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Utskottsförslag 
om nordisk jämförande analys av coronapandemins konsekvenser för 

kultursektorn 

Förslag 

Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att genomföra en nordisk jämförande analys av coronapandemins konse-

kvenser för kultursektorn 

Bakgrund 

Kultursektorn i hela Norden har drabbats hårt av coronakrisen. Stängda teatrar, bio-

grafer, muséer och konsertlokaler har skapat enorma inkomstbortfall för företag och 

organisationer som inte längre kan ta emot besökare och publik på grund av restrikt-

ionerna med antal människor som får samlas på en plats. Men coronakrisen har också 

drabbat enskilda kulturutövare som ofta har osäkra anställningsformer och/eller är 

egenföretagare.  Branschen sysselsätter dessutom inte bara kulturutövare, utan även 

tekniker, snickare, kostymörer, maskörer, administratörer, biljettpersonal med flera.  

 

En sammanställning som tidningen Dagens Nyheter i Sverige har gjort över olika 

fackförbunds enkäter till sina medlemmar visar att av t.ex. Teaterförbundets med-

lemmar uppgav 84 procent av egenföretagarna att de har förlorat eller kommer att 

förlora arbete. Samtidigt uppgav 75 procent av visstidsanställda att de har förlorat el-

ler kommer att förlora arbete och 38 procent i samma grupp att de blivit uppsagda.  I 

en enkätundersökning under mars av Konstnärernas riksorganisation uppgav 63,5 

procent av 1032 svarande att deras ekonomi påverkats negativt i mycket hög grad. 

48 procent uppgav att de hade förlorat uppdrag på grund av coronakrisen. 
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I Finland har Undervisnings- och kulturministeriet gjort en enkät som har besvarats 

av cirka 1600 aktörer inom branschen. Deras sammanlagda nettoinkomstbortfall un-

der våren, som baserar sig på deras uppskattningar, uppgår till cirka 130 miljoner 

Euro. I verkligheten är beloppet större, eftersom de som besvarat enkäten endast re-

presenterar en del av fältet. Vid bedömningen av coronapandemins konsekvenser för 

verksamheten hittills ansåg hälften av respondenterna att verksamheten hade även-

tyrats väsentligt. För en fjärdedel av respondenterna har pandemin orsakat bety-

dande förändringar i verksamheten och för den resterande fjärdedelen endast små 

förändringar. 

 

Enligt en statusrapport från Nordiska kulturfonden, Håndtering af coronasituationen i 

kultursektorn i Norden1, var de nordiska länderna snabba i att utforma tillfälliga stöd-

paket som riktades till kultursektorn. Rapporten visar också att offentliga och privata 

bidragsgivare i Finland och Danmark har gått samman om särskilda stödpaket. Norsk 

kulturråd har också utlyst medel för forskning på hur coronakrisen påverkar digital 

produktion, förmedling och nyttjande och brukande av kultur. Rapporten visar också 

att länderna, var för sig, har igångsatt olika analyser av hur kultursektorn har påver-

kats av coronakrisen, dels för att få en aktuell bild av situationen men också för att 

förbereda sig för kommande utmaningar i framtiden.  

 

En förutsättning för att kulturutövare ska kunna verka och bidra till en hållbar ut-

veckling är att de har möjlighet att arbeta under rimliga villkor. Kultursektorn har an-

passat sig till den rådande situationen genom innovativa lösningar för digital för-

medling av konst och kultur.  Å ena sidan skapar digitaliseringen nya möjligheter att 

producera och göra konst och kultur mer tillgänglig, å andra sidan skapar den pris-

press eftersom konsumenterna är mindre benägna att betala för digitala upplevelser. 

Digitala lösningar kräver dessutom tekniska investeringar som kan vara svåra att 

göra för den lilla teatern eller konsertstället. Det är också tveksamt om digital för-

medling av konst och kultur kan ersätta det fysiska mötet i t.ex. en teatersalong. Ris-

ken för att krisen för kultursektorn blir långvarig är överhängande. Även om de nor-

diska länderna nu öppnar upp sina samhällen finns, när detta skrivs, fortfarande stora 

begränsningar på hur många människor som får samlas i t.ex. en konsertlokal. Och 

även om det nu har börjat säljas ett begränsat antal biljetter igen vet ingen om och 

när publiken vågar sig tillbaka till biografer och konsert- och teaterlokaler. 

 
  

                                                                    
1 https://www.nordiskkulturfond.org/media/30105/306haandtering-af-coronasituationen-i-kultursektoren-i-norden.pdf 
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Utskottets synpunkter 

Utskottet för kunskap och kultur anser att kulturens roll i samhället i dessa svåra tider 

är viktigare än någonsin. Kulturens betydelse för människors välbefinnande är oom-

tvistad och utskottet är imponerat av kultursektorns förmåga till anpassning och vilja 

att, trots utebliven fysisk publik, med nya innovativa digitala lösningar göra konst 

och kultur tillgänglig. Utskottet är dock starkt oroat för att uteblivna intäkter och in-

komster för enskilda kommer att betyda konkurser och att enskilda kulturutövare 

helt mister sin förmåga att helt eller delvis försörja sig på sin konst. Utskottet väl-

komnar att länderna var för sig har etablerat tillfälliga stödordningar som syftar till 

att lindra krisens effekter. Utskottet för kunskap och kultur välkomnar även att Nor-

diska kulturfonden och Nordisk kulturkontakt har gjort anpassningar som möjliggör 

för stödmottagare att skjuta fram projekt eller göra andra nödvändiga förändringar i 

projekt som en konsekvens av pandemin, samt att de nordiska kulturministrarna har 

skjutit till extra medel till Kultur- och konstprogrammet för att lindra effekterna av 

pandemin. 

 

Enligt statusrapporten från Nordiska kulturfonden är flera nordiska länder igång med 

ett analysarbete om pandemins konsekvenser för kulturlivet. Utskottet för kunskap 

och kultur anser att detta också borde göras på nordisk nivå. Ett av huvudsyftena 

med det nordiska samarbetet är att vi ska lära av varandra. Utskottet för kunskap och 

kultur önskar därför att Nordiska ministerrådet tar fram en nordisk jämförande ana-

lys av coronapandemins konsekvenser för kultursektorn i Norden. Vilken typ av insat-

ser har gjorts på statlig, regional och kommunal nivå för att lindra effekterna, vilka 

ekonomiska konsekvenser har kulturinstitutioner och enskilda lidit och hur ser vägen 

framåt ut? Med en nordisk jämförande analys kan länderna lära av varandra, få ökad 

kunskap om vad som har och inte har fungerat och på så sätt stå bättre rustade till-

sammans inför kommande utmaningar. 
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