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Sammendrag 

Kunsten og kulturen er tradisjonelt kjent for sin egenverdi, ved at det gir mennesket 

glede kun ved å være en del av menneskets liv. Kulturen har samtidig bli verdsatt på 

bakgrunn av dens nytte som sosialt lim og som nasjonsbygger. Mot slutten av det tjuende 

århundret er kunst og kultur i større grad blitt vurdert fra et økonomisk perspektiv. Kultur og 

næring er i dag koblet sammen gjennom begrepet kulturell og kreativ næring, som i Norge 

betegner en næring bestående av elleve bransjer fra kultursektoren. Spillbransjen er en av 

disse.  

 I 2015 gav Kulturdepartementet for første gang midler til Innovasjon Norge. Dette 

markerte begynnelsen på regjeringens satsning på kulturell og kreativ næring, hvor 

departementet bidro til å finansiere pilotprogrammet Spill ut i verden. Målet var å styrke den 

norske spillnæringens eksportevne gjennom tilføring av kapital og kompetanse. I 

statsbudsjettet for 2017 vil Kulturdepartementet bevilge 70 millioner kroner for å legge til 

rette for vekst og utvikling i kultursektoren og styrke kunstneres muligheter for økte 

egeninntekter. Dette innebærer 30 millioner kroner til Innovasjon Norge sin satsning på 

kulturell og kreativ næring. 

 Ved å ta utgangspunkt i Spill ut i verden-programmet, forsøker denne oppgaven å 

synliggjøre det politiske arbeidet som ligger bak lanseringen av dette programmet. Ved bruk 

av dokumentanalyse studeres verdsettingspraksiser i en kjede av offentlige dokumenter som 

bygger på hverandre, og som er tematisk knyttet til satsningen på kulturell og kreativ næring. 

Studiet bidrar til forståelsen av hvilke ideer dette politiske prosjektet er bygd på, og hvilke 

praksiser som benyttes for å koble kulturen og økonomien sammen. Fra at kultur og næring 

ble ansett som separate sfærer, sees kulturen nå som en næring i vekst som det knyttes store 

forventninger til, kulturen er også koblet til distrikt- og byutvikling, og ikke minst sees kultur, 

gjennom begrepet kreativitet, som en viktig innsatsfaktor i øvrig næringsliv.  

En rekke forskjellige begreper er blitt brukt om forholdet mellom kultur og næring. 

Oppgaven viser at disse ofte representerer pragmatisk politisk arbeid for å koble disse sfærene 

sammen, gjennom argumenter for behovet for, og potensialet knyttet til, dette samspillet. 

Kultur- og næringslivet er blitt konvergert først gjennom begrepet kulturnæringer og videre 

gjennom kulturell og kreativ næring. Som et resultat av denne prosessen fikk Innovasjon 

Norge for første gang midler fra Kulturdepartementet, og slik ble Spill ut i verden-

programmet muliggjort. 
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1 Introduksjon 

Norsk filminstitutt, som er Kulturdepartements underliggende virkemiddelaktør, har 

gitt lanseringsstøtte til spillbransjen siden 2010. I 2016 ble Innovasjon Norge, som eies av 

Nærings- og fiskeridepartementet, trukket inn i dette arbeidet med å styrke den norske 

spillnæringens eksportevne. Da Spill ut i verden-programmet ble lansert på Filmens hus i 

februar dette året var både kulturminister Linda Hofstad Helleland og administrerende 

direktør for Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth til stede. Det var Kulturdepartementet, 

Innovasjon Norge og Norsk filminstitutt som stod bak pilotprogrammet som skulle svare på 

bransjens utfordringer med å nå ut internasjonalt. Gjennom tilføring av kapital og kompetanse 

var programmets målsetning å hjelpe selskapene i å utnytte sitt kommersielle potensiale. Spill 

ut i verden-programmet var gang Innovasjon Norges mottok midler fra Kulturdepartement, 

som finansierer satsningen med 5 millioner kroner. Et tilsvarende beløp ble også hentet fra 

Nærings- og fiskeridepartementet. Av disse midlene ble 7,5 millioner kroner forvaltet som 

eksportmidler av Innovasjon Norge, og til sammen 2,5 millioner kroner forvaltet av Norsk 

filminstitutt gjennom to lanseringstiltak. Programmet ble omtalt som et flaggskipprogram, 

men inneholdt også tiltak som kom hele spillbransjen til gode.  

Etter at 28 selskap hadde søkt om å bli med i programmet, var 13 plukket ut til neste 

runde hvor de fikk presentere sine prosjekter i midten av april 2016. Dette utvelgelsespanelet 

bestod av ansatte fra Innovasjon Norge og Norsk filminstitutt, samt to eksterne eksperter fra 

den svenske spillbransjen. Som en gjenspeiling av organisasjonenes roller, la Innovasjon 

Norge vekt på bedriftene, mens Norsk filminstitutt vektla prosjektene i vurderingen. Det var 

likevel bred enighet om de 8 selskapene som ble plukket ut til å få være med i programmet, 

selskapene var blant de beste i bransjen og de representerte et stort uutløst kommersielt 

potensiale. 

Igangsettelsen av programmet ble markert med en samling hos Norsk filminstitutt i 

mai hvor innholdet i kompetansedelen av programmet ble diskutert. Siden dette var et 

pilotprosjekt ble selskapene tungt delaktige i å forme denne delen av programmet. Interessant 

nok var det deling av erfaringer selskapene imellom som ble hyppigst trukket frem av 

deltakerne som en viktig komponent. I denne forbindelse underskrev alle deltakerne, meg selv 

inkludert, en taushetserklæring slik at all forretningsinformasjon som ble delt, forble 

taushetsbelagt. 



 

 

Samlingen ble etterfulgt av en workshop for de 8 selskapene under det årlige nasjonale 

spillbransjetreffet i juni. Utgangspunktet var et såkalt «multi station project», hvor Innovasjon 

Norge, på eget initiativ, hadde satt i gang et prosjekt hvor 9 av organisasjonens 36 utekontorer 

var gitt et oppdrag om å samle markedsinformasjon fra spillmarkedet i landene de var 

lokalisert. Denne informasjonen ble sammenstilt til et hefte, og brukt som utgangspunkt for 

markedspresentasjoner under samlingen.  

I september møttes deltakerne igjen, denne gang i Bergen hvor to av de deltakende 

spillbedriftene var lokalisert. I tillegg til sosiale arrangementer, var kompetanse- og 

erfaringsdeling, og videre planlegging programmets innhold, agenda for samlingen. Selv om 

det ble gjort klart at programmet hadde tilgjengelige midler til studietur til både Asia og 

Amerika, uttrykte deltakerne at de helst ønsket å dra til Sverige og Finland for å lære av sine 

suksessfulle naboer. 

Studietur til Stockholm ble arrangert i januar, hvor deltakerne fikk besøke to svenske 

bransjegiganter; King, utvikleren av mobilspillet «Candy Crush Saga» som omsatte for 2 

milliarder dollar i 20152, og Paradox som er Nordens største spillutgiver. Det ble også holdt 

en workshop hvor en representant fra et investeringsfirma med erfaring fra investering i 

spillbransjen forklarte hvordan de vurderer en investeringscase.  

Mange av deltakerne møttes igjen under spillbransjekonferansen «Game Developer’s 

Conference» i San Fransciso i slutten av februar. Med midler fra programmets del Felles 

lanseringstiltak på internasjonale arenaer, som ble forvaltet av Norsk filminstitutt, ble store 

deler av deltakelse- og reisekostnader dekt for deltakerne, men også for andre norske 

selskaper som ikke var del av programmet. Bransjeorganisasjonen Produsentforeningen Virke 

tok på seg prosjektlederrolle, hvor jeg selv ble engasjert for å koordinere den norske 

delegasjonen.  

Denne bransjekonferansen var opprinnelig ment som avslutningen på Spill ut i verden-

programmet, men det ble likevel holdt en ny samling i mai 2017 hvor selskapene la frem 

resultatene fra programdeltakelsen foran Innovasjon Norge, Norsk filminstitutt og 

Kulturdepartementet. Under samlingen kom det frem at det fortsatt var midler igjen i 

programmet, og det ble diskutert hva disse skulle brukes til. Innovasjon Norge foreslo å bruke 

midlene for å finansiere selskapenes deltakelse i andre av organisasjonens tilbud, mens de 

                                                 
2Brightman, J. (2016) King's profit and sales fall in 2015. Gamesindustry.biz.  
http://www.gamesindustry.biz/articles/2016-02-11-kings-profit-and-sales-fall-in-2015 (lest:26.5.2017) 

http://www.gamesindustry.biz/articles/2016-02-11-kings-profit-and-sales-fall-in-2015
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fleste av selskapene ønsket å bruke midlene for å arrangere nye samlinger for å dele erfaringer 

og kompetanse seg imellom. 

Gjennom Spill ut i verden-programmet har Innovasjon Norge og spillbransjen blitt 

kjent med hverandre, og førstnevnte ser at flere av sine eksisterende tilbud er i høyst grad 

relevante for spillnæringen. I samtaler med spillselskapene forsto jeg at mange av disse ser 

seg selv ha en fot i kultur og en fot i næring, derfor var et offentlig virkemiddel i regi av både 

Innovasjon Norge og Norsk filminstitutt kjærkomment. Dette virkemiddelet representerer 

samtidig en konvergering av kulturen og økonomien, noe som gjenspeiles i samarbeidet 

mellom de to virkemiddelaktørene. Disse sfærene har tradisjonelt vært adskilte, men ser nå ut 

til å nærme seg hverandre. Dette kan eksemplifiseres med statsbudsjettet for 2017 hvor 

Kulturdepartementet vil bruke 70 millioner for å legge til rette for vekst og utvikling i 

kultursektoren og styrke kunstneres muligheter for økte egeninntekter.3 Dette innebærer en 

bevilgning på 30 millioner kroner til Innovasjon Norge sin satsning på kulturell og kreativ 

næring.4 

 Hvorfor begynte Kulturdepartementet å gi oppdrag til Innovasjon Norge i 2015, og 

hvorfor bevilger de 30 millioner til denne virkemiddelaktøren i statsbudsjettet for 2017? Dette 

er spørsmål jeg ønsker å bidra til å svare på gjennom dette studiet av det politiske arbeidet 

som lå bak lanseringen av Spill ut i verden-programmet. 

1.1 Problemstilling 

Ved å ta utgangspunkt i dette caset, ønsker jeg å studere det bakenforliggende politiske 

arbeidet som muliggjorde lanseringen av Spill ut i verden-programmet. Gjennom å studere en 

kjede av offentlige dokumenter som bygger på hverandre, der forholdet mellom kulturen og 

økonomien er tema, ønsker jeg samtidig å gi innblikk i hvordan dette samspillet aktivt formes. 

Siden programmet ikke bare kan forstås som et tilskudd til den statlige 

virkemiddelporteføljen, men også som et uttrykk for en ny dreining i norsk kulturpolitikk. 

Siden dette markerer første gangen Kulturdepartementet gir oppdrag til Innovasjon Norge, er 

forskningsspørsmålet studiet vil forsøke å besvare et mer dyptgående spørsmål enn det 

                                                 
3 Kulturådet. (2016) Startskudd for satsing på kulturell og kreativ næring. 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/70-millioner-kroner-til-kulturell-og-kreativ-naring/id2514480/ 
(lest:26.05.17) 
4 Kulturrådet. (2016) Startskudd for satsing på kulturell og kreativ næring. 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/70-millioner-kroner-til-kulturell-og-kreativ-naring/id2514480/ 
(lest:26.05.17) 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/70-millioner-kroner-til-kulturell-og-kreativ-naring/id2514480/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/70-millioner-kroner-til-kulturell-og-kreativ-naring/id2514480/


 

 

umiddelbart kan oppfattes. Forskningsspørsmålet denne oppgaven vil prøve å gi et svar på er 

dermed:  

 

Hvilket politisk arbeid lå bak lanseringen av Spill ut i verden-programmet? 

 

En målsetning ved å svare på dette spørsmålet er å gi leseren innblikk i hvordan deler av 

samtidens kulturpolitikk er formet, og dermed bidra til innsikt i hvordan kulturpolitikken vil 

utvikle seg i fremtiden. 

1.2 Oppgavens struktur 

Det neste kapittelet gir en oversikt over litteraturen og det teoretiske materialet jeg 

bygger min analyse på. Etter en introduksjon til verdsettingsstudier og områder hvor denne 

tilnærmingen er benyttet, viser jeg til studier hvor dokumenter er analysert som politiske 

teknologier og verdsettingsagenter. En tematisk lignende studie av verdsettingspraksiser 

knyttet til kultur presenteres deretter. På bakgrunn av dette presenteres denne oppgavens 

forskningsdesign, og kapittelet avsluttes med noen etiske betraktninger knyttet til studiet. 

Kapittel tre søker å gi leseren et innblikk i det idemessige grunnlaget for utviklingen 

av norsk kulturpolitikk siden tusenårsskiftet. Ved at dokumentene som analyseres ofte 

refererer til britisk kulturpolitikk som inspirasjon, vurderes det som relevant å diskutere den 

kulturpolitiske utviklingen i Storbritannia. 

En tilsvarende begrunnelse ligger bak inkluderingen av kapittel fire der den første 

europeiske kartleggingen av kultursektorens verdiskapning diskuteres. Det refereres direkte til 

denne i dokumentkjeden som analyseres, og den har i tillegg vært til inspirasjon for 

tilsvarende kartlegginger i de nordiske landene, der iblant Norge. 

Kapittel fem og seks utgjør hoveddelen av denne oppgaven. Her gjøres det en 

dokumentanalyse av fem offentlige dokumenter som behandler forholdet mellom kultur og 

økonomi. Funnene i kapittel fem, som utgjør første del av analysen, gir grunnlaget for 

analysens andre del hvor saks- og begrepsutviklingen drøftes tettere opp mot begrepene 

vurderingsinnretninger5 og modifiseringsarbeid.6 Gjennom dette analysen vil arbeidet som la 

                                                 
5 Karpik, L. (2010). Valuing the Unique: The Economics of Singularities. Princeton, NJ: Princeton University Press. 
s. 45 
6 Asdal, K. (2015a) Enacting values from the sea. On innovation devices, value practices, and the co-
modifications of markets and bodies in aquaculture, forthcoming in Dussauge, Helgesson and Lee (eds) Value 
practices in the Life Sciences, Oxford University Press s.175 



5 

 

grunnlaget for satsningen på kulturell og kreativ næring, som Spill ut i verden-programmet er 

del av, bli synliggjort. 

Avsluttende bemerkninger om studiets funn gis i siste kapittel. 



 

 

2 Teoretisk og metodisk tilnærming 

2.1 Hva er verdsetting? 

Fabian Muniesa, forsker ved Centre de Sociologie de l'Innovation, École des Mines de 

Paris, gir en opphavshistorie til verdsettingsbegrepet i sin artikkel "A flank movement in the 

understanding of valuation" (2012). Her etablerer han begrepets opphav innenfor 

fagterminologien til den amerikanske filosofen John Dewey, som i 1913 foreslo en 

pragmatisk vending i forståelsen av verdier. Hans utgangspunkt var at forståelsen av verdier 

var for intimt knyttet til det Muniesa omtaler som idealisme-realisme kontroverser.7 Dewey 

ønsket å flytte fokus fra verdier til selve verdsettingen, sett som en praktisk handling, og 

gjennom denne pragmatiske flankemanøveren erstatte verdier med verdsetting som 

studieobjekt. Gjennom denne tilnærmingen, hvor avstanden mellom verdi og dens måleenhet 

kollapser, vil en åpne opp et konstruktivt analytisk rom.  

 For å flytte debatten bort fra idealisme-realisme kontroversen, var det kritisk for 

Dewey å vektlegge verdsetting som en aktiv prosess eller praksis. Gjennom sin pragmatiske 

posisjon i den filosofiske debatten rundt tankenes realitet, tok han utgangspunkt i at hvis 

virkeligheten består av handlinger, der tanker også er handlinger, er forskjellen liten mellom 

disse. På bakgrunn av at verdi betyr en vurdering, og at vurdering betyr mer enn eksistens, 

men at eksistens har en betydning for vurderingen som blir gjort, konkluderer Dewey med at 

verdi ikke er et subjektivt fenomen, men heller en praksis. Situasjonen som krever vurdering 

av verdi er ikke mental, men eksistensiell. Det finner først sted når nytte eller verdi blir tillagt 

noe i praksis, og når dens verdi både som en ide, og som eksisterende, avhenger av 

vurderinger om hva som skal gjøres. Verdi er "objektivt", men i en aktiv eller praktisk 

situasjon, ikke utenfor denne.8  

 Der verdi kan blir forstått som noe som ting har på grunn av hvordan mennesker 

vurderer det, men også noe ting har som en effekt av dens egen tilstand og relasjon til andre 

ting, leser Muniesa Dewey sitt verdsettingsbegrep som tilknyttet det som skjer med noe, 

                                                 
7 Muniesa, F. (2012), A flank movement in the understanding of valuation, The Sociological Review, Volume 59, 
Issue Supplement s.25 
8 Dewey, J. (1915), The logic of judgments of practice (Part I), The Journal of Philosophy, Psychology and 
Scientific Methods, 12(19): s. 516. Referert til via: Muniesa, F. (2012), A flank movement in the understanding 
of valuation, The Sociological Review, Volume 59, Issue Supplement s.26 



7 

 

denne prosessen kan være en relasjon eller en vurdering, eller begge samtidig.9 Verdsetting 

kan dermed forstås som om å vurdere virkeligheten, og samtidig påvirke den. 

2.2 Dokumenter som politiske teknologier og 

verdsettingsagenter 

I artikkelen “Enacting values from the sea. On innovation devices, value practices, 

and the co-modifications of markets and bodies in aquaculture” (2014) følger Kristin Asdal 

en saksutvikling knyttet til strategier for suksessfull kommersialisering av torskeoppdrett i 

offentlige innovasjons- og strategidokumenter. Arbeidet med å modifisere10 både markedet og 

det biologiske blir analysert gjennom å se på verdsettingsprosessen som finner sted i disse 

dokumentene. Asdal studerer praksisene og vitenskapen som involveres, og hvordan disse 

evaluerers og verdsettes i strategiplanene. Hennes utgangspunkt er oppfatningen av at deler av 

den økonomiske sosiologien, som tilnærmer seg verdier som sosialt konstruerte, i for stor 

grad er opptatt av å studere i hvilken grad dette stemmer. Dette har ført til at hvordan, og med 

hvilke midler, disse verdiene konstrueres, i for liten grad er blitt gjort til studieobjekt.  

Asdals posisjon kombinerer denne innsikten med fokuset på å studere praksiser fra 

vitenskap- og teknologistudier, og beveger seg videre mot å studere hvordan verdsetting, i seg 

selv, er aktive handlinger. Derfor tilnærmer hun seg dokumentene som politiske teknologier 

og verdsettingsagenter, og benytter betegnelsen; innovasjonsinnretninger for verdsetting og 

synkroniseringsverdi (timing values) for å beskrive de11. Hun foreslår så noen teoretiske 

verktøy for å studere slike verdsettingspraksiser: Begrepet co-modifisering foreslås for å 

tilnærme seg prosesser hvor objekter blir kapitalisert og omgjort til varer i et marked. Denne 

prosessen innefatter innsats for å modifisere12 objektene, både det biologiske og markedet, 

                                                 
9 Muniesa, F. (2012), A flank movement in the understanding of valuation, The Sociological Review, Volume 59, 
Issue Supplement s.26 
10 Asdal, K. (2015a) Enacting values from the sea. On innovation devices, value practices, and the co-
modifications of markets and bodies in aquaculture, forthcoming in Dussauge, Helgesson and Lee (eds) Value 
practices in the Life Sciences, Oxford University Press s.170 
11 Asdal, K. (2015a) Enacting values from the sea. On innovation devices, value practices, and the co-
modifications of markets and bodies in aquaculture, forthcoming in Dussauge, Helgesson and Lee (eds) Value 
practices in the Life Sciences, Oxford University Press s.170 
12 Asdal, K. (2015a) Enacting values from the sea. On innovation devices, value practices, and the co-
modifications of markets and bodies in aquaculture, forthcoming in Dussauge, Helgesson and Lee (eds) Value 
practices in the Life Sciences, Oxford University Press s.170 



 

 

derfor co-modifisering.13 Hun understreker at begrepet anvendes for å belyse at slike 

prosesser ikke er gitte, lineære eller unike, men noe som kan gjøres til objekt for analyse.14 I 

konteksten av artikkelens studieobjekt er dette begrepet ment å utfordre begreper som 

biokapital og bioøkonomien, gjennom å vise at det ikke er gitt at slike versjoner av økonomier 

vil eksistere, og at arbeid for å kapitalisere potensiell biokapital ikke nødvendigvis lykkes. 

For å analysere hvordan disse praksisene finner sted benytter Asdal begrepene market 

devices15 (som jeg oversetter til norsk som markedsinnretninger) og judgement devices16 (som 

jeg oversetter som vurderingsinnretninger). Fabian Muniesa, Yuval Millo og Michel Callon 

introduserte begrepet markedsinnretninger i sin artikkel An introduction to market devices 

(2007), der begrepet bygger på Foucaults dispositifs for å referere til de sosio-tekniske 

kunnskapsstrukturer og mekanismer som opprettholder og forsterker makt i en sosial enhet, 

hvor handlinger blir gjort økonomiske.17 Begrepet vurderingsinnretninger er hentet fra 

Luciens Karpiks verk Valuing the Unique: The Economics of Singularities (2010), her ble 

begrepet introdusert for å etablere et rammeverk for å bidra til forståelsen av prosesser som 

leder til at visse varer fremstår som mer verdifulle, på bekostning av andre, såkalte 

singuleringsprosesser.18 Begrepet omfatter en typologi av forskjellige former for 

vurderingsinnretninger19. En av disse er såkalt appellasjon, som innenfor vinproduksjon 

referer til lovbeskyttet geografisk områdeinndeling for å identifisere hvor vindruene er dyrket, 

til hvilke regler som gjelder for hvilke druer som kan dyrkes, alkoholnivået i vinen og den 

maksimale avkastningen druene kan gi. Produsenten må fylle alle kravene i appellasjonen for 

å lovlig kunne sette områdenavnet på etikken. Karpik anvender begrepet med samme hensikt, 

men bringer det utenfor vinproduksjon for å vise til hvordan distinkte varer gjøres attraktive 

ved å knyttes til merker, opprinnelser og sertifiseringer. 

                                                 
13 Asdal, K. (2015a) Enacting values from the sea. On innovation devices, value practices, and the co-
modifications of markets and bodies in aquaculture, forthcoming in Dussauge, Helgesson and Lee (eds) Value 
practices in the Life Sciences, Oxford University Press s.170 
14 Asdal, K. (2015a) Enacting values from the sea. On innovation devices, value practices, and the co-
modifications of markets and bodies in aquaculture, forthcoming in Dussauge, Helgesson and Lee (eds) Value 
practices in the Life Sciences, Oxford University Press s.170 
15 Muniesa, F. Millo, Y., and Callon, M. (2007). An Introduction to Market Devices, i Michel Callon, Yuval Millo 
and Fabian Muniesa (eds), Market Devices. Oxford: Blackwell, s.1–12. 
16 Karpik, L. (2010) Valuing the unique: the economics of singularities Princeton University Press. s.45 
17 Muniesa, F. Millo, Y., and Callon, M. (2007). An Introduction to Market Devices, i Michel Callon, Yuval Millo 
and Fabian Muniesa (eds), Market Devices. Oxford: Blackwell, s.1–12. 
18 Karpik, L. (2010). Valuing the Unique: The Economics of Singularities. Princeton, NJ: Princeton University 
Press. 
19 Karpik, L. (2010). Valuing the Unique: The Economics of Singularities. Princeton, NJ: Princeton University 
Press. s. 45 
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I sin analyse av dokumentene, viser Asdal at defineringen av verdi kun som profitt i 

denne konteksten ikke alene er tilstrekkelig. Selv om økonomiske verdier i form av profitt 

definitivt er det viktigste målet med å realisere disse innovasjonsstrategiene, eksisterer det et 

bredere sett verdsettings- og evalueringspraksiser som er uløselig knyttet til disse strategiene. 

