklarhet,	  och	  en	  strategi	  som	  uppmärk-‐
sammar	  dessa	  aktörer	  och	  deras	  villkor	  kan	  stimulera	  till	  fortsatt	  eller	  nytt	  företa-‐
gande.	  

Interkulturell samverkan 

Interkulturell	  samverkan	  i	  bemärkelsen	  möten	  mellan	  olika	  kulturer	  kan	  främjas	  av	  
ett	  mer	  tvärsektoriellt	  arbete;	  i	  en	  kulturstrategi	  kan	  konst	  och	  kultur	  visserligen	  ses	  
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som	  förenande	  krafter	  i	  relation	  till	  begreppet	  interkulturalitet,	  men	  det	  är	  inte	  alltid	  
inom	  just	  dessa	  områden	  som	  vi	  hittar	  varandras	  kulturer	  och	  kan	  mötas	  i	  konst	  eller	  
kulturell	  samverkan.	  Många	  regionala	  områden	  (stadsdelar,	  mindre	  kommuner,	  gles-‐
bygd)	  saknar	  ett	  kulturellt	  föreningsliv	  eller	  institutioner	  som	  samlar	  konst-‐	  och	  kul-‐
turutövare	  eller	  kulturintresserade.	  Olika	  typer	  av	  minoriteter,	  inflyttade	  eller	  perso-‐
ner	  med	  utländsk	  bakgrund	  organiserar	  sig	  i	  många	  fall	  snarare	  enligt	  språk-‐	  eller	  
landstillhörighet	  i	  etniska	  organisationer,	  eller	  kanske	  inom	  livsstilsforum	  (såsom	  
yoga,	  dans	  etc.).	  Den	  traditionella	  synen	  på	  kulturlivets	  organisering	  når	  således	  bara	  
en	  viss	  del	  av	  befolkningen.	  Nya	  ytor	  och	  mötesplatser	  behövs,	  och	  begrepp	  som	  kul-‐
turdiplomati	  och	  relationell	  estetik	  (N.	  Bourriaud,	  1998:	  socialt	  inriktad	  konst	  som	  
fokuserar	  på	  mänskliga	  relationer	  och	  social	  interaktion)	  bör	  finnas	  med	  som	  meto-‐
der	  för	  att	  nå	  flera	  nordbor,	  i	  synnerhet	  unga,	  genom	  strategin.	  

Ungas delaktighet 

Barn	  och	  ungas	  delaktighet	  i	  beslutsprocesser	  kring	  kulturlivets	  utveckling	  är	  fortfa-‐
rande	  något	  få	  verksamheter	  vågar	  sig	  på,	  prioriterar	  och	  lyckas	  organisera.	  En	  ny	  
strategi	  kan	  bidra	  till	  att	  synliggöra	  vikten	  av	  att	  unga	  finns	  representerade	  i	  styrel-‐
ser,	  referensgrupper,	  sakkunnigforum	  osv.,	  dels	  i	  de	  verksamheter	  som	  är	  knutna	  till	  
NMR,	  dels	  genom	  en	  parameter	  i	  bidragsgivningen	  till	  andra	  verksamheter,	  aktörer	  
och	  projekt,	  och	  detta	  i	  syfte	  att	  stimulera	  till	  och	  kvalitetssäkra	  ungt	  deltagande	  i	  
kulturlivet.	  Även	  vad	  det	  gäller	  det	  professionella	  konst-‐	  och	  kulturlivet,	  samt	  media-‐
området,	  är	  ungas	  ögon	  och	  tankebanor	  viktiga,	  för	  att	  göra	  nordiska	  stödinsatser	  och	  
nordisk	  politik	  relevant	  för	  unga	  personers	  kreativa	  banor	  mot	  både	  yrkesverksam-‐
het	  och	  fritid.	  
	  
