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Sammanfattning
Sommaren 2018 antog Nordiska rådet (NR) en rekommendation på förslag av Utskottet för kunskap och kultur i Norden gällande en kulturpolitisk redogörelse. Nordiska ministerrådet (NMR) i sin tur antog rekommendationen och tackar samtidigt
för intresset som Nordiska rådet visat det nordiska kultursamarbetet vid Nordiska
ministerrådet. Utskottet har identifierat ett antal intressanta och relevanta frågeställningar som grund för redogörelsen. Dessa frågor har NMR arbetat vidare med
och hoppas kunna ge svar på inom ramen för denna redogörelse. Redogörelsen är
dock inte en uttömmande beskrivning av NMR:s portfölj inom kultursektorn. De mest
centrala instanserna och de strategiska prioriteringarna är det som lyfts fram. I denna
kulturpolitiska redogörelse har Nordiska ministerrådet för kultur valt att gå vidare
med att titta på de åren som Strategin för det nordiska kultursamarbetet 2013-2020
har varit i kraft.
De kulturpolitiska satsningar och prioriteringar som Ministerrådet för kultur (MR-K) har
igångsatt under årens lopp har haft och har stor betydelse i och utanför Norden. Syftet
med dessa är att främja och stärka nordiska kultursektorernas samspel och utbyte med
omvärlden och profilera dem utomlands.
Pilotprogrammet Volt – kultur- och språkprogrammet för barn och unga är en viktig
kulturpolitisk prioritering som resulterat i fysiska möten och gett stöd till projekt som
är relevanta för en bred befolkning i Norden; barn och unga. Programmet utmanar de
förutfattade meningar om vad barn och unga kan eller icke kan genomföra inom
konst och kultur, att barn och unga faktiskt är en stor grupp som skapar, utövar och
tar del av konst och kultur.
Projekt som Inkluderende kulturliv i Norden och Världens bibliotek har jobbat med
nordiska utmaningar och lösningar för inkludering av nya nordbor genom konsten
och kulturen och bland annat genom att erbjuda bibliotekstjänster och -material på
icke europeiska språk. Projekt som Ice Hot och NOMEX lever vidare efter MR-K:s
finansiering av dessa och har blivit till världsomfattande nätverk och kulturexportörer.
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MR-K har under årens lopp gett ett antal gemensamma uttalanden och/eller deklarationer om dagsaktuella saker. Dessa har bland annat varit till stor nytta för arbetet inom
den nordiska UNESCO gruppen.
De fem nordiska kulturinstitutionerna; Norden hus i Reykjavik, Nordens hus på Färöarna, Nordens institut i Grönland, Nordens institut på Åland och Nordisk kulturkontakt i Helsingfors är kulturpolitiskt viktiga och centrala aktörer inom det nordiska kultursamarbetet. Under strategins verksamhetsår har kulturinstitutionernas verksamhet kopplats tätare samman med kulturstrategins fem teman och mål (det hållbara
Norden, det kreativa Norden, det interkulturella Norden, det unga Norden, det digitala Norden). Samtliga fem nordiska kulturinstitutioner upplever att strategin fungerar väl. Den har skapat riktning och tydlighet för arbetet och de fem temaområden
präglar hela verksamheten hos institutionerna.
Det finns ett antal nordiska kulturstödprogram som beviljar stöd till konstnärer och
kulturaktörer. Syftet med de olika stödprogrammen är att möjliggöra olika kulturprojekt, nätverk, mobilitet, residensvistelser, skapa internationella kontakter, nya arbetstillfällen och så vidare för konstnärer och kulturaktörer i Norden, i de baltiska
länderna och även utanför dessa områden. I och med det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur har även samarbetet med de tre baltiska länderna stärkts.
Mycket av det som görs inom ramen för MR-K:s budget har en internationell dimension. EU samarbetet sker via Priority Area Culture där NMR är medlem i styrgruppen,
ända sedan starten 2013. Det arktiska kultursamarbetet som MR-K deltar i sätter kultur och konst på kartan som en nödvändig del av såväl den sociala, som ekonomiska
och miljömässiga utvecklingen av Arktis. Och en naturlig och viktig del av arbetet
med de arktiska frågorna är urfolksperspektivet, liksom även de mer specifika insatserna som till exempel stöd till den samiska kulturen och kultursamarbetet.
Medieområdet är en integrerad del av det nordiska kultursamarbetet som implementeras genom MR-K. Medieområdet, som också omfattar film och TV, har en generellt
hög prioritet i samarbetet. Detta kommer bland annat till utryck genom beviljningar
till Nordicom, Nordisk film- och TV-fond, Nordiskt journalistcenter och Filmkontakt
Nord. Dessutom genom en rad projekt och initiativ som på olika sätt sätter fokus på
relevanta och aktuella ämnen som exempelvis yttrandefrihet, mediekunskap (media
literacy) och kvalitetsjournalistik.
Det tvärsektoriella samarbetet ger mervärde och nya synvinklar för det sektorsvisa
arbetet. Under strategins verksamhetsår har MR-K deltagit i ett antal sådana samarbeten. Språksamarbetet är ett av de viktigaste tvärsektoriella samarbeten. Den nordiska språkförståelsen präglar genomgående det officiella nordiska samarbetet.
Språk är en väsentlig del av vår identitet och en grundsten för det som vi kännetecknar som vår kultur.
Strategin för det nordiska kultursamarbetet är just nu inne på sitt näst sista år. Arbetet med ett nytt fyraårigt samarbetsprogram är igång och kommer att vara färdig
hösten 2020. En kulturpolitisk redogörelse är helt i tiden och förhoppningsvis kom-
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mer den att underlätta och även bidra till arbetet med framtagandet av det nya samarbetsprogrammet.

1. Inledning
Kulturen är kärnan för det nordiska samarbetet, ett av de tyngsta samarbetsområden
inom NMR och utgångspunkten för det hela det officiella nordiska samarbetet. Konst
och kultur är även en integrerad del av ett fungerande samhälle och ett gott liv.
Konst och kultur fyller därtill viktiga funktioner i samhället som bland annat är att
stärka bildning och diskussion mellan människor samt att främja skapande och kritiskt tänkande. Alla dessa är centrala förutsättningar för ett hållbart och demokratiskt samhälle och för förnyelse.
Största delen av det nordiska kultursamarbetet sker på lokal och regional nivå – såväl
det som finansieras via officiella nordiska kanaler som det som kommer till stånd på
annat sätt (det regionala och lokala ansvaret för kulturpolitik ser olika ut i de nordiska
länderna). Det är uppenbart att det finns ett stort intresse för att samarbeta nordiskt
bland lokala och regionala aktörer. Det kan handla om stadsteatrar som bildar nätverk för att samarbeta kring repertoarer, kommuner som tillsammans arrangerar festivaler, skolklasser från olika länder som besöker och lär känna varandra genom musik, residenscentra som erbjuder konstnärer att under en period arbeta i ett annat
nordiskt land och på så sätt bidrar till viktiga kulturella nav i lokalsamhället.
Det stora intresset som nordborna visar för att delta i varandras kultur och att delta i
det nordiska kulturutbytet garanterar ett brett stöd för politiskt nordiskt samarbete.
Kulturellt samarbete har hög prioritet i Norden eftersom det bidrar till förståelse, tillhörighet, utveckling och innovation i hela regionen. Nordiskt kultursamarbete kan ge
ett avgörande bidrag till arbetet med stora samhällsutmaningar relaterade till miljö
och klimat, integration och rörlighet. Konst och kultur bidrar till arbetet med grön
omstrukturering och stärker regionens konkurrenskraft genom tillväxt och innovation.
Profilering av nordisk kultur globalt hjälper till att visa gemensamma värderingar i de
nordiska länderna, som demokrati, hållbarhet och välfärd. Genom internationell profilering av nordisk kultur kan vi stärka Norden som ett varumärke, vilket kommer att
ha en positiv effekt på ett brett spektrum av sektorsområden i det nordiska samarbetet. Detta har redan bevisats genom gemensamma nordiska kulturinitiativ.
Kulturpolitiska initiativ och projekt i Norden bidrar till att främja hållbar utveckling i
linje med FN: s globala mål. Ett rikt och mångsidigt kulturliv är en förutsättning för
öppna, inkluderande och jämställda samhällen i de nordiska länderna. Genom att
skapa öppna och tillgängliga områden för konst- och kulturupplevelser för en bred
publik, och genom utrymmen och mötesplatser för reflektion och diskussion, hjälper
kulturen att främja hållbara samhällen genom deltagande, yttrandefrihet och tillhörighet. Nordiskt kultursamarbete är också mycket viktigt för språk- och kulturförståelse. Barn och ungdomar prioriteras i detta arbete, både som målgrupp och som deltagare och medskapare.

4 / 25

Kulturens sociala roll och förmågan att lyfta fram relevanta sociala frågor bidrar till
engagemang, åsiktsutbyte, kunskap och medvetenhet om gemensamma utmaningar
i Norden. Ett rikt och innovativt konst- och kulturliv i Norden som är förankrat i ett
mångfaldigt och traditionellt kulturarv hjälper till att profilera Norden som en hållbar
och attraktiv kulturregion i världen.

2. Kulturpolitiska satsningar och prioriteringar
De kulturpolitiska satsningar och prioriteringar som MR-K har igångsatt under årens
lopp har haft och har stor betydelse i och utanför Norden. De har även en större budgetmässig prioritering.

2.1.

Nordiska kultursatsningar utanför Norden

Syftet med nordiska kultursatsningar utanför Norden är att främja och stärka nordiska
kultursektorernas samspel och utbyte med omvärlden och profilera dem utomlands.
Genom att agera nordiskt och inte bilateralt ska projekten skapa mervärde för medverkande aktörer, och bidra till att stärka Nordens profil som en kreativ region. Samt att
möjliggöra en samlad närvaro av nordiska konstnärer och kulturaktörer på en plats
samtidigt för att skapa nätverk som kan ligga till grund för potentiella framtida samarbeten.
MR-K har under strategins verksamhetsår initierat och finansierat två större nordiska
kultursatsningar utanför Norden. Den första, Nordic Cool, som genomfördes som en
festival vid Kennedy Center i Washington DC under en månad 2013 beviljades av kulturministrarna 1,5 MDKK, och den andra, Nordic Matters, utgjordes av ett stort antal
konst- och kulturarrangemang vid Southbank Centre i London under hela 2017 och beviljades av kulturministrarna 5 MDKK. Utöver dessa stödmedel fick båda satsningarna
även nationella medel samt stöd från olika kulturstödprogram, Nordisk kulturfond och
även privata sponsorer.
750 nordiska konstnärer, kulturaktörer, artister, medie- och mataktörer deltog i Nordic Cool festivalen. Dess program innefattade bland annat teater- och dansföreställningar, konserter och filmvisningar och programmet lockade närmare 200 000 besökare. Det massmediala genomslaget för satsningen var stort, såväl i Norden som i
USA. Utöver att man lyckades nå ett stort antal personer så lyckades man även skapa
nya kontakter in i Washingtons kulturvärld och stärkt olika politiska kontakter.
Nordic Matters var det största initiativet med nordisk konst och kultur som någonsin
ordnats i Storbritannien. Det var första gången Southbank Centre dedikerade ett helt
år för en region och dess konst och kultur. Satsningen gav mervärde för de 753 medverkande konstnärer och kulturaktörer, som mötte en ny publik och hade även möjligheten att bilda mer långsiktiga nätverk med producenter och liknande.
Initiativet skapade även förutsättningar för stärkt kunskap och medvetenhet kring
nordisk kultur för en brittisk publik. Över 3,1 million mänskor besökte Southbank
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Centre under Nordic Matters året. Programmet lades upp så att även besökare vid
Southbank Centre som inte medvetet sökt sig till ett nordiskt event, fick möjligheten
att möta nordisk konst och kultur i lokalerna eller i ett arrangemang med ett mer
övergripande tema.
Båda initiativen lockade alltså stor publik till centrala kulturcentra. Initiativen ledde till
uppmärksamhet kring nordisk konst och kultur i media, gav möjlighet för både väl och
mindre etablerade konstnärer att nå ut till en helt ny publik och skaffa sig nya nätverk.
Vidare har satsningarna kunnat agera som plattform för möten mellan politiker, samhällsdebattörer och turismorganisationer.
I maj 2019 beslutade de nordiska kulturministrarna att lägga deras nästa gemensamma nordiska kultursatsning i Kanada och beviljade 5 MDKK för satsningen. Satsningen sträcker sig över hela 2021 och inriktar sig på konstnärlig innovation, inkludering och hållbarhet samt att stärka de nordiska relationerna på flera olika platser
såsom Toronto, Halifax, Vancouver och Iqaluit. Förutom att utse Kanada till värd för
nästa gemensamma kultursatsning beslutade kulturministrarna att ge 900 000 DKK i
stöd till ett ambitiöst kulturprogram i Bryssel för att stärka närvaron av nordisk kultur
och konst i Europa, vid Centre for Fine Arts Bozar under perioden i 2019–2020.