Devaluering, bedømmelser, konstruksjon av relasjoner, og innsats for å skape assossiasjoner 

mellom de nye objektene og versjoner av fortiden med høy tilknyttet anseelse, er blant 

strategiene som identifiseres.20 Sammenkoblingen av torskeoppdrett med nasjonalromantisk 

fiskerihistorie, og arbeidet med å skape en tett assosiasjon mellom oppdrettstorsk og den 

anerkjente villtorsken i form av fellesbetegnelsen «fersk torsk» er appellasjonsstrategier for 

verdsetting. I dokumentene argumenteres det for det allerede eksisterer et stort globalt marked 

for torskeprodukter. Dette kobles så med historier om laksens suksess som vare, og prospekter 

basert estimeringer av fremtidige verdier som kan realiseres. Asdal leser dokumentene som å 

presentere en verdifull synkronisert tilstand mellom strategienes mål og omstendighetene som 

kreves for å lykkes med å kommersialisere torskeoppdrett, ved at det nå er tilgjengelig privat 

investeringskapital og stor interesse for torsk fra kommersielle aktører.21 

Asdal mener at anvendelsen av hennes co-modifiseringsbegrep22 åpner opp empirisk 

rom for å studere prosesser og teknikker som produkter påvirkes av, i denne konteksten; 

hvordan det biologiske blir modifisert.23 Det er ikke bare produktene som utsettes for slikt 

modifiseringsarbeid24, det understrekes at markeder også blir konstruert og rekonstruert som 

en del av dette arbeidet. Disse verdsettingspraksisene foregår dermed som vekselvirkninger, 

og er performative ved at de tar del i konstruksjonen av nye versjoner av virkeligheten. Hun 

gjør et poeng ut av at disse praksisene kan møte motstand. Modifiseringsarbeidet25 vil ikke 

                                                 
20 Asdal, K. (2015a) Enacting values from the sea. On innovation devices, value practices, and the co-
modifications of markets and bodies in aquaculture, forthcoming in Dussauge, Helgesson and Lee (eds) Value 
practices in the Life Sciences, Oxford University Press s.175 
21 Asdal, K. (2015a) Enacting values from the sea. On innovation devices, value practices, and the co-
modifications of markets and bodies in aquaculture, forthcoming in Dussauge, Helgesson and Lee (eds) Value 
practices in the Life Sciences, Oxford University Press s.176 
22 Asdal, K. (2015a) Enacting values from the sea. On innovation devices, value practices, and the co-
modifications of markets and bodies in aquaculture, forthcoming in Dussauge, Helgesson and Lee (eds) Value 
practices in the Life Sciences, Oxford University Press s.170 
23 Asdal, K. (2015a) Enacting values from the sea. On innovation devices, value practices, and the co-
modifications of markets and bodies in aquaculture, forthcoming in Dussauge, Helgesson and Lee (eds) Value 
practices in the Life Sciences, Oxford University Press s.170 
24 Asdal, K. (2015a) Enacting values from the sea. On innovation devices, value practices, and the co-
modifications of markets and bodies in aquaculture, forthcoming in Dussauge, Helgesson and Lee (eds) Value 
practices in the Life Sciences, Oxford University Press s.170 
25 Asdal, K. (2015a) Enacting values from the sea. On innovation devices, value practices, and the co-
modifications of markets and bodies in aquaculture, forthcoming in Dussauge, Helgesson and Lee (eds) Value 
practices in the Life Sciences, Oxford University Press s.170 



 

 

alltid lykkes, dette kommer frem gjennom de feilslåtte strategiene for å realisere den 

kommersielle verdien i oppdrett av torsk.  Asdal ønsker også å vise at verdsettingspraksiser, 

her som innovasjonsdokumenter, ikke bare er som sosiale konstruksjoner, men må også leses 

som saksdannelse.26 27 

2.3 Verdsetting av kultur som studieobjekt 

Gjennom studier av hvordan både naturens verdi kalkuleres gjennom økonomisk 

kompensasjon etter oljesøl i vernede områder28, og menneskelivets verdsettes i 

forsikringsindustrien29 eller ved kliniske forsøk i legemiddelindustrien30 har 

verdsettingsstudier vist at det kan oppstå kontroverser når størrelser med tilknyttede sosiale 

normer gjøres økonomiske. Forholdet mellom kultur og økonomi er også slikt område.  

 

«Kultur og kulturproduksjon er i nyere tid blitt tildelt en av hovedrollene i den nye 

økonomien, under begrepet “kreativ næring”. Samtidig er store deler av kulturen og 

kulturproduksjonen, historisk sett, sjeldent alene verdsatt på grunnlag av sin 

økonomiske verdi, men i stedet ansett som å ha en iboende sosial verdi. Slike normer 

frakobler kultur fra økonomisk verdi, samtidig er mye kulturproduksjon avhengig av 

offentlig finansiering, noe som gjør tildelingen av offentlig støtte til en oppgave for 

byråkrater.» 31 

 

Slik innleder Alexander Styhre sin artikkel The Economic Valuation and Commensuration of 

Cultural Resources: Financing and Monitoring the Swedish Culture Sector, hvor han studerer 

verdsetting av kultur gjennom arbeidet til byråkrater i en svensk regional kulturinstitusjon. 

                                                 
26 Asdal, K. (2015a) Enacting values from the sea. On innovation devices, value practices, and the co-
modifications of markets and bodies in aquaculture, forthcoming in Dussauge, Helgesson and Lee (eds) Value 
practices in the Life Sciences, Oxford University Press s.185 
27 Asdal, K. What is the issue? (2015b) The transformative capacity of documents. Distinktion: Scandinavian 
Journal of Social Theory, 24 July 2015, s.1-17 
28Carson, R. Mitchell, R. Hanemann, M. Kopp, R. Presser, S. Ruud, P. (2003) Contingent Valuation and Lost 
Passive Use: Damages from the Exxon Valdez Oil Spill. Environmental and Resource Economics, Vol.25(3), s.257-
286 
29 Ericson, R., Dean, B., and Aaron D. (2000) The Moral Hazard of Neo-Liberalism: Lessons from the Private 
Insurance Industry.” Economy and Society 29 (4): s. 532–558. 
30 Fischer, J, (2009) Medical Research for Hire: The Political Economy of Pharmaceutical Clinical Trials. New 
Brunswick: Rutgers University Press. 
31 Styhre, A. (2013) The Economic Valuation and Commensuration of Cultural Resources: Financing and 
Monitoring the Swedish Culture Sector. Valuation Studies 1(1) 2013: 51–81. s. 51 (Egen oversettelse) 
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Finansieringen av kulturinstitusjoner og kulturproduksjon, i den moderne velferdsstaten, skjer 

vanligvis gjennom allokering av skatteinntekter til kulturbudsjetter vedtatt av politiske 

institusjoner. I sin studie, demonstrerer Styhre hvordan allokeringen av kulturbudsjett er 

knyttet til profesjonell ekspertise når ulike kulturaktiviteter verdsettes, gjøres sammenlignbare 

og rangeres. Dette studerer han ved å følge byråkratene i deres daglige arbeide, og gjennom 

intervjuer om hvordan de allokerer finansielle midler til ulike kulturaktiviteter. 

 En annen verdsettingsstudie som er relevant for studiet av verdsetting og prissetting av 

kultur, er Marion Fourcade sitt arbeid hvor hun peker på det hun kaller «spesielle varer» 

(peculiar goods)32, altså varer som ikke lett lar seg undergå verdsettingsprosesser uten at 

sosiale normer brytes, hvor verdsetting, sammenligning og rangering fort blir kontroversielt. 

Produksjon og forbruk av kunst og kultur er sfærer hvor slike «spesielle varer» blir prissatt og 

betalt for. I mange velferdsstater finansieres kultur gjennom skatteinntekter. Dette 

posisjonerer dermed kulturproduksjonen i et pseudo-marked hvor kulturelle varer og tilbud 

genererer inntekter gjennom salg, samtidig som de subsidieres av det offentlige. I slike 

systemer er kulturelt tilbud og kulturell infrastruktur ansett som en viktig del av 

velferdsstaten, men i løpet av de to siste tiårene har kulturen i økende grad blir sett på med 

nye øyne av politikere og forskere, som anser den som en økonomisk ressurs som kan spille 

en viktig rolle i fremtidens økonomi.  

 Styhres utgangspunkt er at prosesser, hvor politiske avgjørelser angående størrelsene 

på kulturbudsjettene, og allokering av finansielle ressurser innen kultursektoren, er 

byråkratiske prosedyrer som bestemmes av politiske interesser og agendaer, normer, rutiner 

og lovverk. Det følger av dette resonnementet at allokeringsprosessen, av skatteinntekter som 

gis til støtte for kulturproduksjon, er en administrativ prosedyre der verdsetting, 

sammenligning og rangering er ferdigheter som inngår i byråkratenes arbeid. 

 Det konkluderes med at begreper som ofte knyttes til den økonomisk sosiologiske 

litteraturen, hvor verdsetting og økonomisk verdi antyder at begreper som verdi og marked 

ikke er trivielle sosiale konstruksjoner, men resultat av omfattende sosiale praksiser og 

institusjonelt arbeid for å muliggjøre verdsetting og måling av heterogene ressurser under 

                                                 
32 Fourcade, M. (2011) Cents and Sensibility: Economic Valuation and the Nature of ‛Nature.” American Journal 
of Sociology 116 (6): 1721–1777. Referert til via Styhre, A. (2013) The Economic Valuation and Commensuration 
of Cultural Resources: Financing and Monitoring the Swedish Culture Sector. Valuation Studies 1(1) 2013: 51–
81. s. 53 



 

 

felles måleenhet33, også er mer enn analytiske konsepter innenfor faglitteraturen, men er 

daglige aktiviteter og ferdigheter i jobbsammenheng. 

2.4 Forskningsdesign 

Da jeg tok kontakt med de to prosjektlederne for Spill ut i verden-programmet i 

februar 2016, og forhørte meg om jeg kunne bruke programmet som studieobjekt, ble jeg møtt 

med stor entusiasme fra begge parter. De så det som verdifullt at prosjektet ble forsket på, og 

evaluert av en ekstern aktør. Jeg har selv en sterk interesse for spillutvikling og bransjen, og 

vet at virkemiddelapparatet spiller er nøkkelrolle i finansieringen av norske spillproduksjoner. 

Dette kommer også frem av bransjerapporten som ble utgitt i 2015 av Produsentforeningen 

Virke.34 Derfor så jeg det som spennende å studere hvordan disse to virkemiddelaktørene, 

som eies av forskjellige departement, og som nå skulle samarbeide for første gang, ville jobbe 

sammen i et slikt prosjekt. Mitt første utkast til oppgavens problemstilling var derfor: 

«Hvordan blir spill verdsatt av Innovasjon Norge og Norsk Filminstitutt i Spill ut i verden-

programmet?» Denne problemstillingen ble derimot møtt med lite entusiasme. Begge 

prosjektlederne mente dette ble for intimt knyttet til deres eget arbeid, og foreslo at jeg heller 

så på mindre sensitive aspekter ved programmet. I motsetning til konklusjonen fra Styhres 

studie av kulturbyråkrater i Sverige, beskrev de sin egen arbeidsrolle som ikke-politisk, noe 

en slik problemstilling ville belyst. Dette skapte en utfordring for hvordan jeg kunne tilnærme 

meg studieobjektet. Min løsning ble å løfte perspektivet opp fra hva som foregikk i selve 

programmet, til hva etableringen av dette programmet kunnen si om utviklingen av norsk 

kulturpolitikk, og hvilket politisk arbeid som lå bak.  

Spill ut i verden-programmet markerte begynnelsen på en ny retning for 

Kulturdepartementet ved å være første gang et oppdrag ble gitt til Innovasjon Norge, som eies 

av Nærings- og fiskeridepartementet. Hvorfor skjedde dette nå, og hva var den 

bakenforliggende prosessen som ledet til dette? For å få svar på dette intervjuet jeg 

prosjektlederne om arbeidet som lå bak lanseringen av virkemiddelet. Det kom frem at det var 

«Drømmeløftet: Kulturell og kreativ næring» som hadde lagt grunnlaget for denne satsningen. 

Gjennom intervjuer og lesning av denne rapporten forsto jeg at dette kunne studeres gjennom 

                                                 
33 Espeland A., Nelson W., and Stevens. M.L. (1998) Commensuration as a Social Process Annual Review of 
Sociology 24: 13–24. s.408. Referert til via Styhre, A. (2013) The Economic Valuation and Commensuration of 
Cultural Resources: Financing and Monitoring the Swedish Culture Sector. Valuation Studies 1(1) 2013: 51–81. s. 
52 
34 Straumann, R. Hval. (2015) Spillbransjen 2015. Virke Produsentforeningen. 
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å se på politikkutviklingen som hadde funnet sted i kjeden av dokumentene som ledet opp til 

rapporten. Perspektivet måtte senkes igjen, ned til dokumentene, for å få innblikk i hvordan, 

og med hvilke midler kulturpolitikken var blitt formet for å muliggjøre at 

Kulturdepartementet nå gav midler til Innovasjon Norge.  

 Gjennom å studere dokumenter, intervjue prosjektlederne, og delta på alle aktivitetene 

i programmet har jeg fått tilgang til datamateriale som kan analyseres for å få innsikt arbeidet 

som har ledet opp til introduksjonen av Spill ut i verden-programmet, men også hva et slikt 

arbeid kan resultere i. 

2.4.1 Offentlige dokumenter som en dokumentkjede 

Oppgavens sentrale empiri er en serie av offentlige dokumenter som hver og en referer 

til den forrige, og sånn bygger på hverandre. Disse innehar ulik dokumentstatus, fra rapport 

og temahefte til stortingsmelding, handlingsplan og kulturmelding, og er valgt ut i fra sine 

sentrale roller i begrepsutviklingen, og tar sånn form av en dokumentkjede35 (chain of 

documents). Gjennom denne tilnærmingen ønsker jeg å vise hvordan politiske ideer blir til 

konkrete tiltak i dokumentkjeden. Dette innebærer å gi kulturen spesifikk plass i relasjon til 

andre elementer som bringes inn kulturpolitikken for å åpne opp rom til å studere hvilke 

verdier som tillegges kulturen, av hvem, og hvordan dette gjøres i dokumentene.  

Tilnærmingen bygger på konseptet «chain of translations», som Bruno Latour brukte 

for å beskrive hvordan dokumenter spiller en sentral rolle i å etablere forbindelser mellom 

naturen og vitenskapelige fakta - mellom det materielle og det semiotiske – og slik gjøre 

naturen tilgjengelig som kunnskap- og styringsobjekt.36 37 I sin doktorgradsavhandling bygde 

Hilde Reinertsen på Latours begrep for å vise hvordan dokumentkjeder muliggjør rom for 

evaluering og ansvarliggjørelse i bistandsarbeid.38 Ordet «kjede» innebærer en lukket og 

lineær serie av forbindelser, og vil være noe misvisende i denne oppgavens sammenheng fordi 

dokumentene som analyseres har en rekke forbindelser til tekster og tall utenfor kjeden. Jeg 

ønsker likevel å bruke begrepet fordi det impliserer en sekvens av tekster som bygger på 

                                                 
35 Reinertsen, H. (2016) Optics of evaluation: Making Norwegian foreign aid an evaluable object, 1980–1992 
[PhD avhandling]. Samfunnsvitenskaplig fakultet. Universitet i Oslo. 
36 Reinertsen, H. (2016) Optics of evaluation: Making Norwegian foreign aid an evaluable object, 1980–1992 
[PhD avhandling]. Samfunnsvitenskaplig fakultet. Universitet i Oslo s. 23 -25, s. 45 
37 Latour, B. (1999) Pandora’s hope. Essays on the reality of science studies. Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press. 
38 Asdal, K. (2015b) What is the issue? The transformative capacity of documents. Distinktion: 
Scandinavian Journal of Social Theory 16 (1), s. 75 



 

 

hverandre, og samlet sett kan studeres for å få innblikk i arbeidet som gjøres med bringe 

kulturen og økonomien nærmere hverandre. 

Utvalgsprosessen bestod av to faser: I intervju med prosjektleder for Spill ut i verden-

programmet ble forarbeidet diskutert; her ble Innovasjon Norge-rapporten «Drømmeløftet: 

Kulturell og kreativ næring» forklart som å være bakgrunnsdokumentet for tiltaket, dette 

dokumentet ble skrevet på grunnlag av den politiske satsningen fra handlingsplanen «Fra 

gründer til kulturbedrift» (2013). Den andre fasen besto i å lese gjennom alle dokumentene 

det ble referert til i denne handlingsplanen, og så repetere denne metoden i dokumentene jeg 

ble ledet til. Dette ledet meg til slutt til dokumentet jeg vil etablere som «genesis-

dokumentet» i dette studiet: Ellen Horn og Grete Knudsens temahefte «Tango for to: Samspill 

mellom kulturliv og næringsliv». Deres ideer kom ikke ut av det blå, her referer de både til 

britisk og dansk satsning på kultur og næring. Inspirasjonen fra utlandet, spesielt 

importeringen av kulturpolitikk fra Storbritannia, vil vise seg å være sterk, noe som vil 

komme frem av dokumentene som analyseres. Alle dokumentene er tilgjengelige på 

nettsidene til stortinget.no og innovasjonnorge.no 

Analysearbeidet innebar en intim lesning av dokumentmateriale, og deler av dette vil 

her bli presentert gjennom sitater. For å gjøre lesningen av disse mer oversiktlig med tanke på 

sitatene, har jeg valgt å plassere de som består av mer enn 30 ord for seg selv, mens kortere 

sitater er inkorporert i avsnittene som diskuterer de. 

For å understreke disse koblingene mellom den kulturpolitiske utviklingen her til 

lands, og den kulturpolitikken som ble innført i Storbritannia rundt tusenårsskiftet vil jeg vie 

et eget kapittel til den britiske kulturpolitikken, og ideene den er bygd på. Dette er derimot 

ikke kun et britisk og skandinavisk fenomen, men en utvikling som samtidig har funnet sted i 

store deler av den vestlige verden.  

Innenfor EU-samarbeidet har det blitt utført en rekke kartlegginger av kultursektorens 

kommersielle potensiale, og dens rolle i økonomien. Den første kartleggingen39 ble 

gjennomført i 2001, og var med på å inspirere det første tilsvarende arbeidet her til lands. 

Derfor ønsker jeg å diskutere dens tematikk og operasjonalisering av kulturbegrepet i et eget 

kapittel. Den siste europeiske kartleggingen40 ble utgitt i 2014, og viste seg å ha sterk 

påvirkning på begrepsbruken og argumentasjonen i Innovasjon Norges «Drømmeløftet: 

                                                 
39 MKV Wirtschaftsforschung GmbH (2001). Exploitation and development of the job potential in the cultural 
sector in the age of digitalisation. Commissioned by European Commission DG Employment and Social Affairs. 
Munich 
40 EY. (2014) Creating Growth: Measuring Cultural and Creative Markets in the EU.  
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Kulturell og kreativ næring». Kartleggingens bidrag til begrepsutviklingen og 

kulturpolitikken vil derfor bli diskutert i sammenheng med denne rapporten. 

På grunn av begrensninger knyttet til denne oppgavens omfang vil det være materiale 

som ikke kan komme med i diskusjonen i den grad forfatteren ville ha ønsket. Det kunne vært 

dedikert egne kapitler til de fire nasjonale kartleggingene41 42 43 44 av kulturens rolle i norsk 

økonomi, som alle, interessant nok, ble utført på bestilling av Nærings- og 

fiskeridepartementet. I stedet vil noen av deres innvirkninger bli diskutert i analysen av de 

offentlige dokumentene.  

Av samme grunn er handlingsplanen «Kultur og næring» (som ikke må forveksles 

med stortingsmelding nr. 22 (2005), med samme navn) som ble utgitt av Nærings- og 

handelsdepartementet i 2007 utelatt av dokumentkjeden. Dette kan rettferdiggjøres med at den 

i liten grad spiller en rolle i begreps- og politikkutviklingen, og er heller en videreføring av 

ideene i stortingsmelding nr. 22.  

En annen sjanger av dokumenter som ville vært relevant til dette studiet, men som 

også utelates, er Stortingets innstillinger til stortingsmeldingene og handlingsplanene. Det kan 

forsvares med at studiets fokus er å studere strategiene og innsatsen som utføres i de utvalgte 

dokumentene, og dermed hva de gjør begreps- og politikkutviklingen. Hvilke innstillinger 

som blir gjort i Stortinget ville også bidratt til en bredere belysning av politikkutviklingen, 

men denne delen utelates av analysen med hensyn til oppgavens lengde. 

2.4.2 Hvordan kan verdsettingsstudier innblikk i politiske prosesser 

Hvor Styhres studie undersøkte hvordan kultur blir tillagt sosial og økonomisk verdi i 

en byråkratisk institusjon, og hvordan kulturmarkeder blir produsert gjennom disse 

prosessene, vil jeg studere hvilke verdier som fremmes, og hvordan dette gjøres, i de 

dokumenter som legger de kulturpolitiske føringene for slikt arbeid. Ved å fokusere på 

                                                 
41 Haraldsen, T., Flygind S.K, Overvåg, K., og Power, D. (2008) Kartlegging av kulturnæringene i Norge – 
økonomisk betydning, vekst og utviklingspotensial. Lillehammer: ØT-Rapport nr. 10/2004. 
42 Haraldsen, T., Hagen, S.E. og Alnes, P.K. (2008) Kulturnæringene i Norge, Muligheter og utfordringer – 
en oppdatering av kartleggingen fra 2004. Østlandsforskning rapport nr.12. 
43 Espelien, A. og Gran, A-B. (2011) Kulturnæringenes betydning for norsk økonomi. Status og utvikling 2000–
2009. MENON-publikasjon nr. 9/2011. Menon Business Economics og Perduco Kultur. 
44 Gran, A-B. Torp, Ø. og Theie, M.G. (2015) Rapport nr.1 Kreativ næring i Norge 2008 – 2014. BI Centre for 
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saksdannelsen og modifiseringsarbeidet45,som ofte gjøres gjennom vurderingsinnretninger46, i 

dokumentkjeden47, ønsker jeg å vise hva kulturen blir til.  

Mitt utgangspunkt for å gjøre dette er å studere utviklingen av forholdet mellom 

kulturen og økonomien i offentlig kulturpolitikk siden årtusenskiftet. For å tilnærme meg 

dette studieobjektet vil jeg studere begreps- og saksutviklingen i et utvalg offentlige 

dokumenter som bygger på hverandre, denne tilnærmingen er inspirert av Asdals omtalte 

studie48, og hennes artikkel om saksdannelse og modifiseringsarbeid i dokumenter49. Jeg vil 

analysere de fem publikasjonene som politiske teknologier og verdsettingsagenter50, og 

dermed åpne analytisk rom for å studere måter disse danner en sak, og modifiserer51 forholdet 

mellom kulturen og økonomien. 