Strategi	  kan	  vara	  ett	  bra	  verktyg	  i	  att	  knyta	  samman,	  utveckla	  och	  beforska	  nationella	  
satsningar	  på	  ett	  nordiskt	  plan,	  t	  ex	  Skolesekken	  (Norge),	  Skapande	  skola	  (Sverige),	  
Kultur	  i	  skolan	  (Finland)	  osv.,	  och	  kunna	  synliggöra	  barn-‐	  och	  ungdomsprioriteringar	  
även	  utanför	  Norden.	  Hur	  fungerar	  egentligen	  samverkan	  mellan	  kulturliv	  och	  skola,	  
mellan	  yrkesverksamma	  konstnärer	  och	  unga?	  Och	  hur	  ser	  möjligheterna	  att	  sam-‐
verka	  ut	  beroende	  på	  vem	  initiativtagaren	  är	  (kommunen,	  barn	  och	  unga,	  konstnären,	  
arrangören,	  pedagogen,	  skolan	  etc.)?	  
	  
Kärnan	  bör	  vara	  ungas	  möjligheter	  till	  det	  egna	  skapandet,	  det	  egna	  uttrycket,	  
och	  att	  genom	  tillgång	  till	  möten	  med	  det	  professionella	  konst-‐	  och	  kulturlivet	  
hitta	  sina	  egna	  uttryck	  och	  ges	  möjlighet	  att	  spegla	  sig	  själv	  i	  konsten.	  Detta	  
som	  ett	  viktigt	  led	  i	  en	  stark	  demokrati.	  
	  
Likaså	  bör	  strategin	  möjliggöra	  en	  mediautveckling	  som	  tilltalar	  unga	  användare	  och	  
utvecklare.	  Samspel	  med	  övriga	  teman	  –	  kreativitet,	  interkulturalitet	  och	  digital	  ut-‐
veckling	  –	  är	  essentiellt.	  	  
 

Digital utveckling 

Noteras	  att	  den	  del	  av	  strategiförslaget	  som	  handlar	  om	  digital	  utveckling	  koncentre-‐
ras	  till	  media	  och	  public	  service.	  Detta	  är	  en	  väsentlig	  del	  men	  bör	  kompletteras	  med	  
andra	  aspekter	  av	  digital	  utveckling	  centrala	  för	  konst-‐	  och	  kulturlivet.	  Som	  bärande	  
linjer	  bör	  även	  finnas	  
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• Utveckling	  av	  kontaktytor	  och	  tillgänglighet	  gällande	  kulturinstitutioners	  och	  

det	  fria	  kulturlivets	  utbud	  och	  verksamhet	  genom	  digitala	  media	  (digitala	  sce-‐
ner,	  biljettsystem,	  distibution,	  kunskap	  och	  information	  i	  relation	  till	  utbud,	  
m.m.)	  
	  

• Konstnärlig	  utveckling	  genom	  samproduktion	  med	  andra	  konstarter	  och	  utö-‐
vare,	  vari	  nya	  konstformer	  kan	  uppstå	  (såsom	  crossmedia,	  transmedia,	  etc.)	  
och	  konstutövares	  arbetsfält	  vidgas,	  alternativt	  når	  nya	  målgrupper	  

	  
• Utvecklad	  marknadsföring	  genom	  digitala	  media	  (kvalitativa	  presentationer	  

av	  konstnärer,	  ensembler,	  festivaler,	  etc.)	  vilket	  även	  är	  ett	  verktyg	  för	  publik-‐
utveckling	  för	  det	  fria	  kulturlivet	  i	  samarbete	  med	  mediafält	  och	  kreativa	  nä-‐
ringsidkare	  

	  
• Utveckling	  av	  digitala	  mötesplatser	  som	  kan	  inspirera	  till	  deltagande	  i	  kultur-‐

livet	  samt	  eget	  skapande	  (interaktiva	  webbsidor,	  intresseforum	  etc.)	  
	  

• Fortsatt	  utveckling	  av	  ansökningssystem	  (ansökan,	  arbetsprover,	  återrappor-‐
tering/redovisning,	  feedback	  osv.)	  
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3. En strategi som instrument för prioriteringar 

Den	  tredje	  utgångspunkten	  för	  kommentarer	  till	  strategiförslaget	  var	  frågan	  
	  

Hur	  kan	  strategin	  vara	  ett	  användbart	  dokument	  för	  kulturministrarna	  
i	  deras	  respektive	  verksamhetsområden,	  och	  samtidigt	  fruktbart	  för	  
konst-‐	  och	  kulturfältet	  att	  förhålla	  sig	  till	  i	  konstnärliga	  projekt,	  aktivi-‐
teter	  och	  verksamhet	  som	  rör	  sig	  mellan	  lokal,	  regional,	  nationell,	  nor-‐
disk	  och	  internationell	  nivå,	  (kanske/vissa	  med	  nordiska	  stödinsatser)?	  