2.2.

Kulturpolitiska prioriteringar

Volt - kultur- och språkprogrammet för barn och unga är ett pilotprogram som har
som mål att främja nordiska möten och samarbete genom kultur samt att bidra till
språkförståelse i Norden. Programmet stödjer projekt där ungas eget kulturella och
konstnärliga skapande och delaktighet står i fokus och där aktiviteterna också bidrar
till ungas förståelse för andra nordiska länders och områdens språk och kulturer.
Programmet lanserades våren 2017 som en kulturpolitisk prioritering. En utvärdering
av det genomfördes under sommarmånaderna 2019 så att kulturministrarna kan, innan årets slut ta ett beslut om och hur det kommer att fortsätta.
År 2015 gav Nordiska rådet en rekommendation (rek. 27/15 Nordens Kulturelle Skolesæk) som riktade sig till både kultur- och utbildningssektorn. Rekommendationen
som sådan kunde inte förverkligas, men MR-K beslöt på sitt möte i oktober samma år
att ytterligare prioritera barn och unga. Detta skulle först och främst ske med hjälp av
aktiviteter för, med och av barn och unga, där de skulle får en möjlighet att möta
varandra och vara aktiva tillsammans inom en kreativ, skapande och estetisk produktion och process. Dessa aktiviteter skulle samtidigt stöda barn och ungas språkförståelse samt deras nyfikenhet och kunskap om varandras länder och kulturer.
Det var alltså rekommendationen och kulturministrarnas beslut som ledde till att
Volt -programmet skapades. Avsikten med programmet är alltså att stöda projekt
där barn och ungas kreativitet och språkförståelse står i centrum. Programmet har en
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årlig ansökningsrunda och bygger på samma principer om armslängds avstånd 1 som
de övriga kulturstödprogrammen 2. Det har fyra sakkunniga av vilka två är ungdomsrepresentanter och två är sakkunniga från Kultur- och konstprogrammet, och har
specialkompetens om projekt för, med och av barn och unga. Att två av de sakkunniga är ungdomsrepresentanter är något helt nytt och unikt inom arbetet med projektstöd. Programmet administreras av NKK och dess årliga budget är 2–2,5 MDKK.

Beviljningar 2017–2019 (DKK)
Antal ansökning- Antal beviljade

Ansökta medel

Beviljade medel

ar
2017:

35

9

9 774 705

1 732 527

2018:

28

5

6 273 623

1 587 051

2019:

27

8

7 746 182

2 143 499

Programmet har resulterat i fysiska möten och gett stöd till projekt som är relevanta
för en bred befolkning i Norden; barn och unga. Programmet utmanar de förutfattade meningar om vad barn och unga kan eller icke kan genomföra inom konst och
kultur, att barn och unga faktiskt är en stor grupp som skapar, utövar och tar del av
konst och kultur. I motsatts till tendensen som kanske finns att barn och unga är
framtidens blivande konstnärer och kulturaktörer.
Barn- och ungdomslitteratur – LYFTET
Då Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris blev etablerat i 2013 valde MR-K
samtidigt att sätta ytterligare fokus på den nordiska barn- och ungdomslitteraturen
genom LYFTET satsningen. Syftet med satsningen, som för närvarande kör i en treårig period från 2019–2021, är att bidra till att styrka och synliggöra samtidens nordiska barn- och ungdomslitteratur av hög kvalitet genom ett större, årligt tvärvetenskapligt seminarium samt en utgivelse av en årlig antologi i den tredje perioden.
LYFTET ska bidra till att flera nordiska borgare får kännedom om och läser nordiska
barn- och ungdomslitteratur, och fokus ligger därmed i ögonblicket på yrkesverksamma inom den nordiska barn- och ungdomslitteraturvärlden.
LYFTET har sedan starten beviljats 500,000–1,000 TDKK i årligt bidrag och det administreras av Nordens hus i Reykjavik.

1

Sakkunniga fattar beslut om stöden, ingen utomstående kan påverka deras beslut

2

Kulturstödprogrammen presenteras under kapitel 4
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Satsningen har under årens lopp resulterat i att tillgängligheten till nordisk barn- och
ungdomslitteratur på de nordiska språken förbättrats. Och den har nått ut till professionella som arbetar med barn- och ungdomslitteratur.
Inkluderande kulturliv i Norden
MR-K gav Norsk kulturråd i uppdrag att för kultursektorns räkning under åren 2017–
2019 ansvara för projektet Inkluderende kulturliv i Norden. Projektet är ett treårigt
prioriteringsprojekt initierat av det norska ordförandeskapet vid Nordiska ministerrådet 2017 och det har mottagit 2 MDKK årligt stöd från NMR. Projektet har under
dessa år tagit upp kulturlivets roll i arbetet med integrering och inkludering av flyktingar och nya nordbor.
Man har i projektet jobbat med nordiska utmaningar och lösningar för inkludering.
Projektet omfattar både det professionella och det frivilliga kulturlivet. Under projektperioden har nordiska aktörer delat kunskap och erfarenheter, initierat projekt
och utvecklat kunskap. I en tid var befolkningssammansättningarna i Norden är i förändring är det viktigt att använda sig av lärdomar från andra länder för att ge möjlighet till alla människor att delta, påverka och bli en del av kulturen och samhället i
stort.
Projektet bygger på existerande nätverk, strukturer och samarbete och både lyfter
fram det goda arbetet som görs och samtidigt stimulerar till nya partnerskap och innovation. Visionen är att Norden ska kunna dra nytta av alla resurser och kompetens i
uppbyggandet av ett nyskapande kulturliv och goda lokalsamhällen.
Sju nordiska nätverk har under de senaste tre åren delat erfarenheter och metoder.
De har jobbat med kulturskolor, bibliotek, museum och på ledningsnivå i kulturlivet.
Resultaten av dessa presenteras under projektets avslutningskonferens i Oslo 2–3
december 2019.
Kunskapscenter för kultursamarbete
För att de nordiska kulturministrarna tillsammans skall kunna fatta goda och bra beslut beslöt man i 2012 om en nordisk satsning på kunskap om kultursektorn i Norden.
Som ett resultat av detta etablerades Kulturanalys Norden (KAN) i 2016 som ett
nordiskt kunskapscenter för kultursamarbetet. Myndigheten för kulturanalys i Sverige fungerar som dess förvaltningsorgan. Uppdraget är delat i tre verksamhetsområden:
•
•
•

långsiktig och systematisk samordning av nordisk kulturstatistik
utredning och analys av kulturpolitiska frågor och kunskapsförmedling
nätverk mellan forskare, statistikexperter och andra aktörer i kultursektorn

Under det första verksamhetsåret (2016) undersökte KAN statistikbasen för åtta kulturområden som valdes på bakgrund av deras jämförbarhet, statistiska mål och datakvalitet. Kartläggningen följdes upp med komparativ statistik om muséer i Norden,
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film på bio och biblioteksstatistik. En engelsk sammanfattning av rapporterna ingick i
NORDREGIO:s publikation State of the Nordic Region.
I förbindelse med konferensen Kulturpolitisk dag på Dansens hus i Stockholm i 2018
lanserades ytterligare två statistikrapporter. Den ena rapporten presenterar komparativ statistik om jämställdhet i kultursektorn, och den andra rapporten Kultur med
olika bakgrund presenterar tal för sysselsättning och inkludering av personer med invandrarbakgrund inom kulturlivet i Norden. Båda rapporterna ger statistiska mål och
indikatorer för hur utvecklingen i förhållande till jämställdhet och mångfald kan följas.
I linje med strategin för kultursamarbetet har KAN genomfört, på uppdrag av MR-K
initiativ till utredningar av kulturpolitiska förhållanden och frågor. Ett exempel är
rapporten om kulturpolitisk förvaltning i Norden. Rapporten belyser och jämför kulturpolitiska reformer i Norden och visar ansvarsfördelning på olika nivåer i de olika
länderna. Forskningsantologin Vem får vara med? tematiserar kultur och integration
med exempel från Norden. Ytterligare en artikelsamling om barns och ungas fritidskultur publiceras i 2019.3
MR-K beslöt 2019 att Kulturanalys Norden skall vidareföra och utveckla sitt uppdrag
under 2020 och 2021.
Världens bibliotek
Flera av de nordiska länderna har i uppdrag att erbjuda bibliotekstjänster på olika invandrarspråk som talas i länderna. Det finns många fördelar i att de nordiska länderna tillsammans kan erbjuda detta. Därför antog man under Nordiska rådets session
2014 en budgetrekommendation med uppmaningen ”Att det sätts i gång en utredning om huruvida det finns synergier och ekonomiska fördelar genom en gemensam
nordisk bibliotekssatsning”. Den gemensamma bibliotekssatsning som åsyftas är ett
samarbete mellan Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island om att skapa ett digitalt bibliotek för nya nordbor. MR-K beslöt att bevilja sammanlagt 3 MDKK för ett
treårigt (2016–2018) projekt som fick namnet Världens bibliotek (VB).
Ändamålet med projektet var att genomföra ett pilotprojekt med syftet att sprida
böcker, musik, film och elektroniskt material på icke-europeiska språk till förfogande
via en gemensam nordisk bibliotekslösning. Projektet gav även möjligheten att
uppnå synergier på det biblioteksvetenskapliga området. Funktioner som inköp, rättighetsdeklarationer, katalogisering, förmedling och en gemensam nordisk back-end
plattform kunde genomföras kostnadseffektivt och på tvärs över de nordiska länderna.