 Jeg vil benytte meg av Karpiks begrep vurderingsinnretninger52, og Muniesa, Millo og 

Callons innsikter når jeg analyserer modifiseringsarbeidet53 i disse dokumentene. Årsaken er 

at det analytiske apparatet, i form av den tilhørende typologien som Karpik introduserer med 

begrepet, vurderes som godt egent for å identifisere de forskjellige verdsettingspraksisene 

som finner sted. Dette vil jeg kombinere med Muniesa, Millo og Callon sin forestilling om 

devices54, videreutviklet til begrepet agencement (som jeg vil oversette til norsk som 

sammensatte arrangementer) for å forstå hvordan økonomiske handlinger og egenskaper er 

uttrykkes i dokumentene. Ideen om slike sammensatte arrangementer muliggjør avstand fra 

                                                 
45 Asdal, K. (2015a) Enacting values from the sea. On innovation devices, value practices, and the co-
modifications of markets and bodies in aquaculture, forthcoming in Dussauge, Helgesson and Lee (eds) Value 
practices in the Life Sciences, Oxford University Press 
46 Karpik, L. (2010) Valuing the unique: the economics of singularities Princeton University Press. s.41 
47 Reinertsen, H. (2016) Optics of evaluation: Making Norwegian foreign aid an evaluable object, 1980–1992 
[PhD avhandling]. Samfunnsvitenskaplig fakultet. Universitet i Oslo. 
48 Asdal, K. (2015a) Enacting values from the sea. On innovation devices, value practices, and the co-
modifications of markets and bodies in aquaculture, forthcoming in Dussauge, Helgesson and Lee (eds) Value 
practices in the Life Sciences, Oxford University Press 
49 Asdal, K. (2015b) What is the issue? The transformative capacity of documents. Distinktion: Scandinavian 
Journal of Social Theory. s.1-17 
50 Asdal, K. (2015a) Enacting values from the sea. On innovation devices, value practices, and the co-
modifications of markets and bodies in aquaculture, forthcoming in Dussauge, Helgesson and Lee (eds) Value 
practices in the Life Sciences, Oxford University Press s.169 
51 Asdal, K. (2015a) Enacting values from the sea. On innovation devices, value practices, and the co-
modifications of markets and bodies in aquaculture, forthcoming in Dussauge, Helgesson and Lee (eds) Value 
practices in the Life Sciences, Oxford University Press s.170 
52 Karpik, L. (2010). Valuing the Unique: The Economics of Singularities. Princeton, NJ: Princeton University 
Press. s.45 
53 Asdal, K. (2015a) Enacting values from the sea. On innovation devices, value practices, and the co-
modifications of markets and bodies in aquaculture, forthcoming in Dussauge, Helgesson and Lee (eds) Value 
practices in the Life Sciences, Oxford University Press s.170 
54 Muniesa, F., Millo, Y., and Callon, M. (2007). ‘An Introduction to Market Devices’, i Michel Callon, Yuval Millo 
and Fabian Muniesa (eds), Market Devices. Oxford: Blackwell, s.5 
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relativisme; oppfattelsen av økonomiske kvalifiseringer kun som konvensjoner, og 

essensialisme; oppfattelsen av at enkelte handlinger og institusjoner er nødvendigvis 

økonomiske. De mener derfor at modifiseringsarbeid55 er basert på tekniske og sosiale 

konstruksjoner og arrangementer, hvor størrelsers tilknyttede kvalitet er resultat av komplekst 

kvalifiseringsarbeid bestående av innramming og omramming av atskillelser og 

forbindelser.56 

Begrepet vurderingsinnretninger57 ble opprinnelig introdusert for å forstå 

verdsettingsarbeid knyttet til unike varer, såkalte singulariteter. Karpik mener kundene i disse 

markedene er avhengige av slike vurderingsinnretninger58 for å finne varer, men står fritt til å 

velge hvilke innretninger som passer dem. De legger grunnlaget for vurderinger og 

bedømmelser, altså kvalitative valgt hvor verdier og kunnskap kombineres.59 Hans typologi 

av vurderingsinnretninger60 består av fem hovedkategorier. Nettverk, dette er aktørene som er 

involvert, i dette studiets kontekst vil dette innebære departementene, organisasjoner 

bransjene, kunstnerne og bedrifter. Appelasjon, som nevnt viser dette til merkevarer og 

tillagte identiteter, i denne sammenheng vil dette bl.a. være begrepene. Siseroner, Karpik 

refererte her til menneskelige aktører og teknologier med status som «guide», altså de med 

anerkjent kunnskap om saken. Støttedokumenter som bransjekartleggingene og 

kunnskapsaktører sees som siseroner i min studie. Rangeringer, dette dreier seg om arbeid der 

ting sammenlignes. Det vil demonstreres at dette er en praksis ofte anvendes i dokumentene, 

ofte i form av å sammenligne forskjellige næringers bidrag til bruttonasjonalprodukt eller 

deres sysselsettingsvekst. Samløp er et ord hentet fra geografien, hvor det refererer til området 

hvor elver møtes. Karpik bruker dette for å vise til apparatet som kommuniserer 

vurderingsinnretningene61. Innovasjonsdokumentene er i seg selv slike samløp. Denne 
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typologien vil bli anvendt i andre del av analysen av hvordan kunsten og kulturen, og 

økonomien blir modifisert,62 gjennom slike vurderingsinnretninger63, i denne kjeden av 

dokumenter. 

 Som supplement til dokumentanalysen, valgte jeg også å følge programmet som 

observator, og gjennomføre intervjuer med prosjektlederne og Kulturdepartementets 

kontaktperson til programmet. Hensikten med dette valget, var dette skulle styrke 

dokumentutvalgets validitet, men også skape et datagrunnlag jeg kunne sammenligne mine 

funn fra tekstmateriale med. 

2.4.3 Deltakende observasjon 

Fra april 2016 til mai 2017 deltok jeg på alle av programmets aktiviteter og 

gjennomførte til sammen tre intervjuer med hver av prosjektlederne. Etter en innledende 

runde med intervjuer, deltok jeg på det som ble kalt «panelmøte» hvor søkerne som hadde 

kommet til andre runde i utvelgelsesprosessen fikk presentere sine spill og prosjektplaner. I 

løpet av to dager presenterte tretten utviklere seg foran et ekspertpanel, hvor til slutt åtte ble 

valgt ut som deltakere i programmet. Deretter fulgte et oppstartarrangement i mai, en 

workshop i juni, en samling i Bergen i september, et bransjebesøk til Stockholm i januar, 

messedeltakelse i San Fransisco i mars og en avsluttende samling i Oslo i mai. 

 Alle former for feltarbeid og observasjon vil til en viss grad innebære deltakelse fra 

forskerens side, dette gjør seg spesielt gjeldende når observasjon anvendes for å oppnå den 

kontekstuelle forståelsen som kreves for å tolke en bestemt tid og sted gjennom 

førstehåndserfaringer.64 Min deltakelse i programmet ble etter hvert mer involvert etter at jeg 

ble tilbud et engasjement som prosjektleder i Produsentforeningen Virke for å hjelpe til med å 

koordinere den norske delegasjonen av spillutviklere som dro til bransjemessen «Game 

Developers’ Conference» i San Fransisco i mars 2017. Gjennom dette arbeidet interagerte jeg 

med deltakerne og de to prosjektlederne i programmet med en annen rolle enn som forsker. 

Ved jeg at jobbet med budsjett, aktiviteter og strategier sammen med aktørene, ble min rolle 

knyttet til dette arbeidet flyttet fra observatør til deltaker.  
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Slike situasjoner diskuteres av både McNeill og St Clair65, og Moeran66 som kaller 

denne metoden «observerende deltakelse». Det er ikke graden av involvering som skiller 

denne metoden fra andre former deltakende observasjoner, men heller at datamateriale blir 

gjort tilgjengelig for meg gjennom rollen som prosjektkoordinator, fremfor rollen som 

forsker.67 Slik observerende deltakelse bringer med seg både fordeler og utfordringer. Det gir 

forskeren innsyn i hva som befinner seg bak det sosiale «sceneteppet» som informanter 

etablerer i møte med fremmede i hverdagen, og dermed adgang til hva som skjer «back stage» 

ved slike sosiale interaksjoner.68 En utfordring i dette studiet har vært å skille når deltakerne 

interagerte med meg som forsker og når de interagerte med meg som deltakende aktør. Dette 

kunne skapt problemstillinger knyttet til forskningens reliabilitet, men også et etisk spørsmål 

om i hvilke situasjoner det var riktig av meg å registrere data, og i så fall hvilke data jeg 

kunne bruke i oppgaven. Denne utfordringen ville vært mer sentral om den opprinnelige 

problemstillingen hadde stått ved og jeg hadde studert verdsettingen i selve programmet, men 

siden fokuset ble dreiet vekk fra denne tilnærmingen, har jeg i liten grad anvendt data 

innhentet gjennom denne metoden i den endelige analysen. 

2.4.4 Intervjuer 

Som jeg allerede har nevnt, så foretok jeg intervjuer med prosjektlederne fra Norsk 

Filminstitutt og Innovasjon Norge. I disse semi-strukturerte intervjuene ble det diskutert tema 

som; hva målet med programmet var, hvilket arbeid som lå bak lanseringen, hvorfor det ble 

lansert nå, hvilke kriterier som var gjeldende for utvelgelsen av deltakere og hvilke tiltak 

programmet skulle bestå av. Dette resulterte i et stort datamateriale, som på grunn av 

dreiningen i problemstillingens fokus ble mindre relevant enn opprinnelig antatt. Det ble til 
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slutt først og fremst uttalelsene om programmets forarbeid og lansering som bidro til å svare 

på oppgavens problemstilling.  

 På bakgrunn av oppgavens fokus ble flyttet mot den kulturpolitiske utviklingen, så jeg 

det som verdifullt å gjennomføre et intervju med en av Kulturdepartementets seniorrådgivere, 

som var departementets kontaktperson i programmet. Gjennom uttalelser om prosessen som 

ledet frem til programmet, departementets rolle i satsningen på såkalt kreativ næring, 

oppfattelse av den kulturpolitiske utviklingen og oppdraget til Innovasjon Norge, fikk jeg 

tilgang til et rikt og relevant datamateriale som supplement til dokumentanalysen. Dette gav 

meg mulighet til å vurdere mine funn gjennom en triangulering69 av kilder; observasjonsdata, 

intervjuer og tekstmateriale. 

 Det ble vurdert å foreta intervjuer med programmets deltakere også, men det ble 

vurdert at et slikt datamateriale ville risikere å bli preget av at disse intervjuobjektene var i en 

posisjon hvor de kunne være tilbakeholdne med å uttrykke eventuell kritikk, selv om de ble 

anonymisert, fordi bransjen de representerer i stor grad er avhengig finansiering fra disse 

virkemiddelaktørene. Observasjonsdata har derimot bidratt til å belyse deltakernes 

oppfatninger av Spill ut i verden-programmet, men på grunn av studiets omfang vil ikke disse 

dataene benyttes i studiet. 

 Forskningsprosjektet ble meldt inn og godkjent av Norsk senter for dataforskning 

(NSD referanse 50447). Brev om samtykke som inneholdt informasjon om 

forskningsprosjektet og hvordan intervjudata ville bli behandlet, etter NSD sine krav, ble gitt 

til intervjudeltakerne i forkant av intervjuene. Samtykkebrev og intervjuguide er inkludert i 

oppgaven som vedlegg 1 og vedlegg 2, respektivt. Disse semi-strukturerte intervjuene varte 

omtrent en time hver, de ble tatt opp med digital lydopptaker og transkribert verbatim. I tråd 

med informasjonen som lå til grunn for intervjudeltakernes samtykke, ble det gjennomført 

tiltak for å anonymisere alle intervjudata. 

2.5 Etiske problemstillinger: integritet og 

konfidensialitet 

I tillegg til kravet om å sikre deltakernes anonymitet reiste det seg problemstillinger 

knyttet til konfidensialitet og min forskningsmessige integritet. Under samlingene i 
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programmet ble ofte konkurransesensitive strategier og informasjon delt mellom 

spillbedriftene, det ble gjort klart før første samling at alt som ble delt mellom deltakerne 

måtte holdes konfidensielt fordi spredning av slik informasjon kan ramme selskapene 

forretningsmessig. Jeg skrev under en taushetserklæring gitt av Innovasjon Norge i denne 

sammenheng. 

 Fordi oppgaven kan bli en del av evalueringsprosessen knyttet til pilotprogrammet, og 

dermed spille en rolle i avgjørelsen om programmet får fornyet støttet fra 

Kulturdepartementet, kunne det oppstå et press fra Norsk filminstitutt og Innovasjon Norge 

om at oppgaven skal konkludere i deres favør. Dette måtte jeg være bevisst på gjennom hele 

studiet, og møte med integritet. 



 

 

3 Fra Kulturindustrien til kreativ 

næring i Storbritannia 

I denne delen av oppgaven vil jeg diskutere historiske prosesser som har ledet til at 

begrepet kulturell og kreativ næring, eller bare kreativ næring nå er blitt sentralt i norsk 

kulturpolitikk. Ved å diskutere begrepets opprinnelse og utvikling i dets politiske kontekst 

ønsker jeg å gi leseren innblikk i det politiske rasjonale knyttet til innføringen av begrepet her 

til lands. Derfor vil jeg tilnærme meg begrepets, og dets forgjengeres, teoretiske fundament og 

performative egenskaper. Som et resultat av dette valget vil jeg dedikere denne delen av 

oppgaven til å etablere en historiografi av deres anvendelse i politisk kontekst, fremfor en 

teoretisk diskusjon rundt overfloden divergerende definisjoner av begrepene. Det vil nemlig 

demonstreres for leseren at begrepsinnholdet vil variere fra aktør til aktør. Jeg vil også 

diskutere argumentasjon brukt for å knytte kreativ næring til større samfunnsmessige trender, 

som ofte samles under betegnelsen «den nye økonomien». Som det vil komme frem av 

teksten, er disse begrepene performative verktøy anvendt i politiske agendaer. Begrepet 

kreativ næring, og dets tilhørende poltikk, ble importert fra Storbritannia på begynnelsen av 

2000-tallet. Andre europeiske land gjorde det samme, og begrepet ble samtidig sentralt i EUs 

kulturpolitikk. Derfor er denne opprinnelseshistorien også en europeisk historie.   

For å redegjøre for hvordan begrepet kreativ næring (engelsk: creative industries) er 

blitt et sentralt konsept i norsk kulturpolitikk, og hva dets politiske ideer er bygd på, vil jeg 

derfor bruke litt tid på å diskutere utviklingstrekk i britisk kulturpolitikk fra etterkrigstiden 

frem til tusenårsskiftet. Inkluderingen av denne tidsperioden er ment å kontekstualisere 

utviklingen av begrepet, og dets relaterte ideer. Jeg baserer meg på tekster av bl.a. David 

Hesmondhalgh, Nicholas Garnham, Theodore W. Adorno og Max Horkheimer som er 

sentrale forskere og bidragsytere på området for å diskutere utviklingen av idegrunnlaget som 

førte til populariseringen av begrepet og dets adopsjon i offentlig kulturpolitikk i 

Storbritannia.  Jeg vil derfor diskutere kreativ nærings begrepsmessige forgjenger; 

kulturindustri (engelsk: cultural industries) i diskusjonen, og dets relasjon til argumentene i 

Adorno og Horkheimers artikkel «Kulturindustrien»70. 
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3.1 Begrepsmessige forgjengere 

 

“In advanced industrial countries after World War 2, government cultural subsidy 

tended to go mainly to the ‘classical’, legitimated arts, the principal exceptions being 

public broadcasting and film. There were various struggles to include more groups in 

the ambit of funding, in the interests of democratization.”71 

 

I artikkelen “Cultural and creative industries” (2008) skriver Hesmondhalgh videre at i 

britisk kontekst ble finansieringen av kunst i etterkrigsårene i stor grad preget av 

kunstformenes status, men ble gradvis utvidet i bredden og kom til å inkludere tradisjonelt 

håndverk som keramikk og annen folkekunst. Senere, på 1970-tallet, spredde “Community 

arts”-bevegelsen seg i de industrialiserte landene i det Britiske Samveldet. Bevegelsen hadde 

et gressrotperspektiv der fokuset lå på fellesskap og sosial inkludering i produksjon av kunst. 

På grunn av datidens sosiokulturelle endringer oppstod det ifølge Hesmondhalgh en tendens 

til venstreorientering i mange nasjoners kulturpolitikk som utfordret “høykulturens” 

legitimitet. Dette førte til at bruk av offentlige midler for å fremme “folkelig” kunst ble ansett 

som antielitistisk – en kulturpolitikk som resonnerte godt hos mange venstreorienterte 

regjeringer i Europa.72 Denne utviklingen ble akkompagnert av økt fokus på 

multikulturalisme på begynnelsen 1980-tallet. Hvilke kulturuttrykk som ble sett på som 

legitime mottakere av statlige subsidier endret seg derfor i denne perioden. “...for example, 

arts cinemas came to be subsidized alongside the opera and regional theatre houses.”73  

Begrepet Kulturindustrien ble først introdusert i 1944 av Theodor W. Adorno sammen 

med kollega Max Horkheimer i artikkelen «The Culture Industry: Enlightment as Mass 

Deception».  Artikkelen ble utgitt på engelsk i 1972, og sammen med Adorno sitt senere 

arbeid argumenterte den for at under kapitalismens hegemoni var kunst og kultur blitt 

fullstendig absorbert og omgjort til verktøy av den kapitalistiske økonomien.  Adorno og 

Horkheimer knyttes til kritisk teori som stammer fra Frankfurterskolens nymarxistiske 

filosofi, som igjen var inspirert av blant annet arbeidene til Immanuel Kant, Friedrich 
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Nietzsche og Karl Marx.74  Kritisk teori vektlegger kritisk refleksjon over de krefter i 

samfunnet som blir ansett å hindre frigjøring av mennesket, med vektlegging av 

arbeiderklassen og middelklassen. Frankfurterskolen mente det var ideologi som holdt 

mennesket tilbake fra reell frigjøring, og i Adorno og Horkheimer kulturpessimistiske teori 

var populærkulturen et av kapitalismens verktøy for å opprettholde sin dominans i det 

moderne samfunnet.75 Begrepet refererte her til kommersiell underholdning som bærer preg 

av industriell produksjon; radio- og fjernsynskringkasting, film, publisering og innspilt 

musikk, med hensikt å distingvere de fra den statlig subsidierte “klassiske” kunsten som 

visuell og utøvende kunst, museer og gallerier.76 De hevdet at i industrialiserte land burde 

arbeiderklassen og middelklassen bruke sin fritid til å utvikle seg selv som mennesker. Ved å 

lese bøker som gir innsikt i politikk, se filmer som gir en dypere forståelse av 

mellommenneskelige forhold og hva det betyr å være menneske, eller høre på musikk som gir 

mot til å forbedre ens væremåte. Adorno og Horkheimer så derimot disse klassenes fritid i det 

moderne samfunnet som selve antitesen til dette idealet. Folks fritid var blitt dominert av en 

allestedsværende massekultur der forbruk av generiske kulturprodukter erstattet 

grunnleggende sosiale behov med imaginære behov som Kulturindustrien selv har skapt i det 

moderne mennesket, og som kun dens produkter kunne tilfredsstille. Dette forbruket, 

muliggjort av massemedier, gjorde mennesker fornøyde og føyelige uavhengig av deres 

økonomiske situasjon. Med borgerskapets kontroll over mediehusene, og dermed 

massemediene, ble dermed dets relative maktposisjon solidifisert. 

Det er nødvendig å skille Adorno og Horkheimers ideer i artikkelen 

“Kulturindustrien” (The Culture Industry) fra det populariserte kulturindustri-begrepet 

(Cultural Industry), fordi bruken av sistnevnte ikke impliserer tilføyelse av alle Adorno og 

Horkheimers argumenter. For Hesmondhalgh er kulturindustri-begrepet en tilnærming som 

gjør kulturproduksjonsbegrepet i Adorno og Horkheimers analyse til et sosiologisk objekt, og 

som inkorporerer den franske sosiologen Bernard Miège sin kritikk av «Kulturindustrien» 

sammen med innsikter fra politisk økonomi-tradisjonen.77 På 1980-tallet argumenterte Miège 

for en rekke problemer ved «Kulturindustriens» ideer. Først og fremst var dette en mangel på 
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innsikt i hvordan teknologisk utvikling hadde transformert kunstproduksjon, en for stor 

vektlegging av marked og konsum fremfor kulturproduksjonen i seg selv, og mangel på 

kompleksitet i forståelsen av hvordan kulturprodusenter konkurrerer seg imellom om 

forbrukerne.  

Den britiske medieviteren og økonomen Nicholas Garnham har vært svært 

innflytelsesrik i diskusjonen av kulturindustri-begrepet, og hans innsikter er ofte referert til av 

hans kollegaer.78 79 80 I artikkelen «From cultural to creative industries» (2005) diskuterer 

han det begrepsmessige skiftet fra kulturindustri til kreativ næring. Han leser Adorno og 

Horkheimers Kulturindustrien-begrep som sammensatt av to erkjennelser: Betegnelsen kultur 

henviste til den tyske idealistiske oppfattelsen av kultur, som uttrykk for de dypeste delte 

verdiene hos en sosial gruppe. Dette stod i motsetning til sivilisasjon, som han mente kun var 

de overfladiske preferanser og sosiale praksiser til eliten, der kunst var uttrykk for utopisk 

håp. Industri, på den andre siden, refererte til marxistisk-økonomiske konsepter som 

kommodifisering, varehandel, kapitalakkumulering og fremmedgjøring av arbeideren.81 

Garnham forstår Adorno og Horkheimer som at  

 

“… det ikke var manipulerende bruk av ideologi og propaganda, men en generell 

dreining mot kommodifisering av kulturelle produkter og omdannelsen av kunstneren 

til en lønnsarbeider innenfor stadig mer komplekse storbedrifters rasjonale, snarere 

enn massenes lave utdanningsnivå eller direkte borgerlig kontroll av kulturell 

produksjon, som forklarte moderne kultur og ideologisk makt i demokratiske 

kapitalistiske og autoritære samfunn.»82 

 

Det var kulturformen fremfor dens innhold, og forholdet mellom produsent og konsument 

fremfor produktet i seg selv som skulle være fokus i analysen. 

Offentlig støtte til kunst og kultur, både de kommersielt orienterte og de «klassiske» –  

ansett som høykultur, ble tradisjonelt rettferdiggjort på bakgrunn av deres funksjoner som 
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offentlige goder og som formyndergoder – de ble ansett å bidra til brede samfunnsmessige 

goder som sosialt samhold, opplysning og styrking av nasjonal identitet. Det ble argumentert 

for at uten statlig subsidiering vil ikke dette skje på en tilstrekkelig måte som var 

samfunnsmessig ønskelig. Noen kulturuttrykk, som opera, der det kreves betydelig 

regelmessige investeringer ble forstått å ikke være levedyktige uten slik støtte.83 På bakgrunn 

av oppfatningen av kapitalismens egenskaper, argumenterte de videre for at tilgang til 

offentlige midler kunne bidra til å erstatte behov for kommersielle inntektsstrømmer, og 

dermed redusere kompromiss på bekostning av den kunstneriske kvaliteten. Et eksempel på 

en kulturbransje som operer etter Adornos logikk med kommersialisering av kunsten og 

romantisering av konsumsamfunnet, var Hollywood. Det var britisk bekymring over den 

amerikanske filmindustriens kulturelle hegemoni i landet, som resulterte i formuleringen av 

de første politiske tiltakene for å styrke den britiske filmindustrien. Denne industrien var 

dermed den eneste kommersielle kulturbransjen som mottok statlige subsidier på dette 

tidspunktet.84 Dette understreker hvordan nasjonal produksjon av innhold til det dominerende 

kulturelle mediet ble fra politisk hold sett på som uttrykk for nasjonal identitet, og dermed 

som et samfunnsmessig gode. 

I sin diskusjon tilnærmer Garnham seg kulturindustri-begrepet med perspektiver fra 

politisk økonomi-faget, han vier derfor større oppmerksomhet til normative og etiske 

problemstillinger enn ved en tradisjonell økonomi-faglig tilnærming. Ifølge Hesmondhalgh er 

denne tilnærmingen bygget på kulturindustriens særegne forutsetninger, og er derfor bedre 

egnet til å forklare variasjoner i sosiale relasjoner knyttet til kulturproduksjon.85 Dette har 

gjort det mulig for Garnham og andre innen denne analytiske tradisjonen å gi forklaringer på 

enkelte dynamikker karakteristiske for kulturindustrien som Frankfurterskolen overså i sin 

fokusering på maktkonsentrasjon, fremmedgjøring og forvitring av kunstens kvalitet. Han 

begrenser sin definisjon av kulturindustrien til de næringer som gjennom industriell 

produksjon og organisering produserer og sprer symboler.86 Disse næringene var karakterisert 

av en begrenset tilgang på kapital forårsaket av oppfattelsen av høy risiko ved investering i 

sektoren. Denne oppfattelsen var bygd på uforutsigbarheten ved kulturprodukters suksess i 
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markedet og dermed produsenters økonomiske yteevne. Derfor ble investering i 

kulturindustrien ansett som mer risikofylt enn i andre industrier. En annen egenskap Garnham 

trekker frem er kulturprodukters relative høye produksjonskostnader. Selv om 

reproduksjonskostnader er lave, kan utviklingen av f.eks. hver bok eller videospill ansees som 

prototyputvikling, og krever derfor betydelige investeringer av tid og penger. Denne 

sistnevnte egenskapen, sammen med den førstnevnte, skaper en dynamikk som fører til at 

mange bransjer i kulturindustrien er preget av at kulturprodusentene investerer kraftig i 

enkelte produkter for å øke sjansen til å gjøre de til store inntektsbringende suksesser, slik at 

disse kan dekke tapet knyttet produktene som mislykkes på markedet. Et tredje aspekt ved 

kulturindustrien er tendensen til at varene ikke mister sin verdi eller blir ødelagte ved bruk, 

noe som gjør at en persons forbruk ikke reduserer andres tilgang til varen. Dette utgjør en 

utfordring i å opprettholde varens verdi, som kulturprodusenter og distributører ofte løser ved 

å forsøke å skape kunstig knapphet gjennom distribusjonsbegrensinger. Det er også en 

oppgave stater tar på seg gjennom å innføre lovverk som beskytter produsentenes 

immaterielle rettigheter.  