	  
Under	  perioden	  för	  nuvarande	  kulturstrategi	  ”Det	  samnordiska	  kultursamarbetet	  
2010-‐2012”	  har	  strukturen	  för	  kultursamarbetet	  efter	  strukturreformen	  (2007)	  ut-‐
värderats.	  Utvärderingen	  visar	  bland	  annat	  att	  nuvarande	  struktur	  är	  väl	  implemen-‐
terad	  och	  utgör	  en	  stabil	  bas	  för	  fortsatt	  samarbete,	  men	  utvärderingen	  visade	  även	  
på	  möjligheter	  för	  ökad	  grad	  av	  politiska	  prioriteringar	  för	  framåtsyftande	  åtgärder	  
och	  strategiska	  satsningar,	  samt	  behov	  av	  förstärkt	  dialog	  med	  kulturfältet	  i	  Norden.	  
Dessa	  två	  riktningar	  föreslås	  utgöra	  ett	  fundament	  för	  den	  nya	  strategi	  som	  nu	  ska	  
utarbetas	  (se	  ovan).	  
	  

Samspel mellan nationell och nordisk kulturpolitik 

Möjligen	  finns	  det	  i	  samspelet	  mellan	  den	  nationella	  och	  den	  nordiska	  kulturpolitiken	  
utrymme	  för	  ministrarna	  att	  kunna	  bidra	  till	  att	  nationellt	  lyckade	  satsningar,	  eller	  
framgångsrika	  processer	  kring	  utmaningar,	  kan	  tillämpas	  i	  andra	  länder.	  Nordiska	  
länder	  i	  första	  hand,	  men	  även	  kunna	  inspirera	  andra	  länders	  processer	  gällande	  
konsten	  och	  kulturen,	  dels	  i	  politiken,	  dels	  rent	  konkret	  för	  kulturfältets	  aktörer.	  Det	  
vill	  säga:	  1)	  Hur	  kan	  det	  nordiska	  samarbetet	  utgöra	  en	  kanal	  för	  tillvaratagande	  och	  
tillämpning	  av	  varandras	  erfarenheter	  på	  kulturområdet.	  2)	  Hur	  kan	  den	  nationella	  
nivån	  vara	  mer	  aktiv	  i	  detta	  (utvärdering,	  rapportering,	  informationsspridning,	  erfa-‐
renhetsutbyten	  osv.)	  både	  sett	  till	  myndigheters	  och	  nationella	  organisationers	  ar-‐
bete	  och	  till	  enskilda	  kulturarbetare.	  
	  
En	  ny	  nordisk	  kulturstrategi	  och	  aktivt	  bruk	  av	  denna	  kan	  spela	  en	  roll	  i	  att	  ytterli-‐
gare	  medvetandegöra	  konstnärers/kulturaktörers	  ständigt	  pågående	  mobilitet	  –	  vad	  
den	  innebär	  (ambassadörskap,	  kontakter,	  andra	  länders	  pengar	  till	  norden,	  utbyten,	  
kunskap	  om	  varandras	  kulturer)	  och	  vad	  som	  kommer	  ut	  av	  den	  (ökad	  kännedom	  om	  
varandras	  kulturer,	  språk	  och	  konst,	  nya	  samarbeten,	  spridning	  av	  möjligheter	  till	  
stöd	  för	  nordiskt	  samarbete,	  m.m.).	  
	  

Kommentarer från sakkunniga (KKN) 

I	  en	  rapport	  från	  Konst-‐	  och	  kulturprogrammets	  (KKN)	  sakkunniggrupp	  (gm	  Knut	  
Oterholm,	  december	  2009)	  finns	  några	  punkter	  med	  relevans	  för	  kommande	  kultur-‐
strategi.	  
	  