3

Rapporterna/publikationerna finns här: https://kulturanalysnorden.se/publications/

9 / 25

VB finns nu i tre versioner: Verdensbiblioteket.dk, Verdensbiblioteket.no og Världensbibliotek.se. Nationalbiblioteken i de tre skandinaviska länderna har beslutat att
finansiera tjänsten vidare, och Finland och Island önskar etablera VB i sina respektive
länder. Projektet lever alltså vidare trots att MR-Ks finansiering av det har avslutats.
Material på nya språk tillkommer biblioteket kontinuerligt.
Ice Hot
Ett av MR-K:s kulturpolitiska prioriteringar under strategins verksamhetsår var det
nordiska nätverket Ice Hot som arbetatar med att främja och profilera nordisk dans
internationellt. Dels via de biennala plattformarna i Norden, dit internationella kuratorer och producenter bjuds in för att ta del av och skapa nätverk med nordiska koreografers och kompaniers verk. Vidare har man genomfört nätverksaktiviteter bland
annat utomlands i Sydamerika, Asien och Australien.
Den första Ice Hot nätverksträffen ordnades 2010 i Stockholm och det fick 40 000 euro
i stöd från Mobilitetsprogrammet4. Efter det beslöt MR-K att nätverket skulle bli en del
av ministrarnas kulturpolitiska prioriteringar och beviljade det under åren 2011–2018
stöd cirka 750,000–1,000 TDKK/år. Under dessa år har Ice Hot ordnat en nätverksträff
vart annat år, i tur och ordning i de fem nordiska huvudstäderna. Nätverket har vuxit
från ett litet projekt till ett stort globalt och för dansfältet mycket relevant nätverk som
nästa gång ordnar sin träff i Helsingfors.
Ice Hot är ett bra exempel på hur ett litet nordiskt projekt kan växa till ett globalt
nätverk som lever vidare även efter de åren som MR-K stött det.
Nordic Music Export Program
En annan kulturpolitisk prioritering, som under strategins verksamhetsår bidragit till
export av nordisk konst och kultur var Nordic Music Export Program (NOMEX) som är
en nordisk samarbetsplattform för nordisk musikexport och som består av medlemmar
från de nordiska musikexportorganisationerna. I slutet av 2011 beslöt MR-K att
NOMEX skulle lyftas in som en av de framtida kulturpolitiska prioriteringarna. Plattformen mottog stöd från kulturministrarna under fem år (2012–2016), 1,5–2 MDKK/år.
Plattformens huvudsyfte är att kartlägga strategiska exportmarknader och koordinera
sammanställningar av jämförbara musikexportdata i Norden för att förbättra kvalitativa kunskapsunderlag och nordiskt samarbete. Projekt som den Nordiska spellistan/Nordic Playlist, Ja Ja Ja Club, Hokuo Trade Mission och Nordic Travel Pass har
främjat mobilitet för unga musiker och kännedomen om ny nordisk originalmusik i
Norden och internationellt. Förstärkandet av den intranordiska musikmarknaden och
den nordiska konkurrenskraften utanför Norden har varit och är fortfarande viktig.
Verksamheten har varit särskilt effektivt i att utveckla de nordiska musikexportkontorens samarbetskultur. Den främsta effekten av NOMEX är kapaciteten att skala

4

Mera om Mobilitetsprogrammet under kapitel 4.2.
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upp befintliga nationella projekt till större nordiska, samt att utveckla nya nordiska
produkter och projekt. Härigenom görs nordisk musikindustri mera känd i det nordiska kultursamarbetet och det nordiska politiska systemet generellt.

2.3.

Deklarationer och uttalanden

I syfte att med gemensamma krafter sätta ljus på dagsaktuella saker har MR-K under
årens gång gett ett antal gemensamma uttalanden och/eller deklarationer. Av dessa
kan nämnas bland annat Erklæring om arkivers unikke rolle i de nordiske samfund
som antogs den 28 april 2014. De nordiska kulturministrarna enades om att arkiven i
Norden har en grundläggande roll i vår tids samhälle. De bevarar och förvaltar nationernas kulturarv. De dokumenterar samhällets och individers förflutna, rättigheter
och historia. Arkiven är oersättliga och utgör en viktig del av fundamentet för de nordiska demokratierna. Mot denna bakgrund anslöt sig de nordiska ländernas kulturministrar till världsdeklarationen om arkiv, som antogs av UNESCO i november 2011.
Den 12 maj 2015 antog MR-K en gemensam deklaration om Olaglig handel med kulturföremål från Irak och Syrien. Bakgrunden för uttalandet var den pågående plundringen och utsmugglingen av kulturföremål och historiskt material från Irak och Syrien. Detta var (och är) mycket allvarligt, då kulturföremål har köpts och sålts på den
illegala marknaden för att finansiera och understödja verksamheten hos olika extremistgrupper. FN:s säkerhetsråd antog den 12 februari 2015 en resolution som förpliktar medlemsländerna att vidta åtgärder för att förhindra detta. I kulturministrarnas
deklaration vädjade de starkt till nordiska expertmiljöer, samlare och näringsidkare,
som konsthandlare, antikvariat och museer att vara särskilt aktsamma.
I november 2015 hölls ett nordiskt sidoevenemang vid UNESCO:s General Conference
i Paris som handlade om konstnärer och konstnärlig frihet. Där diskuterades behovet
av verktyg för att kunna bevaka konstnärlig frihet som en del av nationella, regionala
och UNESCO:s normativa system. Som en uppföljning på detta, samt i samband med
UNESCO:s World Press Freedom Days i Helsingfors, antog MR-K den 2 maj 2016 deklarationen Promoting Diversity of Cultural Expressions and Artistic Freedom in a
Digital Age. I deklarationen åtog sig de nordiska kulturministrarna att främja kultur
som ett utrymme för fri och öppen yttrandefrihet, samt skydda och stötta en mångfald av kulturella uttryck i linje med UNESCO:s Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression från 2005. Vidare välkomnade ministrarna de viktiga stegen som UNESCO tagit, inte minst genom den första globala rapporten om implementeringen av ovannämnda konvention från 2005, för att främja global bevakning inom områden som konstnärlig frihet, jämställdhet, civilsamhällets
deltagande samt utmaningarna i den nya digitala tidseran inom ramen för att främja
mångfald av kulturellt uttryck.
I maj 2018 kom MR-K med ett gemensamt uttalande om #MeToo i kultursektorn
där de nordiska kulturministrarna erkände att sektorn står inför utmaningar, både i
förhållande till ledarskap och arbetsgivaransvar. Med bakgrund i en kartläggning
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gjord av Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) av lagstiftning för sexuella
trakasserier i Norden beslutade MR-K att samarbeta om förebyggandet av sexuella
trakasserier genom att säkra jämställdhet inom kulturbranschen. Som en uppföljning
på uttalandet gav MR-K sina kulturinstitutioner i uppdrag att tillsammans med Norden i fokus ordna en turné (Helsingfors, Mariehamn, Eskilstuna, Oslo, Köpenhamn,
Torshavn, Reykjavik och Nuuk) med panelsamtal om de utmaningar som kultursektorn har med sexuella trakasserier. Målet med erfarenhetsutbytet var att bidra till
större medvetenhet om lagstiftning, kunskapsutbyte, attitydförändring samt skapa
nya nätverk och plattformar för diskussion. Erfarenheterna från arrangemangen förmedlades på den internationella konferensen om #MeToo i Island i september 2019.
De gemensamma uttalandena och deklarationerna har stor betydelse för kultursamarbetet. De har även stor betydelse för andra organisationers verksamhet. De nordiska länderna har till exempel haft stor nytta inom UNESCO samarbetet av det stöd
som kulturministrarna gett genom de gemensamma uttalandena.

3. De fem nordiska kulturinstitutionerna
De fem nordiska kulturinstitutionerna; Norden hus i Reykjavik (NOREY), Nordens
hus på Färöarna (NLH), Nordens institut i Grönland (NAPA), Nordens institut på
Åland (NIPÅ) och Nordisk kulturkontakt i Helsingfors (NKK) är kulturpolitiskt viktiga och centrala aktörer inom det nordiska kultursamarbetet. De beviljas sina årliga
medel från nordiska kulturministrarnas budget och de styrs av Nordiska ministerrådet. En stor andel5 av kulturministrarnas årliga budget går till dessa fem institutioner.
Utgående från de prioriteringar som kulturinstitutionerna har, är syftet med verksamheten att främja och vidareföra det nordiska samarbetet genom att årligen ta
fasta på några eller alla av kulturstrategins fem teman samt de tre horisontella perspektiven barn och unga, jämställdhet och hållbarhet. De ska i sin verksamhet även
följa de strategiska mandat som varje institution har och institutionerna styrs genom
årliga beviljningsbrev som definierar budgeten och verksamheten på en övergripande plan under det kommande verksamhetsåret, samt att samarbeta med
varandra.
En av huvuduppgifterna som de nordiska kulturinstitutionerna har är att säkerställa
ett brett förankrat kulturellt samarbete som utvecklar gemenskap och förståelse
mellan invånarna i Norden och därmed bidrar till sammanhållningen i de nordiska
välfärdssamhällena. Alla fem institutionerna har som uppgift att genom sin programverksamhet i sitt domicilland fungera som en central nordisk mötesplats och därigenom vara en synlig aktör på den nordiska konst- och kulturscenen. De skall även profilera och utveckla berättelsen om det nordiska kultursamarbetet både i sitt land,
nordiskt och internationellt. Detta för att kunna nå nya intressegrupper och spegla
nya kulturuttryck i syfte att öka kunskapen om och intresset för nordiskt kultursam-

5

Cirka 26.5 %
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arbete hos en bredare grupp människor och organisationer. De skall även arbeta med
ökad mångfald i såväl verksamhetens innehåll som dess kontaktytor, särskilt med fokus på integration/människor som invandrat till Norden. Samt att bidra till att barn
och unga på samma nivå som de vuxna ges en central plats i det nordiska kultursamarbetet.
En ny styrningsmodell för de samtliga nordiska institutionerna trädde i kraft i början
av 2016. Som en påföljd av detta fick institutionsdirektörerna det ekonomiska och
juridiska ansvaret för verksamheten samtidigt som styrelsernas roll ändrades. Styrelserna fungerar som rådgivande organ för institutionerna genom att stöda direktörerna, agera som bollplank för dem samtidigt som de fungerar som ambassadörer för
det nordiska kultursamarbetet och har nätverk som kan vara till nytta för institutionerna.
Under strategins verksamhetsår har kulturinstitutionernas verksamhet kopplats tätare samman med kulturstrategins fem teman och mål (det hållbara Norden, det kreativa Norden, det interkulturella Norden, det unga Norden, det digitala Norden).
Samtliga fem nordiska kulturinstitutioner upplever att strategin fungerar väl. Den har
skapat riktning och tydlighet för arbetet och de fem temaområden präglar hela verksamheten hos institutionerna.
Kulturstrategin och dess teman har varit viktiga för institutionernas profilering och
identitet och fungerat som en utgångspunkt för den innehållsmässiga verksamheten.
Strategin har underlättat planeringsarbetet och motiverat varför man valt att
satsa/inte satsa på något specifikt samarbete eller projekt. De fem teman upplevs
samtidigt som relevanta och tillräckligt generella för att kunna svara på de egna målsättningarna och prioriteringarna. Kulturstrategin har alltså fungerat som ett fundament för arbetet och dialogen. Då beviljningsbreven bygger på samma principer och
mål, har det blivit enklare för institutionerna att ha dem med sig då man igenkänner
strategin på flera olika nivåer. Innehåll programmeras med strategin och beviljningsbrevet i åtanke och på så sätt säkrar man att de integreras i allt som görs. Strategin
blir synlig genom programmering, samarbete och investeringar. Programmering genom konst och kultur som produceras och/eller visas. Samarbete genom val av samarbetspartners, både lokala och nordiska.