Populariseringen av kulturindustri-begrepet i løpet av 1980-tallet kan sies å ha åpnet 

opp for en i større grad empiri-basert forståelse av de forskjellige dynamikker og komplekse 

strukturer ved kulturproduksjon og distribusjon. Det konseptuelle skiftet gav grunnlaget for en 

ny forståelse av teknologi i produksjon og distribusjon av kultur, publikumets makt som 

konsumenter, sektorens forretningsmodeller, koblinger og motsetninger i forholdet mellom 

produksjon og statens ideologiske strategier, og den tradisjonelle kunstens plass i denne 

industrien.87 

3.2 Kulturindustri som kulturpolitikk 

Introduksjonen av konseptet kulturindustri i kulturpolitikkutforming tok sted i Stor-

London fylkesting (Greater London Council) fra 1983 til 198688 Dalende vekstkurver i 

tradisjonell industri fra 1970-tallet førte til behov for å utvikle nye vekststrategier i møte med 

avindustrialisering utover 1980-tallet. Dette førte til etablering av nye lokale 

utviklingsstrategier, Stor-London fylkesting anerkjente kulturell og kreativ aktivitet først og 
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fremst som en kilde til sysselsetting og urban utvikling, fremfor dens kulturelle verdi.89 

Fylkestingets kulturindustrispolitikk utfordret tradisjonelle elitistiske og idealistiske syn på 

kunst, men den var også ment å utfordre de som ønsket å utvide omfanget av kulturuttrykk 

som kunne sees som legitime mottakere av statlig støtte. Politikken var basert på Nicolas 

Garnham sin rapport (senere utgitt i 1990) på bestilling av fylkestinget.90 I sin analyse av 

kulturindustrien aviste han de eksisterende idealistiske tradisjonene for statlig kulturstøtte, 

samtidig erkjente han det faktumet at folk flest sine kulturelle behov allerede ble møtt av 

kommersielle tilbud i markedet, og ikke av statlige subsidierte kulturuttrykk.91 92 Denne 

anerkjennelsen la grunnlaget for økonomiske motiv for offentlige investeringer i 

kultursektoren som virkemiddel for økonomisk vekst. Derfor argumenterte Garnham for at 

strategiene ment for å styrke kulturindustrien burde ha distribusjon og tilgjengelighet som 

prioriteringer slik at kunsten kunne nå sitt publikum, i stedet for å kun subsidiere kunstneren. 

De praktiske implikasjonene av denne strategien skulle være satsning på biblioteker, og lån- 

og tjenestetilbud til små og mellomstore kulturbedrifter for å hjelpe de med markedsføring og 

formidling av deres produkter. Rapportens mål var ikke å favorisere kommersiell 

kulturproduksjon, men å anerkjenne dens sentrale rolle i samtiden93 

I retrospekt trekker Garnham frem et annet hovedelement fra fylkestingets 

kulturpolitikk, som ikke var unikt, men som da begynte å få fotfeste i mange større byer: En 

kulturindustri-strategi der offentlige midler skulle brukes på kulturelle initiativer for å styrke 

byers attraktivitet mot næringslivet, som attraktive steder å bo og som turistdestinasjoner. 

Garnham har skrevet i ettertid at denne politikken ikke har noen åpenbar kobling til 

argumentet i hans opprinnelige rapport, og at det allerede var utbredt politikk.94 Kreativitet 

ble sett på som en avgjørende ressurs for urban utvikling;  
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“Det tjueførste århundrets næringer vil i økende grad avhenge av kunnskap produsert 

fra kreativitet og innovasjon, støttet av solide kontrollsystemer.”95   

 

I denne tankegangen er fjernsyn, programvare og teater eksempler på slike næringer, men det 

er også valuta- og aksjehandel -  de trenger den “kreative byen” for å blomstre. 

Flaggskipprosjekter basert på dyr og utfordrende arkitektur var også del av denne strategien. 

Disse spredte seg i industrialiserte land på 1980- og 1990-tallet, Guggenheim museet i Bilbao, 

og senere, vårt eget operahus i Oslo er slike eksempler. Greater London Council rakk ikke å 

implementere sin kulturpolitikk før det oppløst i 1986, men Hesmondhalgh skriver at dets 

politikk ble en viktig inspirasjon for lokale vekststrategier i tiårene etter.96 

Gjennom 1980-tallet vant altså et nyliberalistisk økonomisk tankesett frem i britisk 

politikkutforming. En annen avgjørende utvikling var Thatcher-regjeringens liberale reformer 

av offentlige støtteordninger tidlig på 1980-tallet som var preget av et investeringsrasjonale.97 

Dette rasjonale i offentlig politikkutforming er definert av David Harvey, i sin bok A Brief 

History of Neoliberalism som at:  

 

“Menneskets velferd fremmes best ved å liberalisere og frigjøre individuelt 

entreprenørskap og ferdigheter innenfor et institusjonelt rammeverk karakterisert av 

sterk privat eiendomsrett, frie markeder, og fri handel.”98  

 

Som en konsekvens ble det i større grad fokusert på avkastningen av offentlige 

investeringer, der mottakere av offentlige midler skulle vise til målbare resultater knyttet til 

predefinerte mål. Dette er med å forklare det økonomiske språk og tankegang sitt inntog i den 

britiske kultur- og mediepolitikken. 

3.3 Nye ideer, nytt begrep 

Ved inngangen til 1990-årene hadde flere trender utfordret den tradisjonelle 

tilnærmingen til kulturpolitikk, spesielt til det motsetningsfylte forholdet mellom “høykultur” 
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basert på kunstens egenverdi, og populær kommersialisert kunst.99 Britiske kulturstudier 

hadde siden 1970-tallet dedikert mer oppmerksomhet til måter publikum aktivt rekonfigurerte 

kultur (i stedet for å passivt absorbere), dette utfordret tradisjonelle barrierer mellom 

“høykultur” og “lavkultur” og oppfattelsen av populærkulturens subvensjonerende arbeid på 

vegne av borgerskapet. Det synliggjorde også motsigelsen mellom det som ble ansett som 

forutsigbare inntekter i en kapitalistisk organisert kulturindustri, og publikummets krav til 

nyskapning. Resultatet ble en rekonseptualisering av kreative yrker og kunstnere, fra 

utnyttede ofre for kapitalisme til å bli kulturentrepenører.100 

Sett i et, var det erkjennelsen av motsetningen mellom hva kulturindustrien i 

Storbritannia tilbydde, og hva publikum ønsket seg (som ikke lengre kunne bortforklares av 

argumenter om kunstens elitisme) som la grunnlaget for introduksjonen av det rammeverket 

som begrepet kreativ næring omfatter. Dette brakte frem en ny gruppe av markedsdrevne og 

kommersielt orienterte produsenter av kulturelle og kreative varer og tjenester i politikerens 

søkelys.101 Det var nå en bred oppfatning om at når nasjoners velstand øker, så øker også 

deres etterspørsel etter kultur, media og underholdningsprodukter fra kreativ næring102, noe 

som betyr at de landene som har et konkurransefortrinn i denne næringen kan dra fordeler fra 

global økonomisk utvikling. Samtidens økende globalisering, og økende global etterspørsel av 

kultur- og underholdningsprodukter, forsterket av økt tilgang og muliggjort av digital 

teknologi, førte til at markedssvikt-rasjonale for statlig intervensjon i kunst- og kultursektoren 

ble erstattet med forventninger til store muligheter i markedet. Med andre ord; gode grunner 

for en mer aktiv næringspolitikk rettet mot kulturindustrien.103 

3.4 Politisk triks 

I Storbritannia var politisk ansvar fordelt slik at Handels- og næringsdepartementet 

(Department of Trade and Industry) hadde ansvar for pressepolitikk, Innenriksdepartementet 

(Home Office) for offentlig kringkasting, og Kulturdepartementet (Minister of the Arts) for 
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kunst. I 1997, da Labour-partiet valgt valget ble Department of National Heritage omgjort til 

Department of Culture, Media and Sport (forkortet DCMS). Samtidig ble de nevnte politiske 

domenene overført til det nye departementet. Chris Smith, departementets nye minister, 

lanserte en ny kulturpolitikk og omdøpte kulturindustri til kreativ næring, samtidig som han 

opprettet en “Creative Industries Task Force” bestående av kjente navn fra film-, musikk-, 

mote- og spillsektorene.104 Ministeren presenterte det som en ren pragmatisk handling for å få 

noen viktige budsjettplaner gjennom finansdepartementet hvor ordet kultur måtte unngås, 

fordi det lå for tett på kunsten som ikke ble ansett å tilhøre nasjonaløkonomien.105 Muligens 

pragmatisk, men skiftet i terminologi var ikke nøytralt; det bidro til å frakoble kreativ næring 

fra kunst- og kulturpolitikk, samtidig som det forsøkte å overta noen av fordelene fra kunst- 

og kulturinstitusjonene.   

Avgjørende for dette politiske trikset var identifiseringen av den kreative næringen 

med den “nye økonomien” drevet av digitale teknologier og dens tette relasjon til begrepene 

«informasjonssamfunnet» og “kunnskapsøkonomien”. Disse sistnevnte begrepene overlapper 

med lignende konsepter og er vanskelige å avgrense, men flere kommentatorer argumenterer 

for de på mange måter ble introdusert i moderne form med Fritz Machlups statistiske studie. 

Den østerisk-amerikanske økonomens studie av amerikansk kunnskapsproduksjon ble utgitt i 

1962, der han argumenterte for at anvendelse og produksjon av kunnskap hadde blitt en 

sentral del av den amerikanske økonomien. I studiet viste han at i 1959 stod den samlede 

kunnskapsproduksjonen for hele 29 % av USAs brutto nasjonalprodukt, og begrepet 

«kunnskapsøkonomien» ble brukt for å vise til kunnskapens avgjørende plass i økonomien.106 

107 I utviklingen av begrepet siden, spesielt gjennom økonomen og ledelsesteoretikeren Peter 

Drucker (1993), har konseptet menneskelig kapital med referansen til ideer og kunnskap som 

kommersielle varer eller som innsatsfaktor blitt en sentral del. En måte å definere 

kunnskapsøkonomien er at dens sentrale dynamikk består i at produksjon og tjenester basert 

på kunnskapsintensive aktiviteter bidrar til akselerasjonen av teknologisk og vitenskapelig 
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utvikling, men også like hyppig foreldelse.108 Produksjon og anvendelse av ideer gjennom 

forskning og utvikling, informasjonsbehandling og markedsføring, effektivisert av 

globalisering og digitalisering, og beskyttet av patent- og åndsverkslovverk er de viktigste 

verdiskapende elementene i denne økonomien. Med en slik definisjon kan en se på 

kunnskapsøkonomien som en naturlig forlengelse av konseptet «informasjonssamfunnet», 

som deler oppfatningen av informasjonens sentrale rolle i samfunnet og i økonomien, men 

som også anerkjenner dens betydning for politikk og kultur. Det var utnyttelsen av 

immaterielle rettigheter som ble ansett å skape den avgjørende forbindelsen mellom disse 

agendaene – ved å gi kreativ næring en hovedrolle i økonomisk konkurransedyktighet.109 

3.5 Koblingene mellom kreativ næring og 

informasjonssamfunnet 

Som nevnt var koblingen til kunnskapsøkonomien sentral i Garnham (2005) sin kritikk 

av departementets strategi, hvor han også presenterte det kreative skiftet som pragmatisk, ved 

at det nå inkluderte sysselsettingsveksten knyttet til programvare-sektoren, noe som fikk 

statistikken til se enda mer imponerende ut ovenfor finansdepartementet. Han pekte på de 

oppblåste forventningene til denne nye økonomien - noe dot-com boblen hadde understreket, 

og at flere110 delte dette synspunktet. Garnham sitt sentrale argument er at bruken av det nye 

begrepet og dets politiske konsekvenser kan bare forstås innenfor konteksten av 

informasjonssamfunnet. Han relaterer begrepet “kreativ næring” med begreper som 

“opphavsrettsnæring”, “immateriell rettighetsnæring “, “kunnskapsindustrier” og 

“informasjonsindustrier”, og hevder at alle disse begrepene tjener sine retoriske hensikter.  

Som det følger av dette argumentet kan utbyttingen av begrepet kulturindustri med 

kreativ næring sees som en referanse til informasjonssamfunnet og nyliberalismen, og et 

arbeid med å knytte den næringen opp mot prestisjen som forbindes med 

informasjonssamfunnet, og dets tilhørende politiske domene. Garnhams 

informasjonssamfunnsperspektiv involverer en rekke forskjellige analyser av både den 

globale kapitalistiske økonomis utviklingsbane og denne utviklingens forhold til brede sosiale 
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trender. For å redegjøre for måtene dette perspektivet nyttiggjøres ovenfor kulturpolitikk, er 

det nødvendig å gå informasjonssamfunnets argumenter i sømmene. Ved å vurdere deres 

bakgrunn men har vi kan forstå de ofte motsetningsfylte implikasjonene som følger av 

sammensmeltingen disse ofte divergerende argumentene.  

Tankesettet knyttet til informasjonssamfunnet deler vektleggingen av 

industriperspektivets avgjørende betydning med kulturindustri-begrepet, men i førstnevntes 

terminologi er dette blitt til «informasjon» eller «kunnskap» i kapitalistiske økonomier. Som 

sagt, så fører dette med seg oppfattelser av denne betydningens natur, og de økonomiske 

formene som skapes. Digitaliseringen har effektivisert distribusjon av mange typer kulturelle 

varer i den grad at det er vanskelig for produsenter og distributører å skape en kunstig 

knapphet for å sikre varens verdi, immaterielle rettigheter er derfor blitt helt fundamentale 

sentrale økonomiske verdier i den kreative næringen. 

Videre, så fører disse oppfattelsene til forskjellige vurderinger av kreativ nærings betydning, 

både i tradisjonell forstand som kunst og medier, og i bredere forstand knyttet til de løst 

definerte «informasjonsarbeiderne» i den kreative næringen. Oppfattelsen av 

kunnskapsøkonomien som et nytt steg i utviklingen av kapitalismen på lik linje med den 

industrielle revolusjonen, som bringer med seg sosiale og kulturelle omveltninger i 

rettferdiggjøringen av informasjonssamfunnet, har ifølge Garnham en rekke kilder:111 

Post-industrialisme – En av de mest kjente kildene er Daniel Bell sin teori om post-

industrialismen.112 Menneskelig kapital i form av vitenskapelig kunnskap har overtatt rollen 

som den fremste driveren av økonomisk utvikling. Sosial makt er i større grad avkoblet fra 

kapitalmakt fordi en økende del av verdiskapningen ikke lenger stammer fra bruk av energi til 

å omgjøre materie, men fra ideer. Den høyt utdannede arbeiders menneskelige kapital er blitt 

relativt mer verdifull fordi den vanskeligere kan utbyttes av maskiner. I sammenheng med 

kreativ næring er det viktig å understreke at kreativitet gjelder her anvendelsen av tankekraft 

og fantasi i alle former for arbeid, ikke bare innenfor denne næringen. 

Schumpeteriansk innovasjon – Den andre viktige komponenten som betegnes som 

innflytelsesrik i informasjonssamfunnet er Shumpeteriansk innovasjonsteori, der teknologisk 

innovasjon blir sett på som drivkraften for økonomisk vekst.113 114 Schumpeter utfordret ny-
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klassisk ekvilibriumsteori og mente den beskrev et system som til slutt ville nå en stabil 

tilstand, men da stagnere. Han så heller innovasjon som drivende kraften i økonomisk 

utvikling, der nye prosesser, produkter og tjenester skapte nye markeder og dermed skapte 

kontinuerlig vekst. Per definisjon skjer introduksjonen av innovasjoner i markedet uten 

konkurranse, dette en viktig drivkraft for de økonomiske gevinstene har viser seg ofte å være 

store. I stedet for konkurransebasert pris og effektivitet, så han dermed innovasjoner som var 

drivkraften. Garnham hevder det er denne shumpeterianske modellen som er grunnlaget for 

mye av EUs økonomiske poltikk underbygget av informasjonssamfunnets banner, der 

komparative fortrinn gjennom teknologisk innovasjon er målet, med entreprenørene og 

teknologiene som de «kreative» drivkreftene. IKT er den nye generasjonen av produkter og 

prosesser som er produsert av denne innovasjonsprosessen og som derfor rir på en ny lang 

bølge av økonomisk vekst.115 Overgangen til kreativ næring har vært et forsøk på å fange den 

gjeldende prestisje i denne teorien om innovasjon, og svært generelle begrepet "kreativitet" 

som følger med det, av en sektor og en arbeidsgruppe hvis faktiske relevans er kontroversiell. 

Informasjonsøkonomi og bedriftsteori – Det tredje tankesettet informasjonssamfunnet 

støtter seg på hviler på en erkjennelse av at informasjon er knapp ressurs, og at markedet er 

preget av differensiert distribusjon av informasjon. Begrepet «informasjon» referer her til 

utviklingen av informasjonsteknologier og ledelsesverktøy rettet mot forretningsvirksomhet 

designet for å minimere transaksjonskostnader skapt av den grunnleggende usikkerhet og 

kostnad av informasjonsinnhenting i markedet. Informasjonsarbeiderne i dette bildet er 

hverken forskere, teknologer eller skaperne av disse teknologiene, men forretningsledere og 

de arbeiderne bruker teknologiene – regnskapsførere, advokater, konsulenter osv. 

Tjenestebasert økonomi og post-fordisme – Fjerde, og kanskje mest innflytelsesrike 

kobling til informasjonssamfunnet var identifiseringen av at i kapitalistiske industrialiserte 

økonomiers utvikling har tyngdepunktet skiftet fra produksjon av varer til tjenesteyting. Dette 

har skapt to utfordringer; for det første, siden tjenester kun er mellommenneskelige 

interaksjoner, så inneholder kulturbaserte tjenester egenskaper som det er vanskelige å 

kommodifisere, dette kan derfor lede til markedssvikt, og tradisjonelt sett, en avhengighet av 

offentlig støtte i et pseudo-marked. For det andre er ikke tjenesteyting preget av 

kapitalintensiv utbytting av maskiner og arbeidskraft, og kan derfor vise liten 

produktivitetsvekst. Dens økende vekst i økonomien har derfor blitt sett på som å lede til 

nedadgående produksjonsvekst-rater. Informasjonsteknologien ble sett som løsningen på 
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denne utfordringen ved å mekanisere informasjonsarbeidet i tjenesteytingen. Knyttet til denne 

økonomiske utviklingen var post-fordistisk analyse.116 I denne analysen ble det vektlagt at en 

økende grad av forbruket ikke lenger var basert på tilfredsstillelse av grunnleggende 

materielle behov, men av immaterielle behov. Det ble argumentert for at disse behovene ikke 

bare ble tilfredsstilt gjennom immaterielle tjenester, men også gjennom forbruk av materielle 

varer. Garnham bruker her sportsbilen som et eksempel; den skal ikke bare ta deg fra A til B, 

men oppfylle en drøm. Dette ble senere kalt livsstilprodukter. Denne oppfattelsen brakte 

design og markedsføring i større grad inn i vekststrategier. Markedsføring og kulturprodukter 

ble en nisje innenfor livsstilprodukter, og ble sett som en innsatsfaktor som legitimerte 

avindustrialiseringen av den britiske industrien. Dette førte til at den synkende vekstraten i 

britisk vareindustri ble knyttet til mangel på markedsføring og designtenkning. Slike 

argumenter basert på tanken om informasjonssamfunnet fikk gjennomslag tidlig på 1980-

tallet som svar på den lave vekstraten i industrien. Det britiske parlamentet identifiserte derfor 

IKT-sektoren som viktig global vekstsektor, og landets potensielle hovedrolle i denne 

industrien.  

Frigjørende teknologier – Som siste kobling trekker Garnham frem Pools117 

argumenter for at populærkulturen som var brakt fram av Fordismen, og Baumol og 

Browns118 identifisering av at økningen i relative realpriser på kulturelle varer og tjenester var 

forårsaket av høye produksjons- og distribusjonskostnader. Dette ville IKT-revolusjon 

drastisk redusere. I følge dette argumentet ble kultursektoren dominert av store, ressurssterke 

bedrifter, fordi distribusjonen av kulturprodukter var så kapitalintensiv. Med inntoget av IKT-

teknologi ville disse kostnadene synke, og dermed åpne markedet for mindre aktører. Noe 

som ville føre til en stor økning i tilbud og etterspørsel, det ble derfor knyttet store 

forventinger til dette markedet. Selv om distribusjonskostnadene hadde sunket, var likevel 

kostnadene knyttet til innholdsproduksjon høye, men det var også der det største økonomiske 

potensiale ble identifisert. Garnham skriver at dette ble et sentralt punkt i Storbritannia og 

EUs oppfattelse av kreativ næring, og dermed deres politikkutforming. Det hadde vært 

nettverksoperatører og utstyrsprodusenter som hadde tjent mest i første stadiet av denne 
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vekstbølgen, med det ble forventet at det i økende grad ville være innholdsprodusentene som 

innhentet de største gevinstene i fremtiden.119  

Ved å identifisere forbindelsene til disse argumentene, trekker Garnham frem noen 

implikasjoner han mener er implisitt i kreativ næring-begrepet, og dets tilhørende politikk: 

Kreativ næring, sammen med sine relaterte begreper som kunnskapsøkonomien og 

informasjonssamfunnet, har en spesifikk retorisk funksjon i politikkutforming. Det fungerer 

både som et slagord og som en samlebetegnelse, men også som en referanse til teoretiske og 

politiske tankesett hvis tilkoblinger er kontroversielle. Hans hovedargument er at denne 

mangelen på refleksivitet er essensiell for dets ideologiske kraft; ved å dekke over 

motsigelsene og kontroversene klarer det å mobilisere i utgangspunktet potensielt 

antagonistiske krefter under samme banner.120 

3.6 Opp av hatten: Kreativ næring 

Departementets nye profil, sammen med publiseringen av et kartleggingsdokument, 

bidro til etablere kreativ næring som et legitimt politisk object.121 Støttet av en heller 

optimistisk statistikk på sysselsetting og verdiskapning, en håndgripelig definisjon med 13 

sektorer med bakgrunn i statistiske kilder, tillot dokumentet lokale autoriteter, 

utviklingsinstitusjoner, kunstorganisasjoner og konsulenter over hele Storbritannia å sette 

strategier for kulturindustri i sentrum av lokale og regionale kulturelle og økonomiske 

strategier. Arbeidsgruppen Creative Industries Task Force stod kartleggingsdokumentet 

Creative Industries Mapping Document.122 Her ble en grunnleggende definisjon kunngjort: 

  

“Kreativ næring bestod av bransjer som hadde sin opprinnelse i individuell 

kreativitet, ferdighet og talent med potensiale for å skape arbeidsplasser og verdier 

gjennom produksjonen og utnyttelsen av opphavsrett” 123  
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Denne standarddefinisjonen av kreativ næring inkluderte 13 næringssektorer; reklame, 

arkitektur, kunst og antikviteter, videospill, håndverk, design, mote, film og video, musikk, 

utøvende kunst, publishing, programvare, fjernsyn og radio.  