	  
	  
	  



 

 10 

Öppning	  mot	  världen	  
I	  kommentarer	  från	  sakkunniga	  för	  ministerrådets	  mobilitets-‐	  respektive	  konst-‐	  och	  
kulturprogrammets	  (KKN)	  första	  period	  signaleras	  en	  önskan	  om	  fortsatt	  öppning	  
mot	  världen	  men	  med	  stark	  nordisk	  förankring	  (t	  ex	  Hur	  kan	  aktuellt	  projekt	  stärka	  
kulturlivet	  i	  Norden	  och	  för	  nordiska	  konstaktörer?).	  Detta	  kan	  enligt	  de	  fd	  sakkun-‐
niga	  stärkas	  bland	  annat	  genom	  att	  låta	  nordiska	  projektparter	  i	  utlandet	  välja	  om	  
de	  avser	  representera	  sitt	  hemland	  eller	  sitt	  vistelseland	  i	  projektet	  –	  den	  nordiska	  
anknytningen	  och	  projekteffekterna	  bör	  vara	  prioritet	  hos	  KKN,	  inte	  hemland.	  

	  
”Innefor	  det	  nye	  kriteriet	  måtte	  man	  være	  to	  land.	  Vi	  oppfordret	  også	  til	  å	  ta	  
inn	  andre	  land	  som	  partnere.	  Målet	  var	  å	  åpne	  Norden	  mot	  resten	  av	  verden,	  
og	  slik	  la	  seg	  influerer	  og	  utvikles.	  Et	  annet	  mål	  var	  å	  unngå	  konstruerte	  søk-‐
nader	  basert	  på	  tre	  nordiske	  land.	  Effekten	  av	  åpningen	  mot	  Verden	  var	  sær-‐
lig	  synlig	  i	  søknadene	  i	  mandatperiodens	  første	  to	  år,	  men	  effekten	  er	  ser	  ut	  
til	  å	  være	  mer	  langvarig.”	  

 
	  
Utvecklingsarbete	  
Gruppen	  sätter	  också	  fokus	  på	  fortsatt	  utvecklingsarbete	  gällande	  stödprogrammen,	  
och	  de	  sakkunnigas	  funktion	  i	  detta.	  Bland	  annat	  uttrycks	  ett	  behov	  av	  bättre	  dialog	  
med	  kulturfältet	  genom	  sak-‐	  och	  generalistkunskap	  i	  referensgrupper,	  och,	  anser	  un-‐
dertecknad,	  knutet	  till	  tillämpning	  av	  ny	  kulturstrategi.	  
 

”I	  2009	  har	  gruppen	  vært	  lite	  involvert	  i	  utviklingsarbeid,	  noe	  som	  er	  natur-‐
lig.	  Men	  forholdet	  mellom	  sakkyndiggruppens	  arbeid	  med	  søknader	  og	  di-‐
rekte	  utviklingsarbeid	  er	  interessant	  og	  diskutere	  i	  framtidens	  når	  framti-‐
dens	  mandat	  for	  sakkyndige	  skal	  utarbeides.”	  

	  
”I	  sett	  i	  forhold	  til	  begrepet	  utvikling	  kan	  det	  generalister	  oftere	  støtte	  det	  
som	  alt	  er	  kjent,	  og	  tradisjonelt.	  Økt	  spesialistkunnskap	  gir	  flere	  muligheter	  
til	  å	  satse	  nytt.	  Vi	  ser	  at	  kombinasjonen	  av	  generalistkunnskap	  med	  sterk	  
sakkunnskap	  er	  nødvendig	  i	  en	  gruppe	  på	  8	  personer.	  Vi	  ser	  også	  at	  struk-‐
turen	  krever	  sterk	  ”sosial”	  kompetanse	  hos	  medlemmene	  knyttet	  til	  sam-‐
arbeide	  som	  kreves	  å	  for	  komme	  fram	  til	  felles	  bedømmelser	  og	  resultater.”	  