4. Kulturstödprogram
Det finns ett antal nordiska kulturstödprogram som beviljar stöd till konstnärer och
kulturaktörer. Utöver de nordiska kulturinstitutionerna är stödprogrammen det viktigaste kulturpolitiska verktyget som MR-K har och därför går även en stor andel6 av
de årliga budgetmedlen till dessa program.
Syftet med de olika stödprogrammen är att möjliggöra olika kulturprojekt, nätverk,
mobilitet, residensvistelser, skapa internationella kontakter, nya arbetstillfällen och

6

Cirka 17.6 %
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så vidare för konstnärer och kulturaktörer i Norden, i de baltiska länderna och även
utanför dessa områden.
Så mycket som möjligt av de nordiska kulturmedlen skall alltså gå ut till fältet, som
stöd till individuella resor, för att skapa nätverk, projekt och stöd till residens. Därför
finns stödprogrammen till. I ett nötskal kunde man kanske säga att stödprogrammen
möjliggör att en liten idé, som kanske en enskild person har och utvecklar med hjälp
av mobilitetsstödet, leder till ett globalt nätverk eller projekt.
Varje kulturstödprogram som ligger under MR-K har en grupp med externa sakkunniga som bedömer ansökningarna och fattar beslut om stöden. Dessa personer har
en bred konstnärlig och kulturell kompetens och representerar hela regionen. Den så
kallade armslängdsprincipen där ingen utomstående, ingen tjänsteperson, politiker
eller sökande skall kunna påverka beslutsfattandet är ytterst viktig för alla parter och
något man vill fasthålla.

4.1.

Kultur- och konstprogrammet

MR-K:s Kultur- och konstprogram (KK) etablerades år 2007. Programmet har fungerat som ett tidsbegränsat program fram till 2016. Från och med 2017 har programmet fortsatt genom att vara i kraft tills vidare.
Programmet är förankrat i kulturministrarnas strategi och dess mål är att stöda nordiskt samarbete inom konst och kultur genom beviljade medel till nyskapande projekt med hög konstnärlig och kulturell kvalitet, som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Programmet har dock inga öronmärkta pengar till strategins fem prioriterade teman och det är öppet även för projekt som hänför sig till andra teman. Vidare tas det i bidragsutgivningen hänsyn till jämställdhet, hållbarhet och ett barnoch ungdomsperspektiv i enlighet med NMR:s horisontella perspektiv.
Genom KK programmet kan man få stöd till projekt inom alla konst- och kulturområden, i alla projektfaser. Det innebär att man också kan söka stöd till förarbete eller
research som är förbundet med ett projekt. Det är alltså ett program som riktar sig
till kvalitativa projekt som förverkligas av professionella utövare eller amatörer. Programmet har totalt åtta sakkunniga som representerar hela Norden och har ett mandat på tre år. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig och/eller kulturell kvalité
som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Programmet administreras av NKK
och dess årliga budget är ca 16,8 MDKK.
Beviljningar 2013–2019 (DKK)
Antal ansökning-

Antal beviljade

Ansökta medel

Beviljade medel

89

29 401 596

15 616 578

ar
2013:

491
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2014:

456

86

48 269 168

16 160 644

2015:

522

83

110 693 036

16 651 748

2016:

591

94

126 786 997

16 533 420

2017:

403

71

93 734 559

16 885 261

2018:

377

68

88 837 592

16 950 054

2019*:

199

42

44 919 477

8 230 209

*en ansökningsrunda återstår
Under 2018 beviljade MR-K programmet ett tematiskt tillägg på 800,000 DKK med
målsättning att stöda inkluderande, tillgänglig och jämställd konst och kultur som
utmanar normer och värderingar och stärker människors känsla av meningsfullhet
och tillhörighet. Genom tillägget bidrog KK programmet till kultursektorns implementering av 2030-agendan för hållbar utveckling.
KK programmet har under årens gång utvecklats med konst- och kulturfältets aktörer som utgångspunkt. Utvecklingen har handlat om att möta målgruppen bättre,
och att tillhandahålla stödprogram som möter behoven. Det har bland annat utvidgats till att innefatta alla konstfält, konstnärer inom alla områden, professionella utövare och amatörer.
Även för kultur- och konstfältet kommer ekologisk hållbarhet förmodligen att bli allt
viktigare där medvetenheten är stor om de klimatavtryck resandet innebär. Dels
handlar det om att konst- och kulturfältet i större utsträckning tänker på att
resa/konsumera/producera mer klimatsmart, dels som så kallad ”klimatkonst”, som
genom konstnärliga processer lyfter klimatfrågan.

4.2.

Nordisk-Baltiska mobilitetsprogrammet för kultur

Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur (MOB) ägs av de nordiska
och de baltiska kulturministrarna på så kallad equal footing vad gäller både finansiering och beslutsfattande. Det har som syfte att stärka konstnärligt och kulturellt
samarbete i Norden och Baltikum. Programmet fokuserar på att öka utbytet av kunskap och kontakter samt närvaron och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet består av tre former av stöd: mobilitetsstöd, nätverksstöd och residensstöd och har en årlig budget på ca 13 MDKK.
Mobilitetsstödet ger de sökande, som kan vara individer eller mindre grupper, tillgång till kontakter, kompetens och kunskap från olika delar av regionen. Stöd kan
också användas för att presentera konst- och kulturproduktioner och att öka intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Nätverksstöd faciliterar möten och utbyte av idéer och kunskap mellan professionella konstnärer och kulturarbetare i Norden och/eller de tre baltiska länderna. Residensstödet ger nordiska och baltiska resi-
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denscentra möjlighet att bjuda in konstnärer från andra nordiska och baltiska länder. Under sina besök ska konstnärerna ha möjlighet att arbeta ostört med sitt arbete, möta kollegor och skapa kontakter med centrets konst- och kulturscen.
Programmet har totalt 14 sakkunniga från hela regionen och dess officiella språk är
från och med 2018 engelska. Det administreras av NKK.
Samarbetet med de tre baltiska länderna förstärktes märkbart år 2009 då det dåvarande MR-K ägda mobilitetsprogrammet för kultur öppnades upp för de tre baltiska
länderna.

Beviljningar 2013–2019 (DKK)
Antal ansökning- Antal beviljade

Ansökta medel

Beviljade medel

ar
2013:

1081

376

39 990 192

13 391 092

2014:

918

328

45 481 498

12 570 988

2015:

832

281

52 808 915

14 343 336

2016:

847

304

51 691 453

13 476 163

2017:

865

278

56 369 457

13 107 321

2018:

920

268

51 405 991

13 018 510

2019*:

764

196

45 024 671

9 503 928

* Två ansökningsrundor återstår

4.3.

NAPA:s kulturstödprogram

Syftet med Nordens institut i Grönland (NAPA:s) kulturstödsprogram är att bidra till
att etablera, upprätta och stöda ett tillgängligt och engagerande kulturliv med ett
nordatlantiskt perspektiv.
NAPA:s kulturstödsprogram skall genom kultur främja hållbarhet både inom kulturlivet och i samhället. Det vill säga kulturen är ”den fjärde pelaren” i ett hållbart samhälle. Ett annat viktigt mål är inkludering av barn och unga samt att nå nya publikgrupper. Projekt och aktiviteter som stöds måste ha en tydlig koppling till det grönländska kulturlivet och främja den kulturella bron mellan Grönland och resten av
Norden.
Enligt institutionens stadgar har NAPA:s styrelse ett särskilt ansvar för dispositionen
av institutionens separata programmedel (NAPA:s kulturstödprogram), och styrelsen
har befogenheter att fastställa ramen för programmet, behandla ansökningar och
tilldela bidrag. De årliga anslagen genom NAPA:s kulturstödprogram har under de
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senaste åren varit mellan 2,8 - 3,5 MDKK och de administreras av Nordens institut i
Grönland.

4.4.

Översättningsstödet

Syftet med översättningsstödet är att bidra till fler utgivningar av nordisk kvalitetslitteratur på andra nordiska språk än originalspråket. Som originalspråk räknas danska,
finska, isländska, norska, svenska, färöiska, grönländska och samiska. Stödordningens mål är att öka kunskapen om nordisk litteratur i Norden samt öka tillgången till
litteratur på de nordiska språken. Det skall även bidra till ökat intresse och kompetens inom översättningen av nordisk litteratur. Och det har speciella öronmärkta
medel för översättning av barn- och ungdomslitteratur.
Stödordningen låg tidigare under KK programmet, men har nu en egen budgetpost
och ett årligt stöd på ca 3 MDKK. Det administreras av NordLit -nätverket som består
av de nationella litteraturcentren i Norden samt FarLit på Färöarna och författarföreningen på Grönland och den samiska författarföreningen. Ansökningarna som stödordningen mottar behandlas av utskott i varje enskilt land och område. Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark fungerar som nätverkets kontaktpunkt.
Översättningsstödet har bidragit till att allt fler läsare lärt känna andra nordiska länders litteratur på sitt eget språk. Öronmärkningen av medel för översättning av barnoch ungdomslitteratur har bidragit till bättre förutsättningar för översättningar av
dessa.
Utöver dessa stödprogram beviljar även Nordisk Film och Tv Fond (NFTF) stöd till
audiovisuella produktioner. Fonden och dess verksamhet presenteras under kapitel 7.
Mediepolitik.

4.5.

Kulturstödprogrammens respons i Europa och Norden

Ministerrådets kulturstödprogram är väl kända och uppskattade ur ett europeiskt
perspektiv sett där formerna för det sedan länge etablerade nordiska kultursamarbetet är högt uppskattat. Det skall naturligtvis strävas efter ännu fler och ännu bättre
formulerade ansökningar och projektbeskrivningar men faktum är att redan nu är
kunskapen om programmen och dess möjligheter och effekter stor också i Norden.
På gräsrotsnivå bland konstnärer och kulturutövare finns stor kännedom om de olika
stödformerna och finmaskiga nätverk löper kors och tvärs över Norden och utöver
Europa. Som den nyligen publicerade rapporten Effects on Network Funding (2019)
visar leder beviljade nätverksstöd till en rad positiva effekter där betydligt fler än de i
ansökan medverkande konstnärerna får ta del av resultaten, alltså en ”ringar-påvattnet”-effekt som man också kan se i hög grad involverar konstnärer och projekt
utanför de nordiska storstadsregionerna.
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4.6.