Denne avgrensningen har siden vist seg å være solid, men samtidig vært svært 

kontroversiell. Sosiologene Scott Lash og John Urry mente det var et nyttig konsept ved at 

kultur, media og design sine økonomiske verdier ble forståelsesmessig tilgjengeliggjort. De 

mente dette skjedde gjennom anerkjennelsen av kreativitet som et avgjørende innsatsmiddel i 

samtidens økonomier, som i større grad var karakterisert kulturelle, digitale og estetiske 

egenskaper.124 Kreativ næring brakte sammen en rekke sektorer som tidligere vanligvis ikke 

ble knyttet til hverandre. Et mye kritisert trekk - da denne nye sammensetningen ble av mange 

sett som et forsøk på få Storbritannia til å fremstå som en verdensleder på et felt landet selv 

hadde definert. Det var spesielt uenigheter knyttet til inkluderingen av programvare i 

departementets kartlegging.125 Kritikere mente derfor at dette ble gjort for å styrke tallene for 

verdiskapning og sysselsetting i kreativ næring som helhet. Det kunne likevel argumenteres 

for at inkluderingen var resultatet av svært sammensatte, og derfor lite presise, næringskoder 

som la det statistiske grunnlaget for kartleggingen. Samtidig var det åpenbare overlappinger 

mellom produsenter av kulturelt innhold og digital næring, noe som førte til en 

sammensmelting av kultur- og IT-bransjer.126 Siden mange kreative yrker finnes i IT-bransjen 

var det derfor en vanskelig øvelse å separere bransjene i kartleggingen. 

Det nye departementet brakte kreativ næring frem som en drivkraft for økonomisk 

vekst ved å transformere individuell kreativitet og talent til produksjon av åndsverk med 

kommersiell verdi, beskyttet av opphavsrett. Det ble avgjørende at definisjonen av næringen 

ble satt til å inkludere leverandører av kreative tjenester som reklame og design, og mer 

kontroversielt, programvare. Denne sammensetningen av tradisjonelt separerte sektorer, fra 

sistnevnte til håndverk og utøvende kunst, brakte de alle under kreativ næring-banneret, fra 

det tradisjonelt håndverk til det høyteknologisk forskning og utvikling. Dette spennet strekker 

seg fra det kulturspesifikke og ikke-kommersielle til det globaliserte og kommersielle, hvor 

produksjon av generisk innhold, og ikke det det kulturspesifikke, er målet. Kreativ nærings 

salgsargument var at dette var bransjer hvor Storbritannia allerede hadde et 
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konkurransemessig fortrinn over andre land, og hvis bare hindre for entreprenørskap og vekst 

ble fjernet, ville disse bidra til en enda større del av økonomien.127  

Kartleggingsdokumentet satte rammer for områder som var relevant for politisk 

intervensjon. Disse inkluderte bl.a. talentutviklingsprogrammer gjennom utdanningssystemet 

og styrking av opphavsrettsbeskyttelse. De andre viktigste hindrene til vekst som ble 

identifisert, var manglende forretningskompetanse og begrenset tilgang til finansiering.128 Det 

ble samtidig frembrakt rapporter som viste til at kreativ næring i stor grad var preget av høy 

innovasjonsgrad, f.eks. ved å introdusere nye produkter og tjenester til markedet, og ved å 

finne nye måter å nå publikum.129 Dette var argumenter som senere ble videreutviklet til å 

inkludere ringvirkninger til andre sektorer i utviklingen av politikk rettet mot kreativ næring. 

 

«Visjonen om en ny økonomisk orden sentrert rundt mer flytende arbeids- og 

karrieremønstre, en livssituasjon som krever mer individuelt ansvar i bytte mot 

selvstendighet, en økonomi basert heller på samarbeidsprosjekter og nettverk enn 

konkurranse, premiering av individuell kreativitet og innovasjon distansert fra rigide 

klasse- og bedriftshierarkier - denne typen argumenter gjorde New Labour og kreativ 

næring til naturlige partnere. Derfor kunne det nyeste og minste departementet 

begynne å føre samtaler med det aller største og godt etablerte Department of Trade 

and Industry på en måte som var utenkelig bare noen få år før.»130   

 

Ved å betegne kreativ næring som økonomiens viktigste nye vekstsektor, både nasjonalt og 

globalt satt i sammenheng med nedgangen i tradisjonell industri, kunne den nye næringen 

fremstilles som den viktigste driveren for fremtidig sysselsetting og eksportvirksomhet.131 Det 

var denne oppfattelsen som lå i grunn for kartleggingen av kreativ næring i «Creative 

Indistries Mapping Document»132, der det ble hevdet at næringen var Storbritannias raskets 

voksende, med den kreative arbeideren og beskyttelse av opphavsrett i hovedrollene. 
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3.7 Oppsummering 

Kulturpolitikken i Storbritannia etter andre verdenskrig hadde som hensikt å beskytte 

kunsten mot kommersialisering, kommodifisering og industrialisering. Utover 1980-tallet 

begynte progressive akademikere og politikere å sette spørsmål ved denne politikken på 

bakgrunn av at den favoriserte såkalt høykultur, og gav dermed privilegier til eliten. Samtidig, 

i tidsalder med deindustrialisering av vestlige økonomier, økte interessen for hvilke typer 

jobber som kunne erstatte fabrikkarbeidsplassene i det post-industrielle Storbritannia. Mot 

slutten av 1980-tallet og utover det påfølgende tiår begynte informasjonssamfunnet-diskursen 

og et neo-liberalistisk tankesett å få stadig større innflytelse på kulturpolitikken. Dette 

resulterte i at den kommersielle kulturindustrien ble gruppert sammen med tradisjonelt ikke-

kommersielle kunstuttrykk og aktiviteter, og gitt navnet kreativ næring. 

Vi startet med å diskutere Adorno og Horkheimers begrepet Kulturindustrien inspirert 

av Frankfurters skolens kritiske teori. Begrepet innebærer et kulturpessimistisk syn der på 

kulturproduksjon sees som et verktøy for kapitalistiske krefter i form av medieoligopoler som 

forhindrer lavere klassers frigjøring gjennom massekulturens kapitalistiske ideologi. 

Utover 1980-tallet ble denne tilnærmingen kritisert for å tillegge for stort fokus på 

maktforholdet mellom produsent og publikum. Akademikere fra politisk økonomi-

tradisjonen, med Nicholas Garnham i spissen, argumenterte for at dette perspektivet overså 

mange av kulturindustriens egenskaper og introduserte mer deskriptive analyser. I stedet for å 

fokusere på produsentens dominerende rolle, ble distribusjon og tilgjengelighet sammen med 

kulturens økonomiske rolle vektlagt. Dette gjorde det lettere for politikere å bruke deres 

innsikter i politikkutforming. 

Innføringen av kreativ næring-begrepet medførte en forskyving av grensene til de 

politiske domenene, og politikkens formål og roller som tilhørte departementene. Sentralt i 

disse forskyvelsene stod økonomiske argumenter rettet mot næringenes strukturer og 

dynamikker, deres posisjoner og relative tyngde innen økonomien som helhet, og derfor 

forholdet mellom kulturpolitikk og økonomisk politikk. Kreativ næring kan se ut å 

representere en fornektelse av den kritiske analysen som er forbundet med Adorno og 

Horkheimers begrep, og en sammenkobling av strengere åndsverksbeskyttelse og 

kulturproduksjon som vekststrategi gjennom akseptering av ny-kapitalismens sentrale rolle i 

økonomien. Det er derfor produsenten av patenter og immaterielle rettigheter, den moderne 

kreative arbeideren, som verdiskaperen og hovedrolleinnehaveren i kreativ nærings politiske 

rasjonale. 



 

 

4 I EU: fra kulturell sektor til kulturelle 

og kreative markeder 

Før diskusjonen av hvordan begrepene kulturnæringer og kreative og kulturelle 

næringer ble introdusert i politiske diskurser i Norge vil jeg ta for meg hvordan tiltak for å 

vektlegge samspillet mellom kultur og næring fant sted innenfor den Europeiske Union. Dette 

mener jeg er relevant fordi Norge har gjennom sitt EØS-medlemskap importert mye EU-

politikk, i tillegg til at den første norske kartleggingen133 av det som ble definert som 

kulturnæringer deler mange likheter med EU-kartleggingen jeg har valgt å diskutere.  

Dokumentet omhandler ikke bare defineringen og kartleggingen av denne sektoren, 

men også identifisering og analyse av nye yrker som følger av samfunnsutviklingen som blir 

beskrevet, utdannings- og sysselsettingsstrategier for å imøtekomme disse, og identifiseringen 

av hindre for mobilitet innad i EUs arbeidsmarked for kulturarbeidere. Jeg har valgt å utelate 

disse sistnevnte delene av min diskusjon siden målet med denne delen er å legge grunnlaget 

for å senere diskutere måter denne defineringen og kartleggingen har påvirket utviklingen av 

begrepene i Norge 

4.1 Bakgrunn for kartleggingen 

Under EU-rådets toppmøte i Luxembourg i 1997 ble en ny europeisk 

sysselsettingsstrategi vedtatt for å bekjempe arbeidsledighet, denne bestod av fire hovedmål; 

utvikle entreprenørskap, forbedre arbeidsevne, oppmuntre foretak og ansatte til å øke sin 

tilpasningsevne og styrkning av politiske tiltak for å sikre like muligheter. Denne strategiens 

relevans til kultursektoren ble etablert året etter gjennom EU-kommisjonens arbeidsdokument 

Culture, the Cultural Industries and Employment som utforsket sysselsettingspotensialet til 

kultursektoren, da bestående av kunst, kultur og audiovisuell sektor. Kommisjonens 

estimering av at disse sektorene satt omtrent tre millioner europeere i arbeid, og var i kraftig 

vekst, var avgjørende for den økende interessen i kulturens økonomiske betydning.134  
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Den Europeiske Union sin første kartlegging av dens kulturelle sektor, ble gitt ut i 

2001, på bestilling av Europakommisjonen og utført av det tyske konsulentselskapet MKW 

Wirtschaftsforschung GmbH. Som det kommer frem av rapportens tittel, Explotation and 

developement of the job potential in the cultural sector in the age of digitalization, 

konsentrerte den seg om kulturens økonomiske rolle i innenfor EU, og dens potensielle bidrag 

til sysselsetting. I rapportens innledning erkjennes det at inntil nylig har kunst- og 

kultursektorens bidrag til økonomisk vekst og sysselsetting vært underspilt av velferdsstaten. 

Dette var fordi økonomiske kriterier var blitt sett på som uforenlige med kulturen, og derfor 

har kulturspørsmål ofte vært innlemmet i den mer overordnede sosialpolitikken. Rapporten er 

inspirert av det forgående tiårets økende antall politiske program og vitenskapelige studier 

knyttet til kultursektorens økonomiske og sysselsettende rolle.135 I 2001 fantes det ingen 

ensbetydende definisjon på tvers av EUs medlemsland på hva kulturøkonomien innebærer, og 

det var derfor ingen relaterte standardiserte statistiske kategorier som kunne fungere som 

grunnlag for empiriske studier av denne økonomien. På grunn av europeiske staters historiske 

forskjeller i forståelsen av kultursektoren har faglitteraturen på dette feltet hatt svært 

divergerende oppfattelser, og synspunktene var derfor lite homogene. Som tidligere diskutert, 

var den tyske kulturforståelsen lenge dominert av et markert skille mellom kultur og næring, 

dette kan knyttes til Frankfurterskolens «Kulturindustri»-diskurs som separerte disse sfærene 

på et teoretisk plan. Til forskjell, i Storbritannia hadde kulturdimensjonen blitt integrert i 

kritiske analyser av kapitalismen, der kulturelle produkter og tjenester ble ansett å tilhøre.136 

Utover 1980-tallet og 1990-tallet ble denne analysen brukt til å delvis beskrive den britiske 

overgangen fra en tradisjonell produksjonsorientert økonomi til en forbruksorientert økonomi 

der symboler og immaterielle varer hadde fått en sentral plass. De internasjonale forskjellene i 

konseptualiseringen av kultursektoren betydde også forskjeller i hvilke bransjer som ble 

ansett å være relaterte, dette skapte derfor behovet for å utvikle en egen definisjon av 

kultursektoren i EUs kartlegging. 

Rapporten diskuterer prosessen de kaller «økonomisering av kultur» der økonomiske 

perspektiver i økende grad anvendes i diskusjonen og verdisettingen av den kulturelle sfære, 

noe som fører til at det i økende grad blir stilt spørsmål ved grunnlaget for subsidiering, og 

verdisettet som ligger til grunn for støtten som blir gitt til kunst og kultur i europeiske land. 

                                                 
135 MKV Wirtschaftsforschung GmbH m. flere. (2001) Exploitation and development of the job potential in the 
cultural sector in the age of digitalisation. European Commission DG Employment and Social Affairs. Munich. 
136 MKV Wirtschaftsforschung GmbH m. flere. (2001) Exploitation and development of the job potential in the 
cultural sector in the age of digitalisation. European Commission DG Employment and Social Affairs. Munich. 



 

 

Den hevder også at skillet mellom kommersielle kulturprodukter, og de som mottar statlig 

støtte, har i stor grad forsvunnet i europeiske politiske programmer.137 Forbruker- og 

populærkultur har skapt nye forhold og semantiske systemer. Dette er akkompagnert av 

økende individualisering og pluralisering som har ført til at kulturforbruk er blitt et uttrykk for 

identitet. Dermed har den lenge etablerte differensieringen mellom høy- og lavkultur på 

mange måter mistet mye av sin betydning. De statlige subsidieringsordningene er endret på 

grunn av denne prosessen. På grunn av at skillet mellom den kommersielle kulturindustrien 

og de offentlige subsidierte sektorene er blitt gjeldende, har dette dreid i retning av et 

markedsorientert investeringsrasjonale hos offentlige institusjoner. Rapporten understrekte at 

kultursektorens betydning for sysselsetting måtte også sees i konteksten av synkende 

kulturbudsjetter i europeiske land. Det var et voksende behov for å legitimere bruk av 

offentlige midler på kultursektoren, der et vidt akseptert argument var å skape 

arbeidsplasser.138 

4.2 Definere en ny sektor 

Kartleggingen refererer til tidligere brukte begreper i politiske programmer hos noen 

av medlemstatene, spesielt britiske «creative industires»139, men også tyske «Kreative 

Wirtschaft»140 og finske “kulturell industri”141 nevnes også for å understreke at disse er 

hetereogene på tvers av EU.142 “Creative industries”-begrepet oppfattes av rapporten å 

frekventere stadig oftere internasjonalt i politiske diskusjoner om kultur og arbeidsmarked, og 

at det er et resultat av den britiske Labour-regjeringens politiske program. Dette sees som å 

være relatert til arbeidet med å finne nye jobber som integrerer den tradisjonelle 

kultursektoren med media og teknologi. “Kreativ næring” oppfattes som en forlengelse av det 

tidligere begrepet “kulturindustri”, men som inkluderer strukturelle endringer forårsaket av 

                                                 
137 MKV Wirtschaftsforschung GmbH m. flere. (2001) Exploitation and development of the job potential in the 
cultural sector in the age of digitalisation. European Commission DG Employment and Social Affairs. Munich. 
138 MKV Wirtschaftsforschung GmbH m. flere. (2001) Exploitation and development of the job potential in the 
cultural sector in the age of digitalisation. European Commission DG Employment and Social Affairs. Munich. 
139 DCMS, (1998) Department of Culture, Media and Sport of the UK Government, Creative Industries Mapping 
Document. London: DCMS. 
140 Gnad et. al. (1998) Arbeitsgruppe Kulturwirtschaft 
141 Finske Utdanningsdepartementet (1998) 
142 MKV Wirtschaftsforschung GmbH m. flere. (2001) Exploitation and development of the job potential in the 
cultural sector in the age of digitalisation. European Commission DG Employment and Social Affairs. Munich. 
s.20 
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nye teknologier.143 Det settes spørsmål ved hvorfor det nye britiske begrepet velger å utelate 

de tradisjonelle kulturindustribransjene; turisme, museer, gallerier og kulturarv, da det 

oppfattes at teknologisk utvikling også har hatt påvirkning på disse. 

For å studere europeisk sysselsettingspotseniale hevdes det at det må etableres en 

bredere definisjon av kunst- og kultursektoren, der fokuset legges på synergieffekter mellom 

det som blir kalt gammel og ny kultur. Rapporten introduserer begrepet «digital culture» 

(DIGICULT) for å beskrive tilnærmingen som vektla interaksjonen mellom tradisjonelle 

innholdskapende kulturprodusenter, distribusjon og tjenesteyting, og den digitale 

teknologisektoren. Passende nok er dette samme navn som et program rettet mot teknologi og 

kulturarv ført av Generaldirektoratet Information Society under EU-kommisjonen.144  

«Digital culture» ble definert til å (1) omhandle de sektorer der 

forretningsvirksomheter og kultur allerede er tilknyttet multimediasektoren (f.eks. spillefilm- 

og videospillbransjene), eller (2) de kultur- og industrisektorer som er blitt tilført nye utvidede 

muligheter ved å implementere de nye digitale teknologiene.145 Dette er sektorer som har 

måttet bruke nye teknologier for å utrette sine sosiale, kulturelle eller økonomiske oppgaver. 

Denne sektorielle definisjonen er ment å transendere sektoriell tilnærming, ved å også omfatte 

deres horisontale og vertikale verdikjeder, både de som jobber kreativt og skaper 

kulturinnhold, sammen med leverandørsektorene som leverer infrastrukturen og innretningene 

som ligger i bunn.  

4.3 Operasjonalisering 

I den statistiske analysen ble det anvendt en kombinasjon av to hovedkategorier for å 

kalkulere sysselsettingen; disse ble kalt cultural sectors og cultural occupations. Målet med 

disse defineringene, og kombinasjonen av disse kategoriene, var å ta i betraktning at det 

                                                 
143 MKV Wirtschaftsforschung GmbH m. flere. (2001) Exploitation and development of the job potential in the 
cultural sector in the age of digitalisation. European Commission DG Employment and Social Affairs. Munich. 
s.20 
144 European Commission. DG Information Society (ed.), e-Culture. A Newsletter on Cultural Content and Digital 
Heritage. https://cordis.europa.eu/pub/ist/docs/digicult/newsletter_12_02.pdf (lest. 23.1.2017) 
145 MKV Wirtschaftsforschung GmbH m. flere. (2001) Exploitation and development of the job potential in the 
cultural sector in the age of digitalisation. European Commission DG Employment and Social Affairs. Munich. 
s.20 
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finnes ikke-kulturelle yrker i kultursektorene og samtidig kulturelle yrker i ikke-kulturelle 

sektorer.146 Sektorene som ble valgt ut i operasjonaliseringen av disse kategoriene var:  

1) Forlagsvirksomhet, trykking og reproduksjon. 2) Fritids-, kultur- og sportsaktiviteter.  

Disse ble betegnet som kulturelle sektorer ut i fra deres NACE-næringskoder. De ikke-

kulturelle sektorene der det fantes kulturelle yrker, er derimot ikke valgt ut ifra næringskoder, 

og er: 3) Andre forretningsaktiviteter; arkitektur, fotografi og kulturarrangementer. 4) 

Offentlig admirasjon; kulturelle arrangementer og tjenester. 5) Andre sosiale tjenester; 

kulturelle arrangementer og tjenester. 6) Andre ikke-kulturelle sektorer.  

Ved at kun to av seks av disse sektorene faktisk er predefinerte sektorer, muliggjøres et bredt 

operasjonelt spillerom i studien. For eksempel er sektor nummer 6, «Andre ikke-kulturelle 

sektorer», relativ vid i omfang.  

De kulturelle yrkene som blir inkludert baseres på ISCO 88-yrkesklassifisering, og er:  

1) Arkivarbeidere og bibliotekarer. 2) Skribenter og kreative utøvende kunstnere. 3) Artister, 

entertainere og idrettsutøvere.  

De ikke-kulturelle yrkene som ble relatert til de kulturelle sektorene er: 

4) IT-yrker. 5) Operatører av optisk og elektronisk utstyr. 6) Arkitekter og ingeniører.  7) 

Andre ikke-kulturelle yrker.  

Bortsett fra yrkesgruppe nummer 7; «Andre ikke-kulturelle yrker», er alle disse yrkene også 

basert på det samme yrkesklassifiseringssystemet. 

                                                 
146 MKV Wirtschaftsforschung GmbH m. flere. (2001) Exploitation and development of the job potential in the 
cultural sector in the age of digitalisation. European Commission DG Employment and Social Affairs. Munich. 
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(Tabell 1: MKV Wirtschaftsforschung GmbH m.flere. 2001. Exploitation and development of the job potential in 

the cultural sector in the age of digitalisation. Commissioned by European Commission DG Employment and 

Social Affairs. Munich. s.28)  

 

 



 

 

(Tabell 2: MKV Wirtschaftsforschung GmbH m.flere. 2001. Exploitation and development of the job potential in 

the cultural sector in the age of digitalisation. Commissioned by European Commission DG Employment and 

Social Affairs. Munich. s.31) 

 

I følge tabell 1 var nærmere 7.2 millioner europeiske arbeidstakere involvert i 

kulturelle aktiviteter i 1999. Tabell 2 trekker frem EUs generelle årlige vekstrate på 1.2 % i 

sysselsettingen fra 1995-1999147 som sammenligningsgrunnlag for den årlige vekstraten for 

sysselsetting i kulturelle yrker på 2.1 % i samme periode. Som vist i tabell 2 er det spesielt de 

kulturelle yrkene, både i de definerte kultursektorene, og ikke-kulturelle med en årlig 

vekstrate på 4.8 % som viser til den mest imponerende veksten. Tallene ser imponerende ut, 

men det er vanskelig å la være å sette spørsmål ved tallenes formål og validitet, når over 5 

millioner av disse europeerne ikke har kulturelle yrker og 1,5 millioner av disse heller ikke 

jobber i kulturelle sektorer.  

Rapporten adresserer ikke dette, men erkjenner at studiet ikke klarer å utnytte denne 

definisjonens potensiale til det fulle siden noen sektorer ikke lar seg kartlegge like lett som 

andre med tanke på sysselsetting. Det er kun de markedsorienterte, de som er del av det åpne 

arbeidsmarkedet som menes å være interessante i denne sammenheng fordi her lar verdikjede 

seg lettere studere.148  

Det er ikke distinkte avgrensinger av disse sektorene, og overgangene er derfor 

flytende. Denne definisjonen ser dermed ikke ut til å bidra med en mer presis definisjon av 

det brede spekteret av virksomheter som operer i krysningspunktet mellom den tradisjonelle 

kunsten, de kommersielt orienterte kunstindustriene, og digital teknologi enn «creative 

industries», men ser ut til å følge samme pragmatiske tilnærming ved å konstruere 

definisjonen ut fra hva som var mest praktisk for å nå målet. I denne sammenheng; å 

kartlegge en «ny» fremtidsrettet næring, underbygget av statistikk som tillot imponerende 

veksttall.  

 

                                                 
147 MKV Wirtschaftsforschung GmbH m. flere. (2001) Exploitation and development of the job potential in the 
cultural sector in the age of digitalisation. European Commission DG Employment and Social Affairs. Munich. 
s.29 
148 MKV Wirtschaftsforschung GmbH m. flere. (2001) Exploitation and development of the job potential in the 
cultural sector in the age of digitalisation. European Commission DG Employment and Social Affairs. Munich. 
s.20 
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5 Analyse, del 1: dokumentanalyse 

5.1 Tango for to 

 

«Hensikten med dette initiativet er verken å gi næringslivet et kulturelt alibi eller gjøre 

kulturlivet mer kommersielt.»149 

 

Den norske satsningen på å styrke kulturnæringenes økonomiske potensiale kan spores 

tilbake til dokumentet «Tango for to - Samspill mellom kultur og næringsliv». I 2001 

presenterte Kulturdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, ved henholdsvis 

kulturminister Ellen Horn og nærings- og handelsminister Grete Knudsen, det de kalte et 

temahefte om samspill mellom næringsliv og kultur. Formålet med dokumentet, som har 

status som brosjyre/veiledning i statens digitale arkivsystem som er tilgjengelig på nettstedet 

regjeringen.no, var å «… tjene til inspirasjon i arbeidet med å få til et økt samarbeid mellom 

kultur- og næringslivet som kan styrke begge parter og rydde grunnen for økt kreativitet og 

vekst.»150 At dette markerte innføringen av kultur- og næringsfeltet som politikkområde i 

Norge konstateres i handlingsplanen Fra gründer til kulturbedrift som ble utgitt i 2013 av 

Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og 

regionaldepartementet.151 Inspirasjonen til temaheftet kommer fra et samråd med kultur- og 

næringsaktører på initiativ fra de to ministerne, i tillegg nevnes danskenes første 

kartleggingsdokument av kultursektorens økonomiske betydning som en inspirasjon. 

