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Nefndartillaga um samanburðargreiningu á áhrifum kórónufaraldursins á 

menningarstarfsemi á Norðurlöndum 

Tillaga 

Norræna þekkingar- og menningarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að láta vinna samanburðargreiningu á áhrifum kórónufaraldursins á 

menningarstarfsemi á Norðurlöndum. 

 

Bakgrunnur 

Kórónufaraldurinn hefur bitnað hart á menningarstarfsemi á öllum Norðurlöndum. 

Lokun leikhúsa, kvikmyndahúsa, safna og tónleikahúsa hefur valdið miklum 

samdrætti tekna hjá fyrirtækjum og stofnunum sem geta ekki lengur tekið á móti 

safngestum, áhorfendum og áheyrendum vegna reglna sem takmarka hversu margir 

mega safnast saman á einum stað. Kórónufaraldurinn hefur þó einnig bitnað á ein-

stökum listamönnum sem búa oft við ótrygg ráðningarkjör og/eða eru sjálfstætt 

starfandi. Við það bætist að í þessari atvinnugrein starfar ekki aðeins listafólk, heldur 

einnig tæknifólk, trésmiðir, starfsfólk við búninga- og grímugerð, stjórnendur, 

miðasölufólk o.s.frv. 

 

Samantekt sænska dagblaðsins Dagens Nyheter á niðurstöðum kannana sem ýmis 

stéttarfélög hafa gert meðal félaga sinna sýnir til að mynda að 84 af hundraði 

sjálfstætt starfandi félaga í Teaterförbundet [samtökum leikhússfólks] segja að vinna 

þeirra hafi dregist saman eða muni gera það. Meðal lausráðinna starfsmanna svöruðu 

75 af hundraði því sama til og 38 af hundraði í sama hópi sögðust hafa fengið 

uppsagnarbréf. Í könnun sem gerð var í mars á vegum Konstnärernas riksorganisation 

[samtaka listamanna] bárust svör frá 1032 þátttakendum og sögðust 63,5 af hundraði 

hafa orðið fyrir mjög miklu tekjutapi. Þá sögðust 48 af hundraði hafa misst verkefni 

vegna kórónufaraldursins. 

 

Í könnun á vegum finnska mennta- og menningarmálaráðuneytisins bárust svör frá 

um 1600 aðilum í þessari atvinnugrein. Sá hópur taldi ráðstöfunartekjur sínar hafa 

dregist saman um hér um bil 130 milljónir evra á vormánuðum. Samdrátturinn er í 

raun meiri sökum þess að könnunin náði ekki til allra sem starfandi eru í greininni. 
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Spurningu um mat á áhrifum kórónufaraldursins á starfsemina svaraði helmingur 

svarenda á þá leið að faraldurinn hefði grafið verulega undan starfseminni. 

Fjórðungur svaraði því til að faraldurinn hefði leitt til verulegra breytinga á 

starfseminni og síðasti fjórðungurinn að breytingar hefðu aðeins verið smávægilegar. 

 

Í stöðuskýrslu frá Norræna menningarsjóðnum, Håndtering af coronasituationen i 

kultursektoren i Norden1 [Viðbrögð við áhrifum kórónufaraldursins á 

menningarstarfsemi á Norðurlöndum], kemur fram að norrænu ríkin hafi brugðist 

skjótt við og tekið ákvarðanir um tímabundinn stuðning við menningarstarf. Þar 

kemur einnig fram að í Finnlandi og Danmörku hafi opinberar stofnanir og einkaaðilar 

tekið sig saman um sérstakar stuðningsaðgerðir. Þá hefur Norsk kulturråd [norska 

menningarráðið] tilkynnt framlög til rannsókna á áhrifum kórónufaraldursins á 

framleiðslu, miðlun og notkun stafræns efnis og á menningarneyslu. Skýrslan sýnir 

einnig að athugun á afleiðingum kórónufaraldursins á menningarstarfsemi er hafin í 

öllum löndunum, og er tilgangurinn annars vegar sá að fá skýra mynd af ástandinu og 

hins vegar að undirbúa viðbrögð við svipuðum úrlausnarefnum í framtíðinni. 