Nordisk kulturfond

Nordisk kulturfond (NKF) är en självständig organisation vars verksamhet finansieras med medel från MR-Ks budget, ca 36 MDKK/år. Även NKF beviljar stöd till konstnärer och kulturaktörer, men dess stödprogram är uppbyggda på ett lite annat sätt
än stödprogrammen som administreras av NKK.
Fondens uppgift är att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna.
Enligt överenskommelsen omfattar Fondens verksamhetsområde det nordiska kultursamarbetet i hela dess utsträckning inom och utanför Norden. NKF arbetar för ett
förnyat och dynamiskt konst- och kulturliv i Norden, för mångfald, tillgänglighet och
hög kvalitet. Genom sitt bidragssystem vill NKF vara en synlig och relevant aktör i utvecklingen av konsten och kulturpolitiken i Norden. Fonden har haft fokus på att utveckla sina stödordningar och skapa synlighet och nya sammanhang genom proaktiva initiativ och ett aktivt kommunikationsarbete. NKF har möjliggjort för deltagande i nationella, nordiska och andra internationella arenor för att skapa bättre förutsättningar att kulturen och konsten kan utvecklas på nordisk nivå. Temasatsningarna HANDMADE och Puls är exempel på konkreta samarbeten med nationella eller
nordiska kulturstödmyndigheter eller organisationer.
Hantverk anses som en viktig aspekt inom alla konst- och kulturområden i Norden.
Under 2016 - 2018 har NKF haft ett särskilt fokus på att stödja och synliggöra det
handgjorda genom HANDMADE satsningen. Genom satsningen stödde NKF ekonomiskt både utvecklingen av nya projektidéer och genomförandet av 32 samarbetsprojekt.
Målet med temasatsningen Puls – Nordisk livemusik är att främja intranordisk samordning och koordination med målet att skapa en hållbar nordisk närmarknad för
musik, stärka arbetsmarknaden, utveckla konstnärlig kvalitet och stärka nordisk musik som identitetsskapande faktor. Puls har i 2017 och 2018 utdelat ca. 9 M.DKK till
62 arenor och festivaler i hela Norden. Stödets målgrupp är konsertarrangörerna som
kuraterar musiken i mötet mellan publik och konstverk genom att sätta artisterna på
programmet och få dem ut till en ny nordisk publik. Programmet har varit finansierat
med medel från NKF, MR-K, Statens Kunstfond i Danmark, Finnish Music Foundation
(MES) och den svenska staten.
I 2018 antog NKF:s styrelse en strategi för en ny fyraårsperiod. De tre övergripande
målen i strategin är att a) främja produktion, innovation och förmedling av konst och
kultur i Norden och globalt, b) främja konstnärliga och kulturella nätverk på alla nivåer inom nordiskt kultursamarbete, och c) utveckla och förmedla kunskapen om
konst- och kulturlivet för att stimulera utvecklingen av kulturpolitiken i Norden.

5. Det internationella samarbetet
Mycket av det som görs inom ramen för MR-K:s budget har en internationell dimension. Kulturinstitutionerna har en stark internationell prägel. Flera av MR-K:s nordiska
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kulturstödsprogram har en internationell profil, i den meningen att de inte enbart riktar
sig till kulturprojekt som äger rum i Norden eller som enbart har nordiska medverkande
och samarbetspartners. Det kan lika gärna handla om nordiska projekt som genomförs
utanför Norden som om nordiska aktörers samarbeten med internationella partners – i
eller utanför Norden.
Norden har sedan länge en stark, kvalitativ och mångfaldig konst- och kultursektor,
med konstnärer och kulturaktörer som också efterfrågas utanför Norden. Många av
dessa aktörer är involverade i internationella samarbeten och detta utbyte och samspel
har stor betydelse inte bara för kultursektorn, utan också för Nordens kontakter med
övriga världen i stort. Det bidrar såväl till bilden av Norden utomlands som till utbyte av
viktiga impulser mellan övriga världen och Norden. Och just för att fånga upp och understödja den potential som ligger i detta intresse för och från Norden initierar, finansierar och genomför MR-K olika typer av korta eller längre satsningar.
Även de fem nordiska kulturinstitutionerna har under strategins period producerat
flera projekt som fått stor positiv uppmärksamhet och internationell spridning. T.ex.
har utställningarna The Weather diaries, Iskrystalprinsessen och Welcome Home turnerat i Europa, Asien och Sydamerika, och genom sina fokus på nordisk design och arkitektur bidragit till att främja samtida nordiska kreatörer och innovation såväl som att
förmedla nordiska värderingar som hållbarhet och demokrati.

5.1.

Östersjöregionen

Europeiska kommissionen inkluderade i början av 2013 kulturen som ett (då) nytt
prioriterat område Priority Area Culture (PA Culture) i den reviderade handlingsplanen för EU: s strategi för Östersjöregionen. Schleswig-Holstein och Polen blev koordinatorer för det nya prioriterade området och i samarbete med dessa skapade Nordiska ministerrådet Culturability, ett flaggskeppsprojekt om kultur och hållbarutveckling, med huvudansvar hos NMR/Riga kontoret, till handlingsplanen för Östersjöstrategin.
Målet med flaggskeppsprojektet var att skapa kunskap om social innovation och kultur som katalysatorer för hållbarutveckling och att etablera samarbete mellan kulturella och icke-kulturella aktörer inom tre områden (urban social integration / kulturell
planering; spel och smarta lösningar / Minecraft samt hållbar kulturturism / kultur och
kreativa industrier) för att kunna bidra till god praxis för kultur och hållbarhet i Östersjöregionen. Projektet, som avslutades 2017 ledde till nya nätverk och projekt som
bland annat finansierats via EU:s Lead -program.
Nordiska ministerrådet har varit med i PA Culture och dess styrgrupp ända sedan
starten. PA Culture fokuserar på att främja och synliggöra Östersjöregionens (BSR)
kultur och kreativa näringar, bevara och visa upp dess kulturarv samt att förbättra
och underlätta det kulturella samarbetet i Östersjöregionen.
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5.2.

Arktis

Frågan om kulturens roll för en hållbar utveckling i det arktiska området har blivit
alltmer aktuell under de senaste åren. För att belysa detta och bidra till lösningar, nya
cirkumpolära samarbeten och kunskapsförmedling har MR-K bland annat varit med
och finansierat Arctic Arts Summit.
År 2017 genomfördes det första Arctic Arts Summit som en del av det norska ordförandeskapet. Det var första gången ett kulturpolitiskt möte specifikt för Arktis med
deltagare från alla åtta arktiska länder genomfördes. Under tre dagar samlades över
300 beslutsfattare, kulturaktörer, konstnärer, företrädare för kulturnäringar, konstnärliga utbildningar med flera i Harstad, Norge. Konferensen blev en katalysator för
ny kunskap och nya perspektiv; en utställnings- och nätverksarena för arktisk konst
och kultur såväl som en kulturpolitisk mötesarena för debatt om kultur och kulturpolitik i Arktis, och dess betydelse för en hållbar utveckling i området. 2019 gick stafetten vidare till finska Rovaniemi där det andra Arctic Arts Summit genomfördes under
temat The Arctic as a Laboratory for Sustainable Art and Culture Policy och som en del
av det isländska ordförandeskapet i MR-K. De båda konferenserna har bidragit till att
sätta kultur och konst på kartan som en nödvändig del av såväl den sociala, som ekonomiska och miljömässiga utvecklingen av Arktis och etablerat sig om en viktig träffpunkt för intressenter på området.
Nordens institut i Grönland är en viktig plattform för nordiskt och nordisktinternationellt kultursamarbete i Arktis. Att NMR fysiskt finns på plats i Grönland har
stor betydelse för det cirkumpolära samarbetet, och NAPA är en viktig representant
för det nordiska samarbetet i dessa sammanhang.

6. Samiskt kultursamarbete
En naturlig och viktig del av arbetet med arktiska frågor är urfolksperspektivet. Det
har varit inkluderat i Arctic Arts Summit, men MR-K gör även andra mer specifika insatser för att understödja till exempel den samiska kulturen och kultursamarbetet.
Bland annat stöds Samerådets kulturavdelning och -verksamhet samt paraplyorganisationen Samiska konstnärsrådet. Båda organisationerna verkar för att främja samiskt kulturliv i bred förståelse och samiska konstnärer, såväl genom projektstöd och
stipendier som genom arbete för att strukturellt främja möjligheterna för samarbete
över gränserna i Sapmí, förutsättningarna för att förvalta, förnya och föra ut samisk
konst, konsthantverk, språk med mera. Specifika insatser har också gjorts inom ramen för det svenska ordförandeskapet 2018 för att skapa kunskap och dela best
practices kring hur kultur och konst kan användas för att revitalisera små språk som
samiska och grönländska i Norden.
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7. Mediepolitik
Medieområdet är en integrerad del av det nordiska kultursamarbetet som implementeras genom MR-K. Medieområdet, som också omfattar film och TV, har en generellt
hög prioritet i samarbetet. Detta kommer bland annat till utryck genom beviljningar
till Nordicom, Nordisk film- och TV-fond, Nordiskt journalistcenter och Filmkontakt
Nord. Dessutom genom en rad projekt och initiativ som på olika sätt sätter fokus på
relevanta och aktuella ämnen som exempelvis yttrandefrihet, mediekunskap (media
literacy) och kvalitetsjournalistik.
Nordisk Film- och Tv-fond (NFTF) är placerat i Oslo och des verksamhet är baserad
på 5-åriga avtal mellan fondens parter, som från 1 januari 2020 (ny avtalsperiod) består av MR-K, de fem nordiska ländernas filminstitut samt 16 nordiska Tv-bolag.
NFTF:s uppgift är att främja produktion och distribution och nordiska audiovisuella
verk av hög kvalitet. Detta sker genom att delta i finansieringen av audiovisuella produktioner, inklusive alla former för fiktion (spelfilm, TV-fiktion, TV-serier, animation
osv) och kreativ dokumentärfilm, som ägnar sig åt filmvisning, TV-visning och/eller
andra former för distribuering på olika plattformar, och som värderas att ha en väsentlig marknads-/publikspotential i Norden. NFTF:s sammanlagda årliga budget är
cirka 80 MDKK (10,5 M€). MR-K:s andel är en tredjedel av denna summan.
Sedan 2014 har NFTF:s styrelse arbetat för att utveckla och förnya sin bidragsverksamhet, både i utvecklingen av TV-drama, distributionskedjor, produktionsfinansiering och fondens roll i utvecklingen av nya talanger. Det årliga evenemanget Nordic
Talents samlar och fokuserar på unga filmtalanger från hela Norden. För att nordiska
film- och TV-drama ska nå unga vuxna lanserades ett utvecklingsinitiativ Nordic
Genre Boost riktat mot denna målgrupp. En annan viktig investering är stöd för export och distribution av filmer utomlands genom programmet Nordic Distribution
Boost. När det gäller finansiering av projekt har fonden prioriterat att ge större finansiering per projekt och öka det övergripande stödet för dokumentärer. Dokumentärer och filmer för barn och unga är områden som fonden fokuserar på. NFTF är uppdaterade på hur branschen arbetar med jämställdhetsfrågor och rapporterar systematiskt om representation bland producenter och regissörer.
Nordicom är ett samarbetsorgan och en central aktör i det nordiska kultursamarbetet inom medieområdet. Syftet med Nordicoms arbete är att utveckla kunskapen
om mediernas roll i samhället. Nordicom är placerat vid Göteborgs universitet och
samlar in, bearbetar, analyserar och förmedlar fakta och kunskap om medieutvecklingen i de nordiska länderna. De får även uppdrag om projekt och initiativ från Nordiska ministerrådet. Till exempel genomförde de i 2018 två projekt i form av ett seminarium om kvalitetsjournalistik och ett i form av utarbetandet av en antologi med
titeln Youth and news in a digital media environment. I enlighet med Nordicoms kunskapsuppdrag har de även arbetat med att etablerat en ny forskarplattform.
Utöver de årliga beviljningarna till NFTF och Nordicom sätts det även löpande igång
nya projekt och initiativ. Ett exempel på detta var publikationen Fighting Fakes – the
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Nordic Way som publicerades av Nordiska ministerrådet 2018. Publikationen stödjer
debatten om hur man kan bekämpa propaganda och lögner i exempelvis media. Vidare handlar den om hur man bygger upp tillit och trovärdighet genom ord och fakta.
Publikationen lanserades på UNESCO:s World Press Freedom Day i Accra 2018.
Yttrandefriheten är ett centralt ämne i Nordiska ministerrådet. Ett exempel på hur
MR-K har arbetat med detta är debattboken Den svåra yttrandefriheten – nordiska
röster som utgavs i 2017. Boken består av 14 debattinlägg från debattörer i Danmark,
Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland, Åland och Sapmi. I
boken ger debattörerna några bud på frågor om hur det går med yttrandefriheten i
Norden och huruvida yttrandefriheten är under press.
Under Norges ordförandeskaps år 2017 samlades nordiska och internationella politiker och representanter för mediebranschen till ett toppmöte i samband med de Nordiska mediedagarna i Bergen. Under toppmötet diskuterades de utmaningar som
den nordiska och internationella mediebranschen möter, i samband med att globala
medieaktörer som till exempel Facebook och Google tar en allt större andel av annonsmarknaden samtidigt som de är innehållsleverantörer och distributörer av andra
redigerade mediers innehåll. Enligt MR-Ks beslut genomförde Nordicom en kartläggning (Kampen om reklamen) om vilka konsekvenser konkurrensen från globala
aktörer har för de annonsbärande nyhetsmedierna i de nordiska länderna.
Stöd till kvalitetsjournalistik ges via Nordiskt journalistcenter (NJC), som är placerat
vid Danmarks medie- och journalisthögskola i Århus som bland annat arbetar med
att förstärka kvalitetsjournalistik och källkritisk journalistik genom att utbilda nordiska journalister, samt att skapa nätverk som ligger till grund för journalistiska samarbeten över hela Norden. Utöver den nordiska verksamheten har NJC under ett antal år arbetat med att främja nordisk-nordvästryskt journalistsamarbete. Syftet med
detta är att bidra till en positiv medieutveckling i Nordvästra Ryssland samt en ökad
kvalitet och mångfald i och om Ryssland och på så sätt bidra till en ökad kännedom
mellan de nordiska och nordvästryska folken.
Filmkontakt Nord arbetar med att främja nordisk kort- och dokumentärfilm genom
att sätta igång initiativ som säkrar produktion och distribution i Norden och
internationellt. Detta sker genom förmedlings- och promotionsaktiviteter året runt
och med en särskild insats under eventet Nordisk Panorama Film Festival. Festivalen
är en viktig mötesplats för den nordiska filmbranschen och utgör en viktig väg till
professionalisering och internationalisering av nordisk film och filmbolag.