Temaheftet består av fem deler; Et forord, begrunnelse på hvorfor et samarbeid er viktig, 

erfaringer fra samrådet og fra Danmark, presentasjon av utvalgte eksempler på slikt samarbeid 

og avslutningsvis ideer og planer om tiltak og oppfølgning.  

I forordet diskuteres det hvordan kulturpolitiske og næringspolitiske virkemidler kan 

fasilitere samarbeid som kan styrke de to samfunnsområdene og bidra til verdiskapning. 

Bakgrunnen for dokumentet er at regjeringen oppfattet at  

                                                 
149 Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet (2001) Tango for to - Samspill mellom kultur og 
næringsliv. s. 4 
150 Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet (2001) Tango for to - Samspill mellom kultur og 
næringsliv. s.3 
151 Kulturdepartementet, Nærings- og Handelsdepartementet og Kommunal- og Regionaldepartementet. 
(2013) Handlingsplan Fra gründer til kulturbedrift 



 

 

 

«… en del av rammebetingelsene for fremtidig nyskapning, utvikling og vekst i 

sterkere grad bør utvikles i skjæringspunktet mellom næringspolitikk, kulturpolitikk og 

velferdspolitikk. Dette er områder innenfor politikken som tradisjonelt har vært atskilt, men 

som vi tror vil bli sterkere integrert i årene som kommer.»152  

 

Denne oppfattelsen grunnet i at regjeringen identifiserte endringer som tok sted i vestlige 

samfunn; økende globalisering av markeder og internasjonal konkurranse, større etterspørsel 

etter kulturelle produkter på bekostning av industrielle varer, og en økende grad av 

individualisering i forbruk og produksjon. Forventningene til samspillet fremstår som store. 

Det skulle føre til en styrkning av norsk kunst- og kulturproduksjon og gi nye 

utviklingsmuligheter, føre til mer innovasjon og kreativitet i næringsutviklingen og bidra med 

økt internasjonal konkurransekraft og styrket nasjonalidentitet.153  

I neste del presenterer regjeringens argumenter for hvorfor et slikt samarbeid vil være 

verdifullt, og noen utfordringer som næringslivet og kulturlivet oppfattes å stå ovenfor. 

Innsikter fra bl.a. post-fordistisk analyse, som er blitt knyttet til kreativ næring (creative 

industries) av Nicolas Garnham i hans analyse av britisk kulturpolitikk, trekkes frem som en 

del av utviklingen nevnt i forordet;  

 

«Produksjonen av varer og tjenester er i økende grad rettet inn mot å dekke mer enn 

materielle behov. De skal gi oss noe mer: opplevelse, underholdning, atspredelse, 

informasjon, kunnskap og erkjennelse, estetisk stimulans og erfaring.»154  

 

 At kultur blir identifisert som en vekstnæring, anerkjennelsen av kulturens sentrale plass i 

regional  og urban utvikling, og synet på kunst og kultur som viktige innsatsfaktorer i 

utviklingen av kommersielle produkter og tjenester er også klare likhetstrekk med denne 

britiske kulturpolitikken.155 Det økende kravet fra forbrukeren om at varer og tjenester skal 

dekke mer enn kun materielle behov gjentas, og det argumenteres for at næringslivet derfor 

                                                 
152 Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet (2001) Tango for to - Samspill mellom kultur og 
næringsliv. s.3 
153 Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet (2001) Tango for to - Samspill mellom kultur og 
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154 Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet (2001) Tango for to - Samspill mellom kultur og 
næringsliv. s.4 
155 Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet (2001) Tango for to - Samspill mellom kultur og 
næringsliv. s.4 
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har en egeninteresse i å samarbeide med kulturlivet ved at kulturelle innsatsfaktorer vil skape 

immateriell merverdi i produktene. Dette styrker deres attraktivitet i markedet. Her sees 

merkevarebygging og design som essensielt for å gi konkurransefortrinn både nasjonalt og 

internasjonalt. Løsningen på dette presenteres som å ligge i å inkorporere kulturlivets verdier i 

næringsstrategier.  

Neste utfordring som identifiseres er bygd på en oppfatning om mer begrenset tilgang 

til kvalifisert arbeidskraft i fremtiden. Det følger av denne oppfatningen at det vil bli en økt 

konkurranse om arbeidere, der de mest kreative blir de mest etterspurte. For å vinne kampen 

om de beste arbeiderne kreves det tilbud av høy kvalitet i lokalsamfunnet, hvor kulturtilbud 

inngår, utover konkurransedyktig lønn og utfordrende arbeidsoppgaver.156 

 

«Mange norske steder har ren luft og vakker natur, men vi må erkjenne at dette ikke 

er nok for alle. Mange norske lokalsamfunn mangler de tilbud både norske 

arbeidstakere og spesialisert arbeidskraft fra andre land forventer i dag. I samarbeid 

med kulturlivet kan det lokale næringsliv være med på å skape lokalsamfunn som er 

attraktive for kompetent arbeidskraft.»157   

 

Her er det lett å dra paralleller til argumentene som ble fremlagt av Stor-London fylkesting, 

slik de ble beskrevet av Garnham158 og Hesmondhalgh159 

Oppramsingen av næringslivets utfordringer avsluttes med et avsnitt med overskriften 

«Felles beste»160. Samarbeidet som det blir oppfordret til sies å kreve nye tenkemåter og en 

nedbryting av barrierene mellom kultur- og næringslivet. «Nye og kreative samarbeidsformer 

mellom kulturlivet og bedriftene kan være en mulighet til utvikling, vekst og inntjening også 

innenfor kulturlivet.»161 Samarbeidet presenteres som det beste for begge parter, men om 

kulturlivet og næringslivet deler samme oppfattelse av hva som er det beste forblir usagt. 
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Fruktene som samarbeidet skal bære; utvikling, vekst og inntjening er begreper det er derimot 

lett å assosiere kun med den ene samfunnssfæren. 

I den påfølgende presentasjonen av kunst- og kulturlivets utfordringer mener 

regjeringen at det også fra et kulturpolitisk perspektiv er viktig at kunstnere klarer å utnytte 

utviklingsmulighetene som oppstår i samspill med næringslivet, etterfulgt av noe som kan 

tolkes som en motsigelse hvis en ser det i sammenheng med utfordringene som blir nevnt:  

 

«Et økt samspill må selvfølgelig ha som forutsetning at kulturens særegne bidrag til 

samfunnet nettopp er av ikke-kommersiell art. Kulturpolitikkens mål er ikke minst å 

sikre vilkårene for kunstens og kulturens uavhengighet og integritet. Vårt ønske om økt 

samspill mellom kultur og næring er derfor verken et ønske om en kommersialisering 

av kulturlivet, eller et forsøk på å redusere det offentliges ansvar for å støtte et variert 

og rikt kulturliv.»162  

 

Regjeringen sier her at kommersialisering av kunst- og kulturlivet ikke er et mål, men derimot 

å sikre dets uavhengighet og integritet. Dette forsvares gjennom at det ønskede samspillet 

ikke skal bidra til å erstatte produksjonsgrunnlaget, men skal være et supplement til 

eksisterende offentlige rammebetingelser.163 Tilbud av norskspråklig- og kulturelt innhold i 

sammenheng med utviklingen av digital informasjonsteknologi trekkes frem som en annen 

utfordring for kulturlivet. På grunn av det økende omfanget av kulturimport gjennom digital 

teknologi ansees det som viktig at norske innholdsprodusenter klarer å imøtekomme behovet 

for norskprodusert innhold.  

 

«Det betyr at kunst- og kulturlivet må ta utfordringene om å skape og formidle kvalitet 

innenfor kommersielle sammenhenger, og utvikle samarbeidsformer og samspill med 

kommersielle aktører.»164  

 

Det kommersielle potensialet knyttet eksport av norske kulturvarer nevnes derimot ikke.  
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«Den økte bevisstheten om at kultur kan være tungen på vektskålen for et 

lokalsamfunns evne til å holde på folk og virksomheter, åpner for nye allianser mellom 

kultur- og næringsliv»165  

 

Argumentet om by- og stedsutvikling gjentas, men er nå vinklet fra kulturlivets perspektiv. 

Attraktive lokalsamfunn skaper attraktive arbeidsplasser, dette gjør det interessant for 

næringslivet å samarbeide med kulturlivet. «Det kan derfor være nyttig for kulturlivet å søke 

ut over egen sektor for å finne allianser og samarbeidspartnere for å oppnå en kulturbasert 

by- og stedsutvikling.»166 Kunstnerne og kulturaktører må med andre ord ta inn over seg sin 

rolle i by- og stedsutvikling, og utnytte de kommersielle mulighetene i samarbeidet med 

næringslivet som følger av denne rollen.  

Gevinsten kulturlivet kan få fra sitt «kreative» samarbeid med næringslivet er et 

bredere grunnlag for finansiering av egne prosjekter, men det er også interessant at tilgang til 

profesjonell kompetanse på forvaltning av kulturens kommersielle verdi også nevnes i samme 

setning.167 Dette er nemlig et frampek til et kulturpolitisk mål som ble fremlagt ganske 

eksplisitt i handlingsplanen Fra gründer til kulturbedrift fra 2013. 

Ved at kunst og kultur fremstilles som en næring i vekst, og som viktige 

innsatsfaktorer i andre næringers verdikjeder kan det tolkes som om regjeringen arbeidet med 

å gjøre kunst- og kulturlivet økonomisk relevant for næringslivet. Samtidig fremstilles 

kunstnere som en støttefunksjon for næringslivet, ved å fremheve deres rolle i å bidra til 

attraktive lokalsamfunn som gjør det lettere for det lokale næringslivet å ansette det beste 

talentene. Den tradisjonelle rollen kunst- og kultursektoren har hatt som kulturbærer og som 

bygger av nasjonalidentitet fremheves, men i kontekst av ny digital teknologi kobles mer 

kommersielle kulturuttrykk til denne rollen. Et samarbeid med næringslivet sees her som 

avgjørende for å skape en motvekt til den økende importen av kulturinnhold. Kunstnere og 

kulturaktører oppfordres til å ivareta og utnytte alle disse mulighetene for å skaffe et større 

inntektsgrunnlag for å finansiere sine egne prosjekter, men samtidig så skal ikke deres kunst 

kommersialiseres. Det er likevel det kommersielle rasjonale, å skape økonomisk gevinst, som 

næringslivet representerer, og som kunstnere vil møte i samarbeidet.  
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5.1.1 Ministerne ser til utlandet 

Temaheftets neste del, kalt «Erfaringer fra andre» omhandler de to departementenes 

erfaringer som er innhentet fra det nevnte samrådet, samt inspirasjon fra det danske 

kartleggingsdokumentet «Danmarks kreative potensiale – Kultur og erhverspolitisk 

redegørelse» utgitt av danske Kulturministieriet og Erhvervsministeriet i 2000.  

Kulturministeren og Nærings- og handelsministeren tok initiativet til å holde et samråd i mai 

2001 med aktører de definerte som sentrale i de to sektorene.168 Møtet omtales som svært 

positivt, og det gav de to ministerne ytterligere tro på sitt prosjekt.  

 

«Diskusjonene i samrådet avdekket at det eksisterer en barriere mellom kulturliv og 

næringsliv, preget av ulike verdisyn og manglende kunnskap. En felles møteplass hvor 

de to sektorene gradvis kan utvikle et nærmere samarbeid, ble derfor etterlyst.»169 

 

Det refereres til at slike møteplasser eksisterer i Sverige og Storbritannia, og 

Kulturdepartementet og Nærings- handelsdepartementet svarer på dette behovet med å love å 

utvikle en slik møteplass også i Norge. Målgruppen for denne arenaen skal først og fremst 

være små og mellomstore bedrifter, da disse er i størst antall.170 Målet er å skape nytenkning 

hos kultur- og næringslivet, men også hos myndighetene, for å utløse de kreative mulighetene 

som ansees å ligge i dette samspillet. Det hevdes derfor at samarbeidet må omfatte mer enn 

tradisjonell sponsing av kultur.171 

Kulturminister Ellen Horn og nærings- og handelsminister Grete Knudsen gjør det 

klart at de også har latt seg inspirere av kartleggingen av danske kulturnæringer. I dette 

dokumentet undersøkes samspillet mellom kultur og næring med tre hovedperspektiver; 

kultur som fremtidens vekstnæring, kultur som regionutvikling og kultur og næring som en 

kreativ allianse.172 Vektleggingen av disse perspektivene baseres på identifiseringen og 

anerkjennelsen av noen drivkrefter som ansees å endre samfunnet, og bringe med seg en ny 
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økonomi. Globalisering av verdensøkonomien og økt etterspørsel av immateriell verdi ved 

kommersielle varer, servicenæringens vekst i markedsøkonomien, økende individualisering 

som fører til at forbruk blir uttrykk for identitet, større etterspørsel av kulturprodukter og 

erkjennelsen av kultur som en global vekstindustri.173 Dette er erkjennelser vi finner igjen i 

det det norske temaheftet.  

Som utgangspunkt for den danske kartleggingen diskuteres definisjonsproblematikken 

knyttet til hvilke næringer som er relevante, og det presiseres at definisjonen av 

kulturnæringer varierer fra land til land. Det refereres til det britiske begrepet «creative 

industries», som ansees å innebære et meget bredt omfang av virksomheter som har til felles å 

utnytte kreativitet på en eller annen måte.174 Også definisjon fra EUs kartlegging fra 2001 i 

nevnes, der utgangspunktet var å inkludere hele verdikjeden.175 Uten å presentere klare 

prinsipp for utgangspunktet, utover referansen til andre lands definisjoner, blir ni bransjer 

presentert som danske kulturnæringer:  

 

«De kulturelle erhverv defineres i denne redegørelse efter lignende grundprincipper. 

Erhvervet afgrænses som virksomheder inden for eller med tilknytning til områderne 

musik, teater, bogproduktion, billedkunst, film og video, trykte medier, radio og tv, 

arkitektur, design og legetøj/forlystelsesparker.»176  

 

Denne definisjonen gjengis ikke i det norske temaheftet, men jeg ønsker å presentere den her 

fordi den er interessant å ha i bakhodet når jeg senere vil diskutere den tilsvarende norske 

definisjonen. Kartleggingens relevans til de norske ministernes initiativ understrekes slik:  

 

«Formålet med den danske redegjørelsen er å støtte næringslivets langsiktige 

utviklingsevne og gi kulturlivet nye utviklingsmuligheter. Dette er utgangspunktet også 

for den norske innsatsen på området»177 
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5.1.2 Samarbeidet er allerede i gang 

«Samarbeid bærer frukter» er tittelen på delen som er blitt tildelt mest plass i 

temaheftet. I denne delen presenterer ministerne noen norske eksempler på eksisterende 

samarbeid av typen de ønsker flere av.  

 

«Vi tror at et godt samspill mellom kultur og næring kan få stor betydning for 

utvikling av kultur som næring, for regional utvikling og for innovasjon, kreativitet og 

verdiskaping. Dette er ikke grepet ut av løse luften. Vi har erfaring for at det er 

slik.»178  

 

Som det kommer frem av dette sitatet brukes disse eksemplene for å understøtte deres 

argument. I introduksjonen til eksemplene gjentas anerkjennelsen av kultursektoren som en 

vekstnæring, og at dette henger tett sammen med utviklingen av informasjonsteknologi. Dette 

har muliggjort nye innholdsformer, mer effektiv og ekstensiv distribusjon og gitt aktører som 

benytter teknologien økt påvirkningskraft i samfunnet.  

 

«Internasjonalt ser vi at store medieselskaper som Disney og Spielberg trekker tunge 

veksler på kreativt arbeid som utføres av musikere og kunstnere som tar nye medier i 

bruk. Også norsk industri kan få nye ben å stå på gjennom en satsing på kulturelt 

innhold.»179  

 

Regjeringen ønsker å tilby kulturlivet og teknologiprodusentene møteplasser, og gjennom 

samarbeidsprosjekter skal de lære seg å snakke samme språk og lære av hverandre for å i 

felleskap skape nye verdier, tjenester og varer.180 Å bruke det internasjonale mediekonsernet 

Disney som eksempel viser om ikke annet regjeringens optimisme knyttet til et slikt 

samarbeid. Dette samarbeidet skal også bidra til å gjøre norsk næringsliv konkurransedyktig 

internasjonalt gjennom bruk av designkompetanse som kulturell innsatsfaktor. Til slutt nevnes 
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kunst- og kulturliv som virkemiddel i by- og stedsutvikling, der Guggenheimmusset i Bilbao 

og den danske byen Holsterbro trekkes frem som internasjonale suksesshistorier.181  

Deretter følger 15 caser som skal illustrere hva Kulturministeren og Nærings- og 

Handelsministeren mener «… satsingen på kultur kan bidra til utvikling, kreativitet og 

verdiskapning»182  Jeg vil ikke bruke tid på å presentere alle casene i detalj, men jeg vil trekke 

frem noen fordi jeg mener relevansen til temaheftets mål ikke alltid er like tydelig, og dermed 

virker negativt på å klargjøre ministernes mål med dokumentet. Det første eksempelet har 

tittelen «Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana: Fra industrikultur til kulturindustri» og forteller en 

historie om etableringen av Nasjonalbibliotekets avdeling i Mo i Rana i 1989, som en del av 

en omstillingsprosess fra gruvedrift og industrinæring til det som blir kalt variert 

næringsvirksomhet og et bredt kulturliv og tjenestetilbud. Siden Nasjonalbiblioteket er eid av 

Kulturdepartementet var de 45 arbeidsplassene som det vises til (150 da temaheftet ble 

skrevet) offentlige arbeidsplasser etablert i regi av departementet.183 Eksempelets relevans til 

samarbeid mellom private kultur- og næringslivsaktører kan det dermed settes spørsmålstegn 

ved. Det er i hvert fall kreativt å betegne utvidelsen av et statlig bibliotek som en 

kulturindustri i vekst. 

Et mer relevant eksempel til Regjerings strategi er caset «Norveg i Rørvik på 

Namdalskysten: Kultursatsing som fyrtårn». Her presenteres planene for å etablere et senter 

for å fremme kystkultur og kystnæring, der byggets arkitektur skal gjøre det til et landemerke.  

 

«Norveg skal bidra til å gjøre kystbyen Rørvik til et knutepunkt for reisende, med 

nødvendig service, infrastruktur og trivsel. Denne satsingen har også vekket andres 

interesse. Rett ved siden av er det planer om «Søsterskipet», som skal huse fylkets 

største IT-bedrift (Telenor Mobil) og annen IT-basert virksomhet.»184  

 

Ideen om kulturtilbud, her i form av et etableringen av et kulturelt interessant reisemål og 

naturlig knutepunkt i regionen, som virkemiddel for steds- og byutviklingen er en klar kobling 

til ministernes strategi. Selv om caset nevner planer om etableringen av IT-virksomheter i 
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umiddelbar nærhet, er dette derimot ikke empiriske data som illustrer effekten av denne 

strategien – Slik casene blir fremstilt å skulle gjøre. Til sammen presenteres 9 slike caser som 

skal eksemplifisere kulturens rolle i by- og stedsutvikling: Ombygging av samfunnshuset i 

Vågå i Oppland med støtte fra Kulturdepartementet185, Nordlysfestivalens rolle som dynamo i 

lokalsamfunnet og tett samarbeid med lokalt næringsliv186, Kristiansand Dyreparks gode 

profileringsarbeid og årlige omsetning på 110 millioner kroner187, Buskerud fylkeskommunes 

årlige bruk 7,5 millioner kroner til utvikling, markedsføring og profilering av 

kulturattraksjoner i årene 1997 til 1999188, planer om å etablere næringshage for kunst og 

kultur i Vadsø189, fornying av Vardø sentrum og bygging av kulturhistoriske turstier190 og 

Vågan kommunes satsning på internasjonal samtidskunstfestival med fokus på fisk og 

kunst.191  Kun en tredjedel av disse casene (Dyreparken i Kristiansand, Nordlysfestivalen og 

Næringshagen i Vadsø) illustrerer et samarbeid mellom kommersielle aktører og kulturlivet, 

resten er eksempler på bruk av offentlige midler for regional utvikling med kulturelt innsalg. 

Det er derfor nærliggende å se disse eksemplene som distriktspolitikk fremfor kulturpolitikk, 

selv om disse sfærene ofte er overlappende. 

Deretter følger 6 korte presentasjoner av samarbeid mellom kultur- og næringsliv 

under kategorien «Kreativitet, innovasjon og verdiskapning: Norsk Hydros sponsing av 

anerkjente kulturinstitusjoner med Oslo Filharmoniske Orkester, Nobels Fredspriskonsert og 

Nasjonalteatret som noen av eksemplene 192, etablering av en offentlig merkevareordning 

basert på «…geografisk opprinnelse, tradisjon og egenart» der målet er «økt verdiskaping 

blant private aktører samtidig som kulturtradisjoner fremmes og ivaretas.»193,Odd Nerdrums 

maleri «Mozell-eplet» på oppdrag fra Ringnes AS rettet mot å forsterke «Mozell» sin posisjon 
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som alkoholfritt alternativ for kulturinteresserte194, strikkeplaggprodusenten Oleana henter 

designinspirasjon fra folkekunsten og samarbeider med dansere og musikere ved 

utenlandslanseringer195, kompetansedelingssamarbeid mellom SAS og Gastronomisk 

Institutt196 og Statnett sitt samarbeid med jazzgruppen Brazz Brothers i sammenheng 

markedsføring, nettverksbygging og rekruttering.197 Disse er alle eksempler på hvordan 

verdier og uttrykk fra kulturlivet brukes som en innsatsfaktor i produkter, tjenester og 

aktiviteter til næringslivet. Kompensasjonen som kulturaktørene mottar er som regel i form av 

økonomisk støtte og hjelp til eksponering. Disse samarbeidsprosjektene utnytter «Muligheter 

som går mye lenger enn tradisjonell sponsing og bytte av billetter mot penger.»198 slik det ble 

nevnt i forordet, og dermed eksempler som viser mer balanserte posisjoner i samarbeidet. 

 Temaheftet avsluttes med del der det presenteres måter å følge opp disse målene og 

konkrete tiltak. Regjeringens eksisterende poltikk blir ansett å ha ambisjonene og 

virkemidlene til å fasilitere gode samarbeidsforhold mellom sektorene.  

 

«Vi mener at rammebetingelsene i stor grad allerede er der, men at det er en stor 

utfordring å se nye muligheter og tenke mer ukonvensjonelt. I tillegg mener vi det vil 

være behov for noen nye tiltak for å bidra til å utvikle det kreative potensialet som 

ligger i økt samvirke mellom de to sektorene.»199 

 

Tiltakene som presenteres er: Arenaer der kulturlivet og næringslivet kan møtes og lære av 

hverandre, utvikling av såkalte næringshager med designkompetanse, større vektlegging av 

kultur i markedsføringen og profileringen av Norge og norske destinasjoner, styrking av 

tilgangen på offentlige lån og tilskudd for prosjekter i skjæringspunktet mellom kultur og 

næring, økt bruk kultur og design i internasjonalt profileringsarbeid av norske produkter og 

bedrifter, en satsning på styrke miljø som jobber digital innholdsproduksjon, og utbedring av 
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kunnskapsgrunnlaget for kultursektorens næringsmessige betydning.200  Ideene fra temaheftet 

ble konkretisert allerede Kultur- og kirkedepartementets stortingsmelding nr. 48 (2003) 

Kulturpolitikk fram mot 2014, det er derfor til dette dokumentet studiet nå går. 

5.2 Kulturpolitikk fram mot 2014 

I Stortingsmeldingens innledning formuleres dens hensikt, som er å trekke 

hovedlinjene for kulturpolitiske prioriteringer i årene frem mot 2014.  Det første målet som 

presenteres er å opprettholde den profesjonelle kunsten og faglige forankrede kulturinnsatsen 

som en verdi i seg selv.201 Men som det vil komme frem i diskusjonen av dette dokumentet, er 

ikke dette målet entydig når en studerer hvilke temaer som tillegges plass og hvilke 

handlinger det oppmuntres til.  