	  
	  
Kontinuitet	  och	  mötespraxis	  
I	  relation	  till	  en	  långsiktig	  strategi	  finns	  skäl	  att	  lyfta	  de	  sakkunnigas	  kommentarer	  
gällande	  hur	  kontinuitet	  i	  stödgivning	  och	  sakkunniggrupper	  kan	  skapas,	  samt	  hur	  
sekretariatet	  kan	  bidra	  med	  ett	  relevant	  stöd	  i	  bidragsgivningen	  (t	  ex	  så	  att	  beviljade	  
belopp	  sätts	  i	  relation	  till	  sökta	  belopp).	  
	  

”Ved	  at	  administrasjonen	  i	  den	  neste	  mandatperioden	  er	  den	  aktør	  som	  
bærer	  kontinuiteten	  i	  systemet,	  skjer	  en	  forskyvning	  av	  innflytelse	  fra	  de	  
sakkyndige	  til	  administrasjonen.	  Etter	  vår	  mening	  burde	  det	  i	  framtiden	  
være	  et	  system	  der	  ikke	  alle	  sakkyndige	  byttes	  ut	  på	  samme	  tid.	  En	  annen	  
måte	  å	  løse	  dette	  på	  er	  om	  de	  sakkyndige	  oppnevnes	  et	  halvår	  før	  de	  begyn-‐
ner	  sin	  behandling	  av	  søknader.”	  

 
I	  rapporten	  tas	  även	  upp	  mötesformer,	  vilket	  också	  det	  kan	  vara	  ett	  bra	  redskap	  i	  en	  
ny	  strategi,	  t	  ex	  hur	  mötesforum	  konstrueras	  så	  att	  ministerrådets	  beslutsfattare	  kon-‐
tinuerligt	  möts	  och	  träffar	  konst-‐	  och	  kulturlivet	  liksom	  andra	  beslutsfattare.	  Syftet	  är	  
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att	  bättre	  kunna	  värdera	  ansökningar	  och	  nå	  en	  kontinuerlig	  förståelse	  för	  kulturfäl-‐
tets	  förutsättningar.	  	  
	  

”(…)	  dette	  er	  en	  praksis	  som	  gir	  bedre	  kvalitet	  og	  mer	  ”rettferdig	  bedøm-‐
melse	  av	  søknadene.	  Ulikheten	  kan	  vise	  seg	  i	  så	  vel	  forståelsen	  av	  be-‐
grepsparet	  ”amatør”,	  og	  ”profesjonell”,	  som	  i	  digitale	  forutsetninger	  i	  søk-‐
nadsprosessen.	  Gruppens	  tilegnelse	  av	  kunnskap	  skjer	  primært	  gjennom	  
møter,	  både	  formelle	  og	  mer	  uformelle,	  med	  Kunstnere	  og	  andre	  aktører	  på	  
de	  ulike	  plassene	  møtene	  avholdes.	  Både	  på	  Island,	  Grønnland	  og	  Åland	  har	  
dette	  vært	  viktig.	  Særlig	  de	  mer	  uformelle	  møtene	  med	  kunstnerne,	  kunne	  
ikke	  funnet	  sted	  om	  møtene	  hadde	  vært	  lagt	  til	  samme	  plass.”	  

	  
Samtal	  mellan	  beslutsfattare,	  administration	  och	  politik	  är	  viktiga	  även	  för	  den	  ömse-‐
sidiga	  förståelsen	  för	  respektive	  uppdrag	  och	  involverade	  aktörer.	  
 

”Gruppens	  sakkyndige	  opplever	  at	  det	  innefor	  programmet	  finnes	  en	  uty-‐
delighet	  i	  hva	  det	  innebærer	  å	  være	  sakkyndige	  innefor	  ett	  politisk	  system,	  
basert	  på	  et	  system	  med	  armlengdes	  avstandsprinsipp.	  En	  tidlig	  ty-‐
deliggjøring	  overfor	  de	  sakkyndige	  om	  hva	  dette	  betyr	  innefor	  systemet	  ville	  
vært	  bra.”	  

	  
Med	  ett	  fungerande	  system	  enligt	  ovan	  kan	  ministrarnas	  prioriteringar	  bättre	  fort-‐
planta	  sig	  i	  Norden.	  
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