8. Tvärsektoriellt samarbete
Det tvärsektoriella samarbetet ger mervärde och nya synvinklar för sektorsvisa
arbetet. Under strategins verksamhetsår har MR-K deltagit i ett antal sådana
samarbeten.
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8.1.

Språksamarbetet

Den nordiska språkförståelsen präglar genomgående det officiella nordiska samarbetet. Språk är en väsentlig del av vår identitet och en grundsten för det som vi kännetecknar som vår kultur. Huvudansvaret för språksamarbetet vid NMR ligger hos de
nordiska utbildningsministrarna medan kulturministrarna har ett sektorsansvar.
Kulturministrarna prioriterar högt barn och unga och speciellt det egna deltagandet
där de får en möjlighet att möta andra barn och unga från Norden och vara kreativa
och skapande tillsammans, samtidigt som deras intresse för och en förståelse om
varandras språk väcks. För att möjliggöra detta har kulturministrarna skapat Volt programmet (se kapitel 2.2.).
Kultursektorn i NMR för en tät dialog med utbildningssektorn vad gäller språksamarbetet. I 2018 bidrog man till utarbetandet av det kommande samarbetsprogrammet
inom utbildningssektorn som kommer att fokusera på att vidareutveckla de gemensamma värderingarna som finns i de nordiska språken och den kulturella identiteten.
Små språk i Norden är något som både kultursektorn och utbildningssektorn fäst
uppmärksamhet vid. Som en följd av det svenska initiativet inom kultursektorn Håll
språken levande! Kulturens betydelse för Nordens språkliga mångfald (under landets
ordförandeskaps år 2018) har utbildningssektorn satt igång ett initiativ för att öka
medvetenheten, intresset och kunskapen om hur utbildningen och kulturen kan bidra
till att revitalisera och förstärka de mindre språken i Norden. Insatsen ska bland annat bidra till flera nordiska och nationella nätverk och strategiska partnerskap, samarbete om likartade utmaningar, förmedling av ny kunskap till och mellan relevanta
nationella myndigheter, samt att fler projekt av hög kvalitet söker bidrag i Volt och
att kompetensutveckling erbjuds.
Mot bakgrunden av att språkdeklarationen (Deklarationen om nordisk språkpolitik) är
13 år gammalt och att det språkliga landskapet i de nordiska länderna har genomgått
stora förändringar under samma period, beslutade ämbetsmannakommittén för utbildning 2018 om en process för att revidera språkdeklarationen. Syftet är att identifiera det gemensamma intresset för det nordiska språksamarbetet. Arbetet kommer
att ske i dialog med kultursektorn.

8.2.

Kultur och hälsa

I april 2013 beslöt MR-K att genomföra en kartläggning Vändpunkt –Förslag om kultur
och hälsa i nordisk samverkan 7 av kultur- och hälsoområdet i Norden. Region Skåne
blev tilldelat projektuppdraget. Kartläggningen konstaterade bland annat att kun-
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skapen och kompetensen om samband mellan kultur och hälsa varierar i de nordiska
länderna. Varje land har i högre eller mindre grad utvecklat sina framsteg på området, delvis både inom forskning, utbildning och praxis. Ett viktigt mål med en satsning på området är att knyta samman och synliggöra dessa nationella erfarenheter
och kunskaper och därmed skapa nordiska synergier. Forskningen på området för
kultur och hälsa kännetecknas vid att den är tvärvetenskaplig. Den framtida utmaningen är att föra de olika sidorna för kultur och hälsoperspektiven närmare varann
och skapa ökad förståelse för komplexiteten i dessa perspektiv, både i akademiskt
och beviljningsmässigt sammanhang.
De nordiska länderna har på varierande sätt nationellt gått vidare med de frågor som
kartläggningen belyste. Sverige hade kultur och hälsa som en del av sitt ordförandeskapsprogram år 2018. En konferens ordnades för att bidra till ökat utbyte inom området med fokus på hur konst och kultur kunde komplettera traditionell vård och omsorg.

8.3.

KreaNord

KreaNord kom till år 2008 som en del av Nordiska ministerrådets globaliseringsarbete, med syftet att utveckla och profilera Norden som en arena för kreativa näringar. KreaNord etablerade under denna period ett tvärsektoriellt policysamarbete mellan kultur- och näringsdepartement och myndigheter, tog fram kunskapsunderlag,
samt drev flera projekt kring bland annat entreprenörskap i konstnärliga utbildningar
och finansieringsfrågor. Programmet avslutades under 2015 i samband med avslutandet av globaliseringsinitiativen.
KreaNords viktigaste resultat återfinns på policynivån, där den tydligaste nyttan har
varit för aktörer på departements- och myndighetsnivå. KreaNord har stärkt lärandet
mellan länderna och bidragit med ny kunskap och möjliggjort tvärsektoriella möten.
KreaNord kan anses ha fört upp kreativa näringar på den politiska agendan, genom
att det nordiska samarbetet har haft ett viktigt signalvärde på nationell nivå för flera
av länderna.

8.4.

Biophilia

Biophilia var ett treårigt undervisnings- och kulturprojekt som inleddes under Islands
ordförandeskap 2014 och baserade sig på den isländska sångerskan Björks arbete.
Det var ett omfattande och tvärfackligt undervisningsprojekt där kreativiteten stod i
centrum och där man bland annat främjade innovation inom utbildning genom att
utveckla undervisningsmetoder som kombinerade kunskap, kreativitet och teknologi.

9. Avslutning
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Under skrivandets stund förbereder de nordiska kulturministrarna en ny kulturpolitisk strategi det vill säga ett nytt kulturpolitiskt samarbetsprogram för 2021–2024.
Detta nya samarbetsprogram kommer att vara färdigt hösten 2020, men vilka prioriteringar som lyfts fram vet man inte än. Förhoppningsvis kan även denna kulturpolitiska redogörelse fungera som ett verktyg under vägen och skapandet av det nya
samarbetsprogrammet.
När man blickar tillbaka kan man gott konstatera att strategin för det nordiska kultursamarbetet fungerat som en röd tråd i och för det kulturpolitiska arbetet. Och den
har skapat riktning och tydlighet för detta. Mycket har åstadkommits. Nu vet man
vad man kan bygga vidare på samtidigt som man även funderar på vilka de nya fokusområdena kunde vara.
Nordiska ministerrådet värdesätter denna möjlighet att redogöra för Nordiska rådets
utskott för kunskap och kultur om det kulturpolitiska arbetet som skett under strategins verksamhetsår 2013–2020.
Vidare anser Nordiska ministerrådet att den goda dialogen som finns mellan NMR &
NR är viktig och givande. Nordiska ministerrådet hoppas att utskottet finner denna
redogörelse intressant och relevant och att den goda dialogen fortsätter även i framtiden.
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Bilaga 1. Kultursektorns ordförandeskapsprojekt 2013-2019
Denna bilaga innehåller en lista över kultursektorns ordförandeskapsprojekt och vilka av strategins fem teman samt
tvärsektoriella perspektiv de relaterar till.
Strategins fem teman:
1.
2.
3.
4.
5.

det hållbara Norden
det kreativa Norden
det interkulturella Norden
det unga Norden
det digitala Norden

De tvärsektoriella perspektiven:
Hållbarhet
Jämställdhet
Barn och unga

Sveriges ordförandeskap 2013 – Den nordiska modellen i en ny tid1
Det hållbara Norden
• Ett nordiskt rundabordssamtal om hållbar arkitektur och design anordnades av Arkitekturmuseet. Mötet syftade till ett nordiskt utbyte om hur arkitektur och design kan bidra till ekonomisk, ekologisk,
social och kulturell samhällsutveckling.
Det kreativa Norden
• KreaNord är Nordiska ministerrådets initiativ och plattform för att förbättra tillväxtmöjligheterna för
regionens kulturella och kreativa näringar. I oktober 2013 anordnade KreaNord en konferens som särskilt riktade sig till organisationer och företrädare för de kulturella och kreativa näringarna.
• Nordisk samverkan kring konstnärernas villkor. Konstnärsnämnden anordnade ett seminarium under
2013 med berörda myndigheter inom Norden. Seminariet skulle belysa och jämföra konstnärernas situation i Nordens länder när det gäller statligt stöd samt ekonomiska och sociala villkor. Syftet var dels
att ge ökad kunskap som kan ligga till grund för framtida beslut om konstnärspolitik i Norden, dels att
skapa samverkan och nätverk kring dessa frågor på nordisk nivå.
Det interkulturella Norden
• Statens kulturråd anordnade ett nordiskt expertmöte om kulturella fristäder. Mötet var ett led i de nordiska kulturmyndigheternas samarbete i yttrandefrihetsfrågor.
• Nordisk kultur var temat för den internationella kulturfestivalen Nordic Cool vid Kennedy Center i
Washington. Festivalen syftade att synliggöra Norden ur såväl kulturellt som politiskt perspektiv. Olika
aspekter av den nordiska modellen presenterades genom seminarier och andra aktiviteter i anslutning
till kulturfestivalen.
Det unga Norden
• Unga läsare i Norden. Statens kulturråd anordnade en konferens om litteratur och läsfrämjande, med
fokus både på insatser i skolan och på barns och ungas läsning på fritiden. Konferensen arrangerades i
samarbete med Lunds universitet och riktade sig till forskare, myndigheter och organisationer som arbetar med litteratur- och läsfrämjande samt till företrädare för skolsektorn.