Dokumentet er relevant til studiet av utviklingen av begrepet kreativ næring i Norge 

gjennom at det eksplisitt refereres til budskapet i det tidligere diskuterte temaheftet Tango for 

to - Samspill mellom kultur og næringsliv (2001), og at dette burde følges opp. 

 

«Det finst tvillaust rom for samarbeid langt utover det som faktisk vert utnytta i dag. 

Kultur- og kyrkjedepartementet og Nærings- og handelsdepartementet gav i 2001 ut 

publikasjonen Tango for to. Samspill mellom kulturliv og næringsliv, der det vert 

skissert nokre idear til korleis det kan leggjast betre til rette for slikt samarbeid. 

Siktemålet med initiativet var å auka verdiskapinga gjennom å utvikla samarbeidet 

mellom kultur- og næringslivet. Det er no viktig at kultur- og næringslivet følgjer opp 

det initiativet som er teke.»202 

 

Stortingsmeldingen tillegger seg selv status-begrepet «kulturmelding» med 

begrunnelse i at den tar for seg en et bredt omfang av delområder innenfor kultursektoren. 

Dermed føyer den seg inn som sjette kulturmelding i rekken som begynte på 1970-tallet, der 

siste ble utgitt i 1993 av regjeringen Brundtland. At stortingsmeldingen plasserer seg inn i 

denne rekken av dokumenter kan tolkes som et forsøk på å gi den en viss politisk tyngde.  
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Meldingen består av tre hoveddeler. Den første delen diskuterer utviklingstrekk 

generelt i samfunnet og innenfor de respektive kunst- og kulturområdene som menes å være 

kulturpolitisk relevante. Ved å analysere hvilke utviklingstrekk som blir diskutert frem, og 

hvilke konsekvenser disse menes å ha, ønsker jeg å bidra til innsikt i hvordan regjeringen 

gjennom denne stortingsmeldingen tillegger kunst og kultur verdi.  Meldingens andre del 

presenterer og gir en oversikt over samtidens virkemiddelbruk i kultursektoren; altså 

forskrifter, lover og andre økonomiske, organisatoriske og informative virkemidler. Det vies 

også et blikk utover landegrensene der kulturpolitikk i andre vestlige land omtales. Jeg 

vurderer det som mer relevant å diskutere hvor regjeringen har sett etter inspirasjon, enn å 

analysere den faktiske virkemiddelbruken, fordi jeg mener dette ligger nærmere oppgavens 

mål. Den siste delen, som jeg mener er mest relevant til dette studiet, tar for seg fremtidige 

tiltak og prioriteringer basert på diskusjonene i de to første delene. Dette er fordi disse var 

med på å legge føringer fordi fremtidig arbeid som kom til å følge av meldingen. 

5.2.1 Regjeringen identifiserer viktige utviklingstrekk i samfunnet 

og innenfor kultursektoren 

Regjeringen erkjenner at store samfunnsmessige forandringer har funnet sted de siste 

tre tiårene før denne meldingen ble skrevet, og at samfunnet har utviklet seg i stor grad siden 

fundamentet for samtidens kulturpolitikk ble etablert.  

 

«Dei viktigaste samfunnsprosessane og utviklingstendensane kan karakteriserast med 

stikkord som globalisering, kommersialisering og individualisering. 

Forbrukarsamfunnet, mediesamfunnet, utdanningssamfunnet og ikkje minst kunnskaps 

og informasjonssamfunnet er andre uttrykk som vert nytta for å skildra ulike sider ved 

dagens samfunn»203 

 

Dette er utviklingstrekk som ofte blir knyttet til utviklingen av det moderne samfunnet, en 

utvikling som er akselerert gjennom markedsliberalisering og bruk av nye 

informasjonsteknologier. De nevnte prosessene, sammen med markedsliberaliseringen, ansees 

å ha ført til endringer i kultursektoren. Effekter av denne utviklingen diskuteres, først og 

fremst sentralisering, konsentrasjon og markedskonkurranse.204 I et markedsbasert system vil 
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det være naturlig at risiko forsøkes å minimeres for å sikre økonomisk gevinst, dette vil 

snevre inn det innholdsmessige omfanget ved at etablerte suksesser forsøkes å reproduseres. 

Samtidig blir kulturkonsumet i økende grad styrt av skapt etterspørsel, her nevnes bokklubber 

som en påvirkningskraft på etterspørsel. Til slutt settes det spørsmål ved om tradisjonelle 

distribusjonslokaler som store bokhandlere og brede kinotilbud kan overleve sentraliseringen 

og nye distribusjonsteknologier, og dermed markedskonsentrasjonens effekter på 

kulturpolitiske begrunnede konkurranseregulerende ordninger. Den norske regjeringen deler 

altså denne virkelighetsoppfatningen med britene, og knytter på samme måte kultursektoren 

opp til begrepene kunnskaps- og informasjonssamfunnet som dermed gir kulturen plass i «den 

nye økonomien». 

 

“Fram til i dag har kulturpolitikken i Noreg vore nært knytt til nasjonsbygging og ein 

likskapsorientert velferdspolitikk. Ei grunnleggjande legitimering av kulturpolitikken 

har vore å dyrka fram ein særeigen nasjonal identitet forankra i ein einskapleg felles 

nasjonalkultur.”205  

 

Slik forstår regjeringen det tradisjonelle overhengende kulturpolitiske målet, noe som gjør det 

naturlig å først og fremst knytte kulturpolitiske spørsmål til Kulturdepartementet. Dette målet 

og ansvarsområdet forståes å ha blitt utfordret siden 1980-tallet ved at media, reklame, kunst 

og kulturindustrien i større grad har blitt sammenkoblet.  Nye forbindelser mellom 

næringslivet og de tradisjonelle ikke-kommersielle kunstuttrykkene har oppstått parallelt med 

den kommersielle kulturindustriens sterke vekst. Regjeringen ser på denne utviklingen som en 

estetisering av næringslivet som er beslektet med kommersialiseringen av kunst- og 

kulturlivet.206 Leseren vil minnes at dette er argumenter som er hentet fra temaheftet om 

samspill mellom kultur- og næringsliv som ble utgitt i 2001. Prosessen med estetisering av 

næringslivet oppfattes som både positiv og potensielt problematisk. Det forventes å kunne 

åpne opp for utvikling, vekst og nye løsninger med tanke på finansiering, sysselsetting og 

formidling.  

 

«Også på andre måtar kan kunstfeltet vinna på ei estetisk dreiing i næringslivet, og 

også samfunnet i vidare meining kan ha nytte av at næringslivet vert estetisert, utover 
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den reint økonomiske vinsten ein får gjennom meir konkurransedyktige bedrifter. Det 

kan òg vera eit spørsmål i kva grad næringslivet vil kunna ta på seg eit meir generelt 

samfunnsansvar reint kulturpolitisk.»207  

 

Denne kombinasjonen av positivitet og vaghet kan tolkes som at regjeringen ser ut til være 

tilhenger av denne utviklingen. Positiviteten er likevel ikke entydig, og potensielle effekter på 

kunstens sosiale og kulturelle funksjoner gis plass i diskusjonen. «På den andre sida er det 

grunn til å spørja korleis det går med vilkåra for uavhengig og kritisk kunst når ikkje berre 

kunstindustrien, men også det tradisjonelt uavhengige kulturlivet i aukande grad vert drege 

inn i den allmenne marknadsøkonomien. Kunstnarleg verdi kan i høgare grad verta redusert 

til marknadsverdi. Då vil dei tapa dei kulturytringane som er vanskelege å kommersialisera. 

Dette gjeld særleg dei eksperimentelle kunsthandlingane, dei som er leverandørar av 

alternative perspektiv og alternative formidlingsformer»208 Dette skaper et politikkområde 

som er sektoroverskridende ved at kommersiellverdi må balanseres opp mot kunstnerisk 

verdi. Kunstens kulturelle, sosiale og kommersielle verdier forhandles om og skaper 

grunnlaget for politiske prioriteringer, som igjen skaper nye reforhandlinger. 

 

«Eit hovudtrekk er at ulike typar marknadsøkonomiske krefter synest setja stadig 

sterkare preg på kulturlivet i vidaste forstand, også den offentlege kultursektoren. 

Grensa mellom det kommersielle kulturområdet, ofte omtalt som kulturindustrien, og 

det ikkje-kommersielle er vorten mindre tydeleg.»209 

 

Det forstås å være kommersialiserende krefter som fører til markedsorientering av 

tradisjonelle ikke-kommersielle kulturuttrykk, gjennom at norske kulturaktører i økende grad 

orienterer seg mot markedet. Reduksjonen av dette skillet viser seg ikke bare gjennom et økt 

tilbud fra kulturindustiren, men har også konsekvenser for den ikke-kommersielle kunsten.  

 

«Også tradisjonelle kunstartar og kulturuttrykk som til dømes klassisk musikk, opera 

og litteratur vert i aukande grad dregne inn i den allmenne marknadsøkonomien. 
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Dette kan få konsekvensar både for prioriteringar og tilnærmingsformer. Det kan òg 

verka inn på kunstens sosiale og kulturelle funksjonar.”210  

 

Forventningene til kunsten og kulturens rolle som innsatsfaktor eller sponsorobjekt for 

næringslivet gjør at dens økonomiske funksjon ansees som vel så viktig. 

Den norske kulturindustrien omtales som en næring i vekst. Ved at det vises til en 

tredobling av yrkesaktive innen kulturfeltet de siste 25 årene understreker dette også dens 

bidrag til sysselsetting.211  

 

«Mykje tyder dessutan på at både tilbodet av og etterspurnaden etter kultur og 

kulturrelaterte gode av ulike grunnar vil halda fram å veksa. Dette må sjåast i 

samanheng med ein jamn vekst i den moderne tenesteytande sektoren generelt, at 

utdanningsnivået aukar, at det vert meir fritid og større fleksibilitet i arbeidslivet og 

ikkje så skarpt skilje mellom arbeid og fritid. Det heng òg saman med urbanisering, 

teknologiske endringar, eit meir variert mønster for deltaking.»212  

 

Her knyttes kunst- og kulturarbeideren til bl.a. høyere utdanning, ny teknologi, urbanitet. 

Samtidig kobles kultur opp til tertiærnæringer og deres vekst. Samlet er dette et 

fremstillingsarbeid som kan tolkes som å bidra til å relatere kultursektoren til utvikling og 

vekst, og dermed gi kulturpolitiske spørsmål en ytterligere tyngde.  

Det vises til at dette også er en internasjonal utvikling som det knyttes økonomiske 

forventinger til.  

 

«Den internasjonalt kjende samanflettinga av klesmotar og annan design med 

populærmusikk, film, tv, reklame og biletkunst i det som mellom anna i Storbritannia vert 

omtala som «the cultural industries», er i ferd med å få sine parallellar her i landet. I mange 

land er desse kulturindustriane sett på som viktige både i det noverande og det framtidige 

næringslivet.»213 
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Det som nevnes her er interessant. Budskapet kan leses som å hevde at kulturindustrien her til 

lands har begynt å få likheter med den britiske, og at den burde satses på siden dette er arbeid 

som allerede foregår internasjonalt. Like interessant blir det hvis leseren minnes den tidligere 

diskusjonen av begrepsutviklingen i Storbritannia, da vil det bli klart at en slik 

sammenflettinge av kommersielle og ikke-kommserielle (se billedkunst) kulturuttrykk i større 

grad refererer til «the creative industries»-begrepet fremfor «the cultural industries» i Britisk 

sammenheng. Selv om «the creative industries» allerede ble brukt som politisk begrep i 

Storbritannia på tidspunktet denne stortingsmeldingen ble skrevet, men ikke refereres til her, 

er det grunn til å tro at det likevel refereres til begrepets meningsinnhold og 

virkelighetsoppfatning. En årsak til dette kan være at selve begrepet var såpass ferskt at det 

ennå ikke var tilstrekkelig etablert som et kulturpolitisk begrep utenfor britiske kulturpolitiske 

fora 

5.2.2 Internasjonal inspirasjon 

Regjeringen har sett til de andre nordiske landene, i tillegg til Tyskland, Frankrike, 

Nederland, Storbritannia og New Zealand. Dette utvalget begrunnes i den delte europeiske 

historiske tradisjonen om offentlig støtte til kultur.  Det kan også se ut til at disse landene er 

valgt ut i fra geografisk og/eller kulturell relevans.  Inkluderingen av sistnevnte - som i 

utgangspunktet skiller seg ut - begrunnes slik:  

 

«(New Zealand)… er teke med av di den britiske modellen på ein tenleg måte lèt seg 

illustrera med døme frå dette landet, som i mangt og mykje er sterkt påverka av 

Storbritannia, og som med omsyn til folkesetnad og geografi har større likskapar med 

Noreg enn Storbritannia.»214  

 

Den britiske modellen gis altså et ekstra fokus ved å også inkludere dens anvendelse i et land 

som i større grad deler forholdene som finnes her til lands. Det understrekes at det ikke finnes 

tilstrekkelig god statistikk som grunnlag for internasjonale sammenligninger. En må derfor 

være spesielt oppmerksom når en leser tallfestingen av landenes offentlige kulturutgifter, 

dette er fordi det anvendes ulike definisjoner av kulturbegrepet, og ulike organiseringsformer 

av kultursektoren i de enkelte landene.  

                                                 
214 Kultur- og kirkedepartementet (2003) Stortingsmelding nr. 48 Kulturpolitikk fram mot 2014 s.97 



 

 

Samtidig opplever regjeringen at det er tendenser til økende likheter landene imellom. 

I europeisk sammenheng sees dette å være et resultat av internasjonalisering og integrasjon i 

EU.215 Dette er en prosess også Norge har tatt del i.  

 

“Sidan 1996 har Noreg vore med i EUs pilotprogram og i dei ordinære programma 

etter kvart som dei er vedtekne, og samarbeidet er tufta på protokoll 31 i EØS-avtalen, 

som gjeld samarbeid på særlege område utanfor dei fire fridomane. Artikkel 13 opnar 

for at EØS/EFTA-landa kan delta i alle aktivitetar som EU har på kulturområdet. 

Borgarar frå Island, Liechtenstein og Noreg kan søkja støtte og tevla på lik line med 

søkjarar frå medlemslanda om midlar frå kulturprogramma.”216 

 

 Blant progammene Norge har vært med i nevnes Kultur 2000, hvor det gis støtte til bl.a. 

innovative og eksperimentelle prosjekt og tiltaket Europeisk kulturhovedstad, EUs 

rammeprogram Information Society Technology for forskning og teknologisk utvikling som er 

et virkemiddel for å oppnå EUs mål om kunnskapssamfunnet, eContent som støtter 

produksjon, distribusjon og bruk av europeisk digitalt innhold og EUs MEDIA-program som 

har som formål å stimulere til vekst i europeisk audiovisuell industri.217 Disse programmene 

ser ut til representere flere av de kulturpolitiske ideene fra den tidligere diskusjonen av EUs 

kartlegging av kultursektoren frå 2001, spesielt vektleggingen av multimediasektoren og 

utnyttelsen av ny digital teknologi i etablerte kultur- og industrisektorer. Deltakelse i disse 

programmene kan sees som en adopsjon av EUs kulturpolitiske mål om å utnytte kulturens 

økonomiske potensiale.  

Landenes kulturpolitiske prioriteringer diskuteres til slutt i denne delen. Det er 

erkjennes at disse er artikulert i ulike grad, og at prioriteringer og mål i stor grad ligger 

implisitt i kulturpolitiske handlinger. Det identifiseres to mål som de vesteuropeiske landene, 

og New Zealand, har brukt for å legitimere sin kulturpolitikk. Det første er å bygge 

nasjonalidentitet og enhetsfølelse gjennom kulturpolitikk, og det andre er å bidra til en 

demokratisering av kulturen på tvers av sosiale og geografiske skillelinjer. Det gis forskjellige 

eksempler på arbeid som er gjort i sammenheng med disse målene.  Av relevans til denne 

oppgavens fokus er Frankrikes innlemmelse av kulturindustrien i sitt kulturbegrep på 1980-
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tallet, og derfor en økende tendens til å se kultursektoren fra et økonomisk perspektiv.218 Den 

samme prosessen vises til å ha funnet sted i Storbritannia og New Zealand, og det er derfor 

stor økonomisk interesse for kultursektoren.219  

 

«Etter at kulturindustrien vart innlemma i kulturomgrepet og aukande merksemd vart  

retta mot kulturelt mangfald og globalisering, er det tendensar til å sjå kultursektoren 

i eit økonomisk perspektiv. Samtidig er kulturpolitikken i høg grad 

kvalitetsorientert.»220 

 

Her beskrives prosessen knyttet til demokratisering av kulturlivet i disse landene som å bestå 

av en kausal sammenheng mellom demokratisering og kommersialisering. Hvor sterk denne 

er, er ikke en problemstilling jeg vil gå inn på, poenget mitt er å vise hvordan den presenteres 

i stortingsmeldingen. Dette står i kontrast til kulturpolitiske mål blant de nordiske landene, 

hvor disse målene er blitt legitimert som sosial velferdspolitikk, fremfor kvalitetsorientering. 

Dette eksemplifiseres med at i nordisk kontekst har kulturpolitikkens ansvarsområde omfattet 

sikring av kunstnernes levevilkår og sosiale trygghet, i motsetning til å stimulere til 

kunstnerisk skapende arbeid.221 Med andre ord, så har kunstnerne stått i fokus fremfor 

kunstens verdiskapende effekter. 

5.2.3 Politiske prioriteringer og fremtidige tiltak 

Stortingsmeldingens siste del består i hovedsak av tiltak mot de enkelt kunst- og 

kulturbransjene som presenteres i egne kapitler, men først diskuterer regjeringen sine 

kulturpolitiske prioriteringer på et mer generelt plan. Dette innledes med en oppsummering av 

de siste tre tiårenes utviklingstrekk internasjonalt og i det det norske samfunnet, og en 

erkjennelse av at disse utfordrer kulturpolitikkens sentrale premisser.  

 

«Heilt fram til i dag har den norske kulturpolitikken og dei norske kulturinstitusjonane 

i høg grad vore tufta på det som kan kallast eit nasjonalt prosjekt. Dei fleste større 

kulturinstitusjonane vart etablerte med tilvising til nasjonal ideologi og sjølvforståing. 
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Somme av dei sentrale premissane har vore at vi alle tek del i ein felles, nasjonal 

kulturarv, og at ei av dei viktigaste oppgåvene i kulturpolitikken har vore å styrkja 

denne nasjonale felleskulturen. Denne forståinga har vore rådande heilt til i dag.»222  

 

Problemstillinger knyttet til globalisering, kulturelt mangfold og markedsøkonomiske krefter 

krever nye kulturpolitiske tiltak. Som utgangspunkt for dette er det kulturens egenverdi, basert 

på kvalitet, som må være grunnlaget for fremtidens kulturpolitikk.223 Regjeringen lar seg 

tydelig inspirere av vesteuropeisk kulturpolitikk, slik den ble beskrevet i forrige del, når den 

ønsker seg en kvalitetsorientering av kulturpolitikken. Det er diskusjonen av feltet kultur og 

næring som er av interesse her, denne er også gitt relativ stor plass i presentasjonen av 

kulturpolitiske prioriteringer. Her diskuterer regjeringen hvilken kulturpolitisk retning det 

ønskes å styre mot, og det argumenteres for hvorfor det ønskes et styrket samarbeid, og hva 

de mener aktørene kan tjene for dette. 

 

«Kulturlivet og næringslivet har tradisjonelt vore oppfatta som to samfunnsområde 

utan særleg interessefellesskap. I kulturpolitikken er det likevel fleire grunnar til å sjå 

nærare på tilhøvet mellom kultur og næring. For det første spelar kommersielle 

aktørar i dei ulike kulturbransjane ei avgjerande rolle i viktige delar av kulturlivet. 

Det gjeld mellom anna forlagsbransjen, fonogrambransjen og filmbransjen. For det 

andre går mange andre næringslivsaktørar som ikkje er involverte i 

kulturproduksjonen, i stigande grad inn som samarbeidspartnarar med kulturlivet, 

som sponsorar, men i aukande grad også som oppdragsgjevarar.»224  

 

Her gjøres det klart at det ønskes en brytning av kulturpolitiske tradisjoner, og dette 

begrunnes i utviklingstrendene som er diskutert. Dermed gjøres budskapet fra temaheftet 

Tango for To - Samspill mellom kultur og næringsliv (2001) til en eksplisitt politisk 

prioritering. Det holdes likevel fast ved at kulturpolitikken først og fremst skal rette seg mot 

de kulturuttrykkene som på grunn av begrenset omsetning av varer og tjenester i markedet har 

utfordringer med å finansiere egne produksjoner.225 Etterfulgt av erkjennelsen i denne 

bisetningen følger regjeringens vurdering av kommersielle aktørers rolle i kultursektoren. 
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«Bransjeaktørar som opererer på kommersiell basis, spelar likevel ei hovudrolle i store delar 

av kulturproduksjonen og kulturformidlinga.»226 Gjennom kommersiell kulturproduksjon 

skaper disse store inntekter, de gir kunstnere og kulturarbeidere mulighet til å utøve sine 

yrker, og samtidig øker omfanget av kulturtilbud gjennom større og mer varierte 

produksjoner. Markedsorienterte kulturaktører ansees også å nyte like stor tillitt som de ikke-

kommersielle på en del områder. Det er på dette grunnlaget at det er utviklet bransjetilpassede 

økonomiske ordninger med kulturpolitiske fremfor næringspolitiske mål, blant annet for sikre 

mangfold, volum og kvalitet i den nasjonale kulturproduksjonen. 227 

Det erkjennes at næringslivets interesse for kultursektoren øker, samtidig som 

interessefokuset endrer seg. Fra å se på kulturaktører som positive eksponenter for sine 

tjenester og produkter der samarbeidet tok form av sponsing, ser næringslivet i økende grad 

på hva estetiske verdier kan tilføre bedriften.  

 

«I somme bransjar legg ein estetiske perspektiv på nær sagt alle lekkjer i verksemda. 

Dette medfører at næringslivet i aukande grad etterspør eit vidt spekter av kunstnarleg 

kompetanse, tenester og produkt. Det ser ut til at næringslivet i aukande grad ynskjer 

eit meir aktivt og kreativt samarbeid med kulturlivet enn tradisjonell sponsing og 

mesénverksemd. Dette er ei positiv utvikling.»228   

 

Samarbeidet mellom kultur- og næringsliv ansees å nærme seg strategiske samarbeidsavtaler 

på enkelte områder. Kulturkompetanse som innsatsfaktor i bedriftenes tilbud og verdikjeder er 

stadig mer etterspurt. Dette mener regjeringen skyldes det de kaller en «estetisk vending» i 

vår samtid, som skyldes utviklingstrekkene som tidligere er diskutert; bl.a. 

internasjonalisering av kulturprodukt, økt velstand, digitale teknologier og høyere 

utdanningsnivå.229 Kreativitet, som tradisjonelt assosieres med kulturlivet, er blitt viktigere 

for bedrifter som konkurrerer på globale markeder der krav til konkurransefortrinn og 

omstilling stadig øker. For å nå frem i den harde internasjonale konkurransen erkjenner 

regjeringen at det kreves tilleggsverdier utover pris og kvalitet. Det refereres til tidligere 

diskuterte innsikter fra post-fordistisk analyse som ble nevnt i temaheftet, og som Nicolas 

Garnham knyttet til den kulturpolitiske utviklingen i Storbritannia, når det vises til at 
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opplevelse, identitet og livsstil er slike tilleggsverdier. Det hevdes så at verdier hentet fra 

kunst- og kulturlivet ikke bare anvendes i profileringsarbeid, men også innenfor lederskap og 

utvikling av personalpolitikk og bedriftskultur.230  

Oppfordringen til økt samarbeid avsluttes med en anmodning til kulturaktører om å 

utnytte utviklingsrommet som finnes for kreativt samarbeid med bedriftene. Dette blir 

etterfulgt av at regjeringen erkjenner at det samtidig er en viktig kulturpolitisk oppgave å 

bidra til at næringslivet tar på seg et større kulturpolitisk ansvar for å skape vekst og utvikling 

i kultursektoren.231 Hvordan denne oppgaven skal løses, eller hva som menes med vekst og 

utvikling utbroderes ikke, men det er nærliggende å tolke dette som at å stimulere til indirekte 

økonomisk vekst i kultursektoren erkjennes som en viktig kulturpolitisk oppgave. Derimot 

refereres det direkte til temaheftet (her kalt: publikasjon) fra Kultur- og kirkedepartementet og 

Nærings- og handelsdepartementet 

 

«.. der det vert skissert nokre idear til korleis det kan leggjast betre til rette for slikt 

samarbeid. Siktemålet med initiativet var å auka verdiskapinga gjennom å utvikla 

samarbeidet mellom kultur- og næringslivet. Det er no viktig at kultur- og næringslivet 

følgjer opp det initiativet som er teke.»232 

 

Det ble tidligere antydet at kulturpolitiske prioriteringer først og fremst skal komme til 

gode de kulturuttrykkene som på grunn av begrenset omsetning av varer og tjenester i 

markedet opplever utfordringer med å finansiere egne produksjoner, men at dette fremstod 

som bisetning for å balansere det ellers overhengende fokuset. Regjeringen gir senere et 

næringsrelevant motiv til slik støtte, fordi uten denne vil ikke et land som Norge kunne tilby 

et kulturliv som er utviklet i den grad at næringslivet kan dra nytte av det.233 Dette gir 

assosiasjoner til forskningspolitiske problemstillinger om støtte til grunnforskning og anvendt 

forskning, i denne sammenheng ansees reduksjon av uavhengig kunst å resultere i reduksjon 

av kreativitet som næringslivet kan utnytte som innsatsfaktor. 