 

Forsenda þess að listamenn geti sinnt störfum sínum og stuðlað að sjálfbærri þróun 

er að þeim séu búin viðunandi kjör. Menningarstofnanir hafa lagað sig að aðstæðum 

með nýskapandi lausnum á sviði stafrænnar miðlunar lista og menningar. Stafræn 

miðlun opnar annars vegar nýjar leiðir til listsköpunar og til að gera list og menningu 

aðgengilegri, en hins vegar myndar hún verðþrýsting sem stafar af því að neytendur 

eru tregari til að greiða fyrir stafrænan flutning. Stafrænar lausnir krefjast einnig 

fjárfestinga í tæknibúnaði sem geta verið litlum leik- og tónleikahúsum ofviða. Þá er 

ástæða til að efast um að stafræn miðlun listar og menningar geti komið í stað þeirrar 

upplifunar að hitta annað fólk í leikhúsi eða öðrum svipuðum stað. Sú hætta vofir yfir 

að þessi samdráttur í menningarstarfsemi verði langvinnur. Þótt samfélagið sé nú að 

opnast aftur á Norðurlöndum eru enn í gildi, þegar þetta er skrifað, miklar 

takmarkanir á því hversu margt fólk má safnast saman, til að mynda á tónleikastað. 

Og enda þótt miðasala sé hafin á ný í nokkrum mæli veit enginn hvort og hvenær 

almenningur hættir sér aftur í kvikmynda-, tónleika- og leikhús. 

 

Sjónarmið nefndarinnar 

Þekkingar- og menningarnefndin lítur svo á að menningin gegni mikilvægara 

hlutverki í samfélaginu á þessum erfiðu tímum en hún hefur gert nokkru sinni áður. 

Óumdeilt er að menningin hefur mikið að segja um vellíðan fólks og nefndinni þykir 

mikið til þess koma hvernig menningarstofnunum hefur tekist að laga sig að ríkjandi 

ástandi og hversu sterkan vilja þær hafa sýnt til að gera list og menningu aðgengilega 

með nýskapandi stafrænum lausnum, þótt aðsókn hafi alveg fallið niður. 

Nefndarmenn hafa þó miklar áhyggjur af því að samdráttur í miðasölu og minni 

launatekjur einstaklinga geti leitt til gjaldþrota og valdið því að einstakir listamenn 

hætti með öllu að geta notað listsköpun sína til að framfleyta sér, að öllu leyti eða að 

hluta. Nefndin fagnar því að ríkin hafa hvert um sig ákveðið að veita tímabundinn 

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

 

https://www.nordiskkulturfond.org/media/30105/306haandtering-af-coronasituationen-i-kultursektoren-i-norden.pdf
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stuðning í því skyni að milda áhrif krísunnar. Þekkingar- og menningarnefndin fagnar 

því einnig að Norræni menningarsjóðurinn og Norræna menningargáttin hafa lagað 

sig að aðstæðum með því að gera styrkþegum kleift að fresta verkefnum eða gera 

aðrar breytingar á þeim vegna faraldursins, og að ráðherrar menningarmála á 

Norðurlöndum hafa aukið framlög til Lista- og menningaráætlunarinnar til þess að 

milda áhrif faraldursins. 

 

Samkvæmt stöðuskýrslu Norræna menningarsjóðsins er nú hafin í mörgum norrænu 

ríkjanna vinna við að greina áhrif faraldursins á menningarstarfsemi. Þekkingar- og 

menningarnefndin er þeirrar skoðunar að slík vinna þurfi einnig að fara fram á 

vettvangi Norðurlandanna í heild. Einn megintilgangur norræns samstarfs er að við 

lærum hvert af öðru. Af þeim sökum fer þekkingar- og menningarnefndin þess á leit 

við Norrænu ráðherranefndina að hún láti vinna samanburðargreiningu á áhrifum 

kórónufaraldursins á menningarstarfsemi á Norðurlöndum. Hvað hefur verið gert af 

hálfu ríkisvaldsins, héraða og sveitarfélaga til að milda þau áhrif, hvaða fjárhagslegar 

afleiðingar hafa komið fram hjá menningarstofnunum og einstaklingum og hverjar 

eru horfurnar? Samanburðargreining á ástandinu á Norðurlöndum getur gert 

ríkjunum kleift að læra hvert af öðru, öðlast aukna þekkingu um hvað hafi skilað 

árangri og hvað ekki, en það gerir þau betur undir það búin að takast á við 

úrlausnarefni framtíðarinnar í sameiningu. 
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