1

Sektorprogram Kultur och medier: Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013

Det digitala Norden
• Ett expertmöte om mediekunnighet som nyckel till yttrandefrihet och demokrati anordnades i Stockholm
av Statens medieråd och det nordiska informationscentret för medie- och kommunikationsforskning
Nordicom. Syftet var att skapa ett nätverk av berörda myndigheter i varje nordiskt land och berörda
organ i det nordiska samarbetet kring mediekunnighet. Projektet hade fokus på barn och ungas möjligheter att delta i samhällets demokratiska processer, att både utnyttja sin rätt till yttrandefrihet och
att kritiskt kunna orientera sig i det stora informationsflödet och dess olika värderingsgrunder.
• Kulturarvet i det digitala Norden. En nordisk konferens anordnades av Digisam, det nationella sekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Konferensen
tog upp potentialen i en nordisk samverkan inom produktion och användning av digital kulturarvsinformation. Temat för konferensen inriktades på betydelsen av ”öppen data” och syftade till att belysa
möjligheterna till långsiktig nordisk samverkan.

Islands ordförandeskap 2014 – Grokraft – livskraft2
Det hållbara Norden
• ”Connect” – ett nordiskt samarbetsprojekt mellan konst och vetenskap. Forskare möttes med unga konstnärer för att diskutera hur ett samarbete mellan konst och vetenskap kan etableras. Syftet med detta
var att stötta forskarna i att förmedla deras resultat och rekommendationer till offentligheten på ett
begripligt sätt. En workshop arrangerades hösten 2014.
• Project 7. Ett internationellt projekt av en grupp unga nordiska konstnärer och forskare under 40 år
samarbetade tvärvetenskapligt i fyra workshops i fyra länder (Grönland, Island, Finland och Norge). En
utställning blev arrangerad i Sverige i 2015. Utställningen var tänkt som ett universum var man träder
in och får uppleva hur det är världen skulle kunna utvecklas inom loppet av 7 generationer, om finanssektorn radikalt byter riktning till ökad hållbarhet och inkludering.
• Kultur och hälsa. De nordiska kulturministrarna (MR-K) beslutade på deras möte i april 2013 att sätta
igång en utredning om kultur och hälsa. Pågående och genomförda projekt skulle kartläggas, och nordisk och internationell forskning på området skulle gås igenom.
• Biophilia. Ett tvärsektoriellt projekt som satte fokus på kreativitet som undervisnings- och forskningsmetod. En del av det treåriga projektet NORDBIO. Kulturens bidrag till projektet var konferensen Art &
Audiences som hade som syfte att undersöka hur man når ut till nya deltagare och till de unga.

Det kreativa Norden
• Den nordiska spellistan. Den nordiska spellistan var ett av de prioriterade projekten under det isländska
ordförandeskapet. Projektet fick en tre-årig beviljning och hade som syfte att stärka den nordiska
marknaden för populärmusik från de nordiska länderna, ge uppmärksamhet till nordiska artister och
grupper, öka exportmöjligheterna för nordisk musik, registrera nordisk popmusik i takt med utvecklingen samt dra nytta av potentialen för nordiskt samarbete på området.
• Den nordiska modebiennalen i Frankfurt 2014. Den tredje nordiska modebiennalen tog plats i Frankfurt
i Tyskland i perioden 21 mars till 26 juni 2014. Den första biennalen hölls i Reykjavik i 2009 efterföljt av
Seattle i 2011. Den nordiska biennalen i Frankfurt satte fokus på färöisk, grönländsk och isländsk konst
och modedesign. Arrangemanget syftade till att synliggöra kreativa talanger från de västnordiska
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öarna och bana väg för dem i utlandet. Den nordiska modebiennalen bestod av en utställning och en
konferens, och i 2014 utgavs en bok kopplat till biennalen.

Det interkulturella Norden
• ”Hvad man i ungdommen nemmer, det man i alderdommen ej forglemmer” – konferens om det fria foreningslivet och de äldres roll. I många fall utgör medelålders och äldre personer största delen av det samhällssegment som konsumerar kultur, och samtidigt är det denna grupp som i de flesta fall upprätthåller det fria föreningslivet. Den kunskap som uppstår i föreningslivet är ovärderlig. Därför är den viktig
att värna om och förmedla vidare till de yngre generationerna. Detta projekt fokuserade på hur man
kan bevara kunskapen som deltagarna i det fria föreningslivet besitter, och hur man kan förmedla den
vidare till yngre generationer.
Det unga Norden
• Ungas konstworkshop – ”Nordisk Lys 2014”. En nordisk kulturfestival för unga i åldern 14-17 år. 75 unga
konstnärer samlades på 15 olika platser i Norden för att arbeta tillsammans med konstnärer. Festivalen
omfattade fem olika konstarter: dans, visuell konst, teater, cirkus och musik.
• Barn- och ungdomslitteraturfestival på Island. I samband med det nordiska barnbokspriset arrangerades
en nordisk barn- och ungdomslitteraturfestival på Island under hösten 2014. De författare och illustratörer som nominerades till priset 2014 bjöds in. Festivalen satte därmed fokus på modern nordisk barnoch ungdomslitteratur, men intentionen var också att bjuda in författare och illustratörer från andra
länder. Festivalen fokuserade på tre områden: Läsarskaran (bar och unga), författare och konstnärer
samt akademiker.
Det digitala Norden
• En nordisk webportal för riksarkiven. En gemensam webportal eller hemsida med syfte att öka riksarkivens synlighet i cyberspace och öka allmänhetens tillgång till data i arkiven.
• Presentation av de isländska sagorna på danska, norska och svenska. Under våren 2014 utkom den samlade isländska sagoskatten översatt till danska, svenska och norska.

Danmarks ordförandeskap 2015 – Vækst, velfærd og værdier3
Det hållbara Norden
• Kulturens bidrag till hållbarhet och aktuella samhällsutmaningar. Danmarks ordförandeskap satte fokus
på kultur som en grundläggande del av hållbarhetsbegreppet och kulturen som drivkraft för hållbar
utveckling generellt. Insatsen bidrog till initiativet ”Culturability BSR”, som var ett brett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt som involverade samarbetsfora och aktörer i Norden, Östersjöregionen och EU.
Det kreativa Norden
• Utveckling av ”Nordic Cool”-konceptet till profilering av Norden. Efter succén med ”Nordic Cool” i
Washington 2013 önskade ordförandeskapet utveckla konceptet, dvs. samla erfarenheterna från Nordic Cool-projektet för att sedan följa upp på projektet i 2017.
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Det unga Norden
• Fokus på barns och ungas kulturdeltagande. En konferens på temat ”mötet med arkitekturen – barn,
unga och vuxna” blev avhållen i mars 2015 i Köpenhamn. Orsaken är att arkitektur är en så naturlig del
av barns och ungas vardag att de ofta inte tänker över det inflytande det har. Arkitekturen speglar hur
vi lever, de värderingar och föreställningar vi har om ett bra liv och hur vi önskar att samhälles ska bygggas. Syftet med konferensen var att bygga vidare på det existerande erfarenhetsutbytet, samt sätta
nordiskt fokus på möjligheter och utmaningar med att främja barns och ungas möte med arkitekturen.
• Maker-event. Arrangemanget hade som utgångspunkt det världsomspännande FabLab-nätverket som
samlar en rad lokala FabLab:s runt om i världen och som ger tillgång till verktyg för att utveckla nya
idéer och ger ramar för digitalt samskapande. Maker-eventet hade som syfte att synliggöra den konstnärliga delen av ”maker-kulturen” för övriga ungdomar, bl.a. genom att visa de ungas verk runt om i
Köpenhamn.
• Nätverksmöte på temat ”nordiska strategier på barnkulturområdet”. Syftet var att dela kunskap och erfarenheter om strategier på barnkulturområdet. Deltagarna var huvudsakligen representanter från kulturministerierna och undervisningsministerierna i Norden.
• Ordskælv – ett tvärvetenskapligt skrivprojekt. Projektet riktade sig mot en grupp utsatta unga i Norden
som fick möjlighet att skriva en novell om deras liv.
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Det digitala Norden
• Utmaningar för public service i ett nordiskt perspektiv. Digitaliseringen av medieområdet ställer grundläggande frågor omkring public service-mediernas syfte, roll och funktion de kommande åren. Därför
hölls en temadiskussion med de nordiska kulturministrarna och representanter för de nordiska public
service-institutionerna i anknytning till kulturministrarnas vårmöte på Färöarna.

Finlands ordförandeskap 2016 – Vatten, natur och människor4
Det hållbara Norden
• “Diversity and sustainable development as a part of the Nordic culture” – policy-seminarium i Helsingfors.
Nordiskt kulturliv kommer förbättra hållbarheten i de nordiska samhällena genom att vara mer tillgängligt och engagerande. Inom ramarna för seminariet tog man upp de sammantagna effekterna av
social, kulturell och ekologisk hållbar utveckling.
Det kreativa Norden
• Seminarium om arkitektur som en grundläggande struktur i nordisk kultur och välfärd. De nordiska länderna är världsberömda för deras arkitektur och design. Vid detta seminarium diskuterades arkitekturens betydelse för nordisk välfärd och konkurrenskraft.
Det interkulturella Norden
• UNESCO’s World Press Freedom Day in Helsinki. Finland stod värd för UNESCO:s konferens om yttrandefrihet. Konferensen belyste bl.a. journalisters säkerhet, tillgång till information, mediakunskap, emigration och kulturell yttrandefrihet.
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Re-shaping Cultural Policies seminar in Helsinki. Seminariet var ett side-event till den ovannämnda konferensen om yttrandefrihet. Målet med seminariet var att öka medvetenheten kring vikten av mångfald inom kulturell yttrandefrihet för hållbar utveckling och kulturellt uttryck i de nordiska länderna,
samt hur dessa kan användas för implementeringen av Agenda 2030.

Det unga Norden
• SILLAT-BRIDGES-BROAR-BROER – ungdomskonferens i Helsingfors. Konferensen fokuserade på välmående och inkludering av unga människor i Norden.
Det digitala Norden
• “Digital collections – more open Nordic region” seminarium i Helsingfors. Seminariet fokuserade på de
senaste utvecklingarna inom samlingshantering för museum och diskuterad de största utmaningarna
och möjligheterna för fältet i förhållande till digitalisering.