Avslutningsvis presenteres noen konkrete tiltak regjeringen har satt i gang for å legge 

til rette for økt samarbeid. Det første er samarbeidsorganet Forum for kultur og næringsliv 

som har til hensikt å skape en møteplass mellom sektorene. Forumet har mottatt tilskudd fra 
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både Kulturdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, og skal stimulere til 

gjensidig overføring av kunnskap og verdier. Det nevnes også at det er lovet 5 mill. kroner til 

et program form kulturbasert næringsutvikling og samme sum til et program for næringsrettet 

design.234 Regjeringen ønsker seg samtidig mer kunnskap om verdiskapingen i kultursektoren.  

 

«Det finst i dag ikkje tilstrekkeleg oversyn over kva kultursektoren har å seia 

næringsmessig, og kva dei kreative næringane har å seia for norsk økonomi og for 

verdiskapinga i bedriftene. Slik kunnskap vil vera viktig for den vidare utviklinga av 

området. Det kan vera vanskeleg å måla dei direkte effektane, men Nærings- og 

handelsdepartementet vil i løpet av 2003 sjå om det kan lata seg gjera å setja i gang 

eit arbeid for å betra kunnskapsgrunnlaget.»235  

 

Kanskje inspirert av Storbritannia og EU sine kartlegginger, ønsker regjeringen seg nå en 

tilsvarende oversikt. Nærings- og handelsdepartementet fulgte opp dette og gav oppdrag til 

forskingsinstituttet Østlandsforskning om å utarbeide en slik kartlegging. Dette resulterte 

utgivelsen av rapporten Kartlegging av kulturnæringene i Norge- økonomisk betydning, vekst- 

og utviklingspotensial (Østlandsforskning, 2004) året etter.  

Detter er også vårt neste stoppested, men på grunn av denne oppgavens begrensninger 

knyttet til omfang sees det som mest hensiktsmessig å diskutere dens funn indirekte i gjennom 

den påfølgende stortingsmeldingen nr. 22 Kultur og næring (2005). Men først må det den 

observante leseren sikkert har fått med seg klargjøres; i sitatet over brukes nemlig begrepet 

kreativ næring for første gang i et norsk offentlig dokument. Dette vil vise seg å være et viktig 

frempek til den fremtidige begrepsutviklingen. 

5.3 Kultur og næring – en videreføring av 

hovedlinjene 

I 2005 la regjeringen Bondevik II, gjennom Kultur- og kirkedepartementet, frem 

stortingsmelding nr. 22 Kultur og næring. Meldingen er skrevet på bakgrunn av både 

Østlandsforskning (ØF) sin rapport nr. 10:2004 Kartlegging av kulturnæringene i Norge som 

ble utført på oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet, og stortingsmelding nr. 48 (2002-
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2003) Kulturpolitikk fram mot 2014, med et overordnet mål om å synliggjøre mulighetene 

som kunst og kultur kan gi innenfor næring- og samfunnsutvikling.  

 

«I ein global marknadssituasjon er det viktig at den verdiskapinga som skjer innanfor  

kultursektoren kjem tydelegare fram, og at kultursektoren får ein større plass innanfor  

eit framtidsretta innovasjonssystem.»236.  

 

Innledningsvis presenterer regjeringen sine tre hovedsynspunkt knyttet til politikkfeltet 

kultur og næring, som ble introdusert i den politiske diskursen gjennom de tidligere diskuterte 

dokumentene. Denne stortingsmeldingen er i stor grad en videreføring av politikken som ble 

lagt frem i Stortingsmelding nr. 48 (2003) Kulturpolitikk fram mot 2014. På grunn av dette, og 

begrensninger knyttet til dette studiets omfang, vil ikke denne meldingen bli diskutert like 

intimt som de andre. Dens plass i dette studiet er grunnet i et ønske om vise til ØF-

kartleggingens sentrale rolle som premiss-setter for utviklingen av begrepsbruken i den 

politiske diskursen. 

 I likhet med funn fra internasjonale kartlegginger, omfatter kulturlivet egne 

verdiskapende næringer som er i økonomisk vekst. Regjeringen referer til ØF-kartleggingen 

som «… viser at kulturnæringane sin del av sysselsetjing og BNP er nesten like stor som 

verkstadindustrien, litt større enn nærings- og nytingsindustrien, over dobbelt så stor som 

jordbruk og skogbruk og over tre gonger så stor som fiske målt i bruttoprodukt.»237 Et av 

regjeringens hovedmål er derfor å styrke kulturnæringenes økonomiske potensiale. 

Det andre hovedsynspunktet dreier seg om kulturlivets rolle som innsatsfaktor i øvrig 

næringsliv. Med støtte i den samme kartleggingen hevdes det at kulturnæringene har mange 

av egenskapene som er etterspurt av næringslivet. Ved at mange kulturbedrifter er innovative 

og inngår i fleksible nettverk synes det derfor å ligge synergipotensiale i slike samarbeid.  

 

«I rapporten vert det lagt til grunn at kulturnæringane både i kraft av seg sjølv og som 

leverandør til næringslivet elles har eit stort vekst- og utviklingspotensial. Samstundes 

kan samspel mellom kulturliv og næringsliv medverke til utvikling og vekst i 

kultursektoren.»238 
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Regjeringens tredje hovedsynspunkt omhandler kulturens innvirkning i lokal- og 

distriktsutvikling. Det erkjennes at mange kulturaktører inngår i globale nettverk og 

markeder, mens andre er stedbundne og må oppleves lokalt. «Ein aktiv politikk for å fremje 

kulturbaserte næringar føreset difor ei nær kopling mellom lokale, regionale, nasjonale og 

internasjonale strategiar.»239 

Meldingen er delt inn i tre deler: Del en tar for seg hvilke utviklingstrekk, 

rammevilkår og utfordringer som regjeringen ser at kulturnæringene og kulturbasert 

næringsutvikling står ovenfor. Del to diskuterer næringsmessige aspekt ved de enkelte 

kulturnæringene som regjeringen identifiserer som verdiskapende næringer. Del tre handler 

om samspillet mellom kultur og næring, og tar for seg kultur som innsatsfaktor i andre 

næringer, og hvordan næringslivet kan bidra til vekst i kultursektoren. Som nevnt 

innledningsvis, er det dokumentets bruk av den bestilte forskningen som er årsaken til at 

denne meldingen inkluderes i studiet. På bakgrunn av dette, og at den i stor grad kun er en 

videreføring av ideene som ble presentert i forrige melding, vil jeg begrense meg til å kun 

diskutere stortingsmeldingens første del fordi det er der ØF-rapporten omtales. 

5.3.1 Kulturens plass i innovasjonssystemet 

Som utgangspunkt ansees det som verdifullt å belyse at regjeringen innledningsvis 

introduserer en ny dimensjon til kulturen når den tillegges en rolle i et nasjonalt 

innovasjonssystem. Det understrekes at kulturpolitikken er forankret i dens egenverdi, en 

verdi som karakteriseres av mangfold, kvalitet, nyskapning og tilgang.240 På bakgrunn av økt 

import av kommersielle kulturprodukt sees det som avgjørende å sikre disse verdiene 

gjennom en offensiv kulturpolitikk både lokalt og nasjonalt. «Det er krav til kunst- og 

kulturfagleg kvalitet og ikkje kommersielle interesser som skal vere styrande for utviklinga i 

kultursektoren.»241 Regjeringen ser likevel kulturen innenfor et innovasjonssystem der både 

kulturnæringene og de mindre kommersielt orienterte aktørene blir tildelt roller som kan gi 

potensielle verdiskapende effekter.  

 

«I eit kulturpolitisk perspektiv må ein leggje til grunn eit breitt innovasjonsomgrep 

dersom ein skal lukkast i å integrere kultursektoren i innovasjonssystemet. Ein må 
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forstå innovasjon som ein langsiktig prosess som, i tillegg til å vere 

marknadsorientert, må ta omsyn til kulturelle verdiar som ikkje er økonomisk lønsame 

på kort sikt.»242  

 

Regjeringen ønsker å legge til rette for at kulturaktører skal kunne ta risiko og eksperimentere 

fordi det vil legge grunnlaget eventuell avkasting i ettertid. Ved at det så understrekes at ikke 

alle kulturvirksomheter i utgangspunktet kan gjøres til kommersielle kulturbedrifter, men at 

disse sees som et ledd en i verdikjede der næringspotensialet kan utløses i andre ledd gjøres 

hele kulturlivet til en del av dette innovasjonssystemet.  

 

«Kultur som ein integrert del av eit framtidsretta innovasjonssystem føreset ei 

tilnærming der kultur inngår som ein av fleire faktorar i nært samvirke med 

utdanning, forsking, teknologi og næringsliv.»243  

 

Dette kan tolkes som et forsøk på å i større grad systematisere innsatsen på bakgrunn av 

innsikten kartleggingen har gitt. 

5.3.2 Internasjonale forskjeller i begrepsbruk 

ør funnene fra den norske kartleggingen av kulturnæringene diskuteres gjøres det en 

presentasjon av kartleggingsarbeid i Storbritannia, New Zealand, Australia, Danmark og 

Sverige. Disse vil bli kort presentert for å gi leseren et sammenligningsgrunnlag for 

diskusjonen av det norske. Først diskuteres begrepet kreativ industri, som er anvendt i 

Storbritannia, New Zealand og Australia. Det refereres til Østlandsforskning sin rapport, hvor 

det forstås at begrepets definisjon tar utgangspunkt i; 

 

«… opphav i individuell kreativitet og talent, og omfattar næringar som har potensial 

for jobbskaping gjennom utnytting av intellektuell eigedom. Storbritannia og New 

Zealand inkluderer annonse- og reklameverksemd, arkitektur, design og motedesign, 

film og video, forlagsverksemd, musikk, programvare og data, tv og radio og utøvande 

kunst i sin definisjon. Storbritannia inkluderer i tillegg sal av kunst og antikvitetar. I 

Australia er definisjonen knytt til varer og tenester som inneheld eit vesentleg element 
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av kunstnarisk eller kreativ innsats. Næringane som er inkluderte er samanfallande 

med næringane som er inkluderte i den britiske operasjonaliseringa unnateke sal av 

kunst og antikvitetar. Australia har heller ikkje inkludert utøvande kunst i si 

operasjonalisering.»244 

 

I Danmark og Sverige brukes henholdsvis begrepene kultur- og 

opplevelsesøkonomien, og opplevelsesindustrien. Det danske begrepet tar utgangspunkt i 

hvordan næringslivet og kulturlivet skaper økonomiske synergieffekter. Dette bygger på 

kulturens bidrag som innsatsfaktor i nye og tradisjonelle varer og tjenester. 

Operasjonaliseringen av begrepet omfatter de tradisjonelle kulturnæringene, men i tillegg 

inkluderes leketøy, turisme, sport og klesdesign.245  I Sverige er opplevelsesindustri-

definisjonen basert på mennesker og virksomheter som med en kreativ tilnærming har som 

hovedmål å skape og levere opplevelser. Denne definisjonen omtales som relativ vid av 

Regjeringen, ved at den omfatter markedskommunikasjon, mat, mote, turisme og 

opplevelsesbasert læring, i tillegg til de tradisjonelle kulturbransjene. 246 

 Det kommer frem av dette at det eksisterer store forskjeller i hvordan de ulike landene, 

som regjeringen ønsker å sammenlignes med, operasjonaliserer sine begreper. Disse 

forskjellene gir utslag når de ulike sammensetningene av næringene i disse landene studeres, 

spesielt i forhold til deres bidrag til landenes brutto nasjonalprodukt. 

 

«I dei fleste landa som har undersøkt dette er delen av BNP rekna til om lag 5 

avhengig av definisjonen i det gjeldande landet. I Danmark er kulturnæringane sin del 

av BNP rekna til 5,3 pst., i England 8 pst., i Sverige 9 pst., i USA 7,8 pst. og i New 

Zealand 3,1 pst.»247  

 

Som det kommer frem av disse tallene kan valg knyttet til operasjonalisering ha en 

avgjørende effekt på næringenes bidrag til nasjonaløkonomien, og dermed dens relative 

politiske tyngde. Til sammenligning kommer det frem av rapporten at de norske 

kulturnæringenes bidrag til sysselsetting og BNP var på 3,5 pst i 2002.248 
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5.3.3 Norske kulturnæringer, kultur- og opplevelsesnæringer og 

kreative næringer 

 

«På oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet har Østlandsforskning utarbeidd 

ei kartlegging av kulturnæringane i Noreg. Føremålet med studien er å medverke til 

utvikling av kunnskapsgrunnlaget for kulturnæringane og kome med framlegg til 

omgrep, definisjonar og operasjonaliseringar.»  

 

Rapporten, som kom ut i 2004, fokuserer på private bedrifter som selger kulturprodukt på 

markedet. Ved å se kulturproduksjon i et næringsperspektiv er dette derfor det første studiet 

av norske kulturnæringer. Kultur- og kirkedepartementet gjør det eksplisitt at det ikke har 

grunnlag for å kvalitetssikre funnene, og vurderer rapporten som å ikke gi fullstendig eller 

utfyllende informasjon om disse næringene, men ser dens verdi i å definere områder for 

videre forskning.249 Det er vanskelig å tolke hva departementet mener med dette. Det kan 

fremstå både som et forsøk på å ta avstand fra premissene Nærings- og handelsdepartementet 

gav i sitt oppdrag, valg Østlandsforskning har gjort i forhold til definisjon og 

operasjonalisering eller det kan også være en måte å så tvil rundt tallene på kulturnæringen 

som ser beskjedne ut ved sammenligning med de andre nevnte landenes kartlegginger. 

 

«Østlandsforskning har i sin definisjon valt å ta utgangspunkt i omgrepet kulturelle 

produkt. Dette er produkt som er framstilte for å kommunisere med/til publikum eller 

kundane. Kulturnæringane vert definerte som dei næringane som framstiller produkt 

der dei kommunikative eigenskapane er dei primære. Med basis i denne definisjonen 

er følgjande næringar inkluderte i analysen: - annonse- og reklameverksemd, - 

arkitektur, - bøker, - aviser og blad, - design, - film, foto og video, -musikk, - utøvande 

kunst, - tv og radio, - bibliotek og museum»250  

 

De norske kulturnæringene skiller seg fra de nevnte internasjonale begrepene ved å både 

inkludere og ekskludere enkelte bransjer i operasjonaliseringen. Til forskjell fra de andre 

begrepene er bibliotek og museum inkludert på bakgrunn av at dette er næringer som ivaretar 

den nasjonale kulturarven. Hverken programvareproduksjon, sport eller reiseliv, som er 
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næringer en finner i andre lands operasjonaliseringer, er inkludert i den norske. Dette er på 

bakgrunn av at disse næringene ikke innehar kommunikative egenskaper i like stor grad og 

dermed inngår i andre næringsgrupper eller er en egen næring i seg selv, der kultur er en 

viktig innsatsfaktor. 

Kultur- og kirkedepartementet understreker at definisjonen, og dens 

operasjonalisering, fremstår som snever i forhold til internasjonale studier, og det gjøres en 

ytterligere innsats for å ta avstand fra Østlandsforskning sitt studie.  

 

«Tala må difor reknast som konservative estimat, som ikkje medverkar til å 

overestimere kulturnæringane sin innverknad på økonomien og samfunnsutviklinga i 

Noreg. Det er likevel grunn til å vere merksam på at også den offentleg tilgjengelege 

norske statistikken er hefta med ulike typar feilkjelder. Den eksisterande 

næringsstatistikken er dessutan tufta på industrielle og yrkesmessige kategoriar som 

gjer det vanskeleg å identifisere kulturell aktivitet. Talgrunnlaget er tufta på 

næringskodar som også vert brukte internasjonalt, men dei norske næringskodane er 

grovinndelte i høve til mange andre land.»251 

 

Det er svært interessant for dette studiet at to regionale rapporter, basert på andre 

begreper og operasjonaliseringer, også blir gitt plass og diskuteres i stortingsmeldingen. Dette 

kan tyde på at det begrepsutviklingen var en prosess som mer kompleks enn den fremstilles i 

påfølgende dokumenter. Først diskuteres rapporten Kultur- og opplevelsesnæringer i 

Innlandet som ble utført av Kunnskapsparken Hedmark i samarbeid med Lillehammer 

kunnskapspark og Østlandsforskning, og finansiert av Omstillingsprogrammet for 

Innlandet.252 Denne kartleggingen tar utgangspunkt i begrepet kultur- og opplevelsesnæringer, 

som ligger nærmere definisjonene en finner i Storbritannia, Sverige og Danmark ved at den i 

tillegg til næringene inkludert i den nasjonale kartleggingen også omfatter mat, klesdesign, 

reiseliv, opplevelsesbasert læring og sport. 

  

«Årsaka til denne breie definisjonen er eit ynske om å presentere eit materiale som er 

internasjonalt samanliknbart, og som på same tid presenterer Innlandet sitt totale 

potensial. Det vert likevel streka under i rapporten at den tilgjengelege statistikken er 
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av ein slik art at det ikkje er mogeleg å presentere faktiske, eksakte tal for 

kulturnæringane.»253  

 

Basert på denne operasjonaliseringen fremkommer tall som forteller at rundt 5 pst. av 

samtlige sysselsatte i Innlandsregionen tilhører disse næringene, i tillegg til en årlig vekst på 

2,5 pst., som er en høyere enn gjennomsnittet på av alle næringer i regionen.254 

Kreative næringer i Rogaland er navnet på den andre kartleggingen som trekkes frem. 

Denne er utført av Rogalandsforskning, på oppdrag av Norges Forskningsråd, Innovasjon 

Norge og Rogaland fylkeskommune. Også her benyttes en annen definisjon enn i den 

nasjonale kartleggingen. Ved å benytte begrepet kreative næringer muliggjøres en bredere 

operasjonalisering.  

 

«I tillegg til næringane inkluderte i den nasjonale kartlegginga inkluderer denne 

undersøkinga verksemder innan til dømes antikvitetar, dataspel, programvare og 

multimedia, mote, rådgjevings- og konsulentverksemd, tidsskrift, sceneproduksjon, 

events og messer, utstillingar, forfattar verksemd, festivalar og interiørdesign. 

Undersøkinga omfattar ikkje sportsbransjen, reiseliv og turisme eller delar av 

landbruksnæringa.»255 

 

 Det kommer så frem av denne kartleggingen at rådgivings- og konsulentvirksomhet, 

programvare, og reklame er de største kreative næringene i Rogaland.  

Disse regionale kartleggingene representerer bruk av alternative begreper og 

operasjonaliseringer til den som anvendes i den nasjonale kartleggingen. Det kommer ikke 

frem av stortingsmeldingen på hvilken bakgrunn disse begrepene er valgt, men det er 

nærliggende å anta at de er grunnet i regionale næringsforhold. Med friheten til å inkludere 

næringer som er sterke regionalt, eller som er i vekst, kan slike rapporter fortelle 

suksesshistorier som ellers ikke vil kunne bli fortalt med den nasjonale operasjonaliseringen. 

Disse kan igjen bidra til å gjøre regioner mer relevante mottakere for offentlige investeringer 

og næringsutviklingsprogrammer etc. 

                                                 
253 Kultur- og kirkedepartementet (2005) Stortingsmelding nr. 22. Kultur og næring s.25 
254 Kultur- og kirkedepartementet (2005) Stortingsmelding nr. 22. Kultur og næring s.25 
255 Kultur- og kirkedepartementet (2005) Stortingsmelding nr. 22. Kultur og næring s.25 
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5.4 Fra gründer til kulturbedrift 

I 2013 la Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og 

regionaldepartementet frem handlingsplanen «Fra gründer til kulturbedrift» for å styrke 

næringsutviklingen i kulturnæringene. Den var ment som en konkretisering av politikken i 

Soria Moria II og Kulturløftet II, der regjeringen slo fast at det skulle satses på 

næringsutvikling i kulturfeltet. Det siktes spesielt på å tilrettelegge for at flere aktører 

innenfor kulturnæringene skal kunne leve av egen virksomhet, lokal og regional utvikling 

gjennom kultur, og at mer norsk kultur eksporteres til utlandet. Den rødgrønne regjeringen 

forteller at handlingsplanen bygger på satsningen som startet med «Handlingsplan for kultur 

og næring» fra 2007, og er en videreføring av denne.  Ministerne fra de tre departementene 

bidrar i forordet i handlingsplanen med disse uttalelsene om kulturens rolle i samfunnet. 

 

«Kulturen kan gi oss både noe å leve for og å leve av» 256 Kulturminister Hadia Tajik 

 

«Kulturen er en kilde til skaperkraft, vekst og verdiskapning» 257 Nærings- og 

handelsminister Trond Giske 

 

«Kulturen skaper levende lokalsamfunn, bolyst og arbeidsplasser i hele landet» 258 

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete 

 

De tre ministerne gir her uttrykk for hvordan de vurderer kulturens plass innenfor deres 

respektive departements politikkområder. Deretter følger erkjennelsen som vi finner igjen fra 

temaheftet Tango for to (2001)259, stortingsmelding nr. 48 Kulturpolitikk frem mot 2014 

(2003)260 og stortingsmelding nr. 22 Kultur og næring (2005)261:  

                                                 
256 Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. (2013) 
Handlingsplan Fra gründer til kulturbedrift s.5 
257 Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. (2013) 
Handlingsplan Fra gründer til kulturbedrift s.5 
258 Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. (2013) 
Handlingsplan Fra gründer til kulturbedrift s.5 
259 Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet (2001) Tango for to - Samspill mellom kultur og 
næringsliv. s.6 
260 Kultur- og kirkedepartementet (2003) Stortingsmelding nr. 48 Kulturpolitikk fram mot 2014. s.107 
261 Kultur- og kirkedepartementet (2005) Stortingsmelding nr. 22. Kultur og næring s.6 



 

 

«Kulturen har en uomtvistelig kunstnerisk egenverdi som ikke forringes av bruk eller 

tid. En sterk offentlig finansiering gjennom Kulturløftet skal være en garanti for 

økonomiske rammevilkår som gjør det mulig å eksperimentere og utvikle kultur.»262  

 

Med disse setningene vektlegges integriteten knyttet kunstens egenverdi og statens rolle i 

dens forvalting, samtidig uttrykkes målet om å utvikle kulturen.  At det refereres til 

økonomisk utvikling i denne konteksten, gjøres relativt eksplisitt ved at dette følges opp med 

en erklæring om at kulturnæringene er blitt en større del av den nasjonale økonomien, 

understøttet av tall som viser en økning i antall sysselsatte på 50 pst. på ti år, samtidig har 

verdiskapningen steget med 77 pst.263 Kulturens egenskaper ansees også som nødvendige 

bidrag til vekst ellers i norsk næringsliv gjennom å bidra som innsatsfaktor til omstilling og 

nyskapning. Kulturnæringenes relevans for regional og lokal utvikling vektlegges også i 

forordet, hvor den knyttes til utviklingen av steders identitet og særpreg.  

 

«Vi vet at det ikke