Norges ordförandeskap 2017 – Norden i omstilling5
Det hållbara Norden
• God ledning och fler kvinnor i idrotten. En bra ledning är viktig för att upprätthålla idrottens kärnvärderingar och integritet. Detta fastslogs under det nordiska idrottsministermötet som avhölls i förbindelse
till Olympiska spelen för ungdomar i Lillehammer 2016. Mötet resulterade i ett gemensamt nordiskt
uttalande med uppmaning om en förbättrad ledning i idrotten, härunder bättre könsbalans i idrottsorganisationer. Som uppföljning på detta bjöd Norges kulturminister in till ett nordiskt idrottstoppmöte
för att följa upp på det gemensamma nordiska uttalandet.
• ”Arctic Arts Summit” - arktiskt kulturtoppmöte. Under mötet framhävdes och diskuterades konstens och
kulturens värde och potential i arbetet för en hållbar och konkurrenskraftig utveckling i Arktis.
Det kreativa Norden
• Nordic Matters på Southbank Centre. Stor nordisk kultursatsning på Southbank Centre i London. Målet
var att bidra till ökat internationellt intresse och uppmärksamhet för Nordiska kulturuttryck och konstnärer.
Det digitala Norden
• Nordisk film i den digitala marknaden. De nordiska länderna är små marknader individuellt, och det är
svårt att bygga affärsmodeller som endast står för nationellt innehåll. Ett nordiskt samarbete kan här
vara fruktbart. Detta diskuterades under ett filmpolitiskt ministerseminarium under Filmfestivalen i
Haugesund i augusti 2017.
Det unga Norden / det interkulturella Norden
• Volt språkprogram. De nordiska kulturministrarna beslutade att skapa ett eget stödprogram för barn,
ungdomar, kultur och språk. Programmet lanserades under 2017. Den nordiska språkförståelsen är
central, och detta ger Nordiska ministerrådet ett nytt och viktigt verktyg på kulturområdet för att öka
språkförståelsen.
5
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Kulturlivets och frivillighetens roll i integrering och inkludering. Projektet var ett tre-årigt projekt som tog
utgångspunkt i konst- och kulturlivets roll som arena och mötesplats för inkludering och integrering.
Syftet var att lyfta frågan om hur vi kan nyttja kompetensen hos de nyanlända.

Annat
• Olaglig handel med kulturföremål. Målet med samarbetet kring bekämpning av olaglig handel med kulturföremål är att uppnå ett välfungerande samarbete som kan ge mervärde i form av bättre utnyttjande
av våra totala resurser och implementering av effektiva åtgärder som kan förhindra att kulturföremål
från utsatta områden importeras olagligt till de nordiska länderna.
• Medieekonomi. Mediediversiteten i de nordiska länderna är under press. Den ökade konkurrensen från
företag som Facebook och Google har konsekvenser för annonsmarknaden och därmed också för medieekonomin. Kulturministrarna inledde därför en undersökning för att stärka kunskapsbasen om globala utmaningar för den nordiska medieindustrin. Undersökningen genomfördes av NORDICOM och
analyserades och diskuteras på ett mediemöte under nordiska mediedagar i Bergen.

Sveriges ordförandeskap 2018 – Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden6
Det hållbara Norden
• Främjande av nordiska hållbarhetslösningar. Inom den treåriga svenska ordförandeskapssatsningen
Främjande av nordiska hållbarhetslösningar skalade Sustainordic (den nordiska plattformen för hållbar
arkitektur och design) upp sin verksamhet betydligt. Detta skedde delvis genom att lyfta goda nordiska
exempel och genomföra internationella främjandeinsatser.
• Arkitekturkonferens. Statens centrum för arkitektur och design tog upp traditionen att anordna en nordisk arkitekturkonferens, denna gång på temat hållbarhet, i Stockholm mellan den 31 maj och den 1
juni. Konferensen tittade närmare på förhållandet mellan forskning och praktik inom nordisk arkitektur
och design för att uppnå hållbara och bärkraftiga livsmiljöer.
• Konferens om kultur och hälsa. Kultur och hälsa är ett växande kunskapsfält i de nordiska länderna. För
att bidra till ökat utbyte inom området arrangerade Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Stockholms läns landsting under senvåren en dialog mellan olika vetenskapliga traditioner och professionella
fält av praktiker under en konferens i Stockholm. Fokus var på hur konst och kultur kan komplettera
traditionell vård och omsorg.
Det kreativa Norden
• Fristadskonferens. Statens kulturråd och Malmö stad arrangerade tillsammans med ett flertal andra aktörer konferensen och expertmötet Safe Havens den 5–7 december i Malmö. Syftet var att stärka det
nordiska samarbetet kring yttrandefrihetsfrågor och hotade konstnärer samt att återkoppla till det
första expertmötet på temat som hölls under det förra svenska ordförandeskapet 2013. Konferensen
sammanförde tjänstemän från de nordiska länderna med internationella experter inom fristadsområdet för att skapa nätverk och förutsättningar för att främja yttrandefriheten och fristadssystemet i ett
nordiskt, europeiskt och internationellt sammanhang.
Det interkulturella Norden
• Språkrevitalisering. Flera språk i Norden talas av få personer och är sårbara. De riskerar att försvinna för
alltid om insatser inte görs för att revitalisera dem. Institutet för språk och folkminnen och Sametinget
6
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i Sverige anordnade ett erfarenhetsutbyte i form av en workshop under titeln ”Håll språken levande!
Kulturens betydelse för Nordens språkliga mångfald”. Arrangemanget innehöll inslag av goda exempel
på kultur för språkrevitalisering i de nordiska länderna för att inspirera och bygga kapacitet för nutid
och framtid.

Det unga Norden
• Kulturskolan och ensamkommande och nyanlända barn och unga. Under de senaste åren har många barn
och unga sökt sig till Norden för säkerhet, inte sällan som ensamkommande. Under det svenska ordförandeskapet anordnade Kulturskolerådet ett nordiskt och estniskt projekt om ensamkommande och
nyanlända barn och unga samt integration genom kulturutövande med nätverksträffar och en konferens på temat.
Det digitala Norden
• Fokus på barn och ungas nyhetskonsumtion. Det finns många likheter mellan de nordiska länderna i
fråga om ungas medievanor, men också skillnader. I anslutning till kulturtoppmötet i Malmö 8–9 maj
höll Nordicom och Statens medieråd ett arrangemang på temat ungas nyhetskonsumtion i ett förändrat medielandskap. Under hösten gavs även en antologi på temat ut. Syftet var att belysa hur barn och
unga tar del av nyheter och vad de anser vara pålitliga nyhetskällor i ett alltmer fragmenterat medielandskap.
• Riksarkivmöte. Riksarkivet arrangerade ett nordiskt expertseminarium under rubriken Nordisk informationsförsörjning under 400 år: mot demokrati, öppenhet och digitalisering. Till seminariet bjöds experter på digitalisering in från arkiv- och bibliotekssektorn i Norden och Baltikum för att diskutera samtida och framtida visioner, identifiera gemensamma problem och diskutera lösningar. Seminariet ägde
rum den 7–8 juni på Landsarkivet i Härnösand, samt vid Mediakonverteringscentrum i Fränsta.
Annat
• Kulturtoppmöte. Den 8 och 9 maj bjöd Sveriges kultur- och demokratiminister, i egenskap av ordförande i Nordiska ministerrådet för kultur, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, Region
Skåne och Nordisk kulturfond in lokala, regionala och nationella kulturpolitiker samt nordiska aktörer
till ett nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i Malmö. Här diskuterades hur aktörer på nordisk, nationell,
regional och lokal nivå tillsammans kan stärka förutsättningarna för kultur i hela Norden. Inom ramen
för toppmötet hölls även årets första ordinarie nordiska kulturministermöte, bland annat kring temat
public service roll i det nya nordiska medielandskapet.
• Nordisk kulturpolitisk dag om inkludering och integration. Kulturanalys Norden bjöd in till en nordisk kulturpolitisk dag under namnet ”Vem får vara med?” Dagen satte fokus på kulturens roll i ett inkluderande samhälle och kultursektorns öppenhet gentemot människor med olika bakgrunder.

Islands ordförandeskap 2019 – A common path
Det hållbara Norden
• The Weather Diaries: Västnordisk designutställning i de tre baltiska länderna. Tolv modeskapare från Island, Grönland och Färöarna ställde ut. Med en serie evenemang - utställning, konferens och workshop
- var avsikten att inspirera lokala baltiska designers och modeproducenter att bidra till en hållbar och

socialt ansvarsfull produktion, uppmuntra till en bred dialog och ansvarsfulla konsumenter och presentera västra nordiska / nordiska värden i modebranschen.
Det interkulturella Norden
• Nordiska konstnärer med mångkulturell bakgrund. Projektet var ett delprojekt inom Norges treåriga ordförandeskapsprogram 2017 om inkludering och kulturens roll för att integrera nya medborgare. Målet
var att etablera ett konstnärligt nätverk och en erfarenhetsgrupp. Detta gjordes genom en workshop i
Köpenhamn och ett konstnärsmöte på Island för och med nya och etablerade konstnärer med invandrarbakgrund. Island har genom sitt ordförandeskap säkerställt deltagande av konstnärer från Färöarna
respektive Grönland.
Annat
• Arts Arctic Summit: Kulturellt samarbete i Arktis - en konferens i Rovaniemi. Ämnet Kulturellt samarbete
i Arktis diskuterades först under det norska ordförandeskapet 2017 på en konferens i Harstad. Finland
bjöd in till en ny konferens 2019 och Island har tagit den till sitt ordförandeskap, inte minst mot bakgrund av att Island tog över ordförandeskapet för Arktiska rådet i juni 2019. Målet med konferensen är
bl.a. att finna lösningar på ett cirkumpolärt samarbete, speciellt mellan Norden och medlemmarna i
Arktiska rådet. Konferensen ägde rum i juni 2019.
• Nordisk/Internationell konferens om världsarvskonventionen från 1972. I oktober 2019 arrangerades en
konferens i samarbete med UNESCO med ”good governance” och bättre lösningar på förvaltning av
existerande världsarv som centrala teman. Fokus låg också på transnationellt samarbete och möjligheter att etablera världsarvsområden med god integritet.
• Nordiskt nätverksseminarium för att styrka oberoende kvalitetsjournalistik. Seminariet bestod av två
delar. Den första delen handlade om kvalitetsjournalistik och nätverksskapande, och är en uppföljning
på sveriges ordförandeskapsprojekt 2018 på samma tema och dess rekommendationer. Den andra
delen handlar om media- och informationskunskap och ”best practice” i Norden om hur man förmedlar
information till vuxna om desinformation och ”fake news”, med referens till demokratifrågor och hur
detta kan påverka samhällsdemokratin. Seminariet ägde rum i oktober 2019.
• Nordisk konferens: De isländska sagorna i en ny utgåva på danska/norska/svenska – nu då? Under Islands
senaste ordförandeskap, i 2014, utkom de isländska sagorna i en ny översättning på danska, norska och
svenska. I 2018 blev de publicerade på modern isländska i anledning av 100-årsjubiléet för Islands suveränitet. Nu är frågan hur vi kan förmedla detta gemensamma kulturarv till nya generationer. Vad har
vi lärt oss av det store oversättningsprojekt som varade i nästan 10 år? Det arrangerades därför en nordisk konferens med bl.a. dessa teman i fokus i september 2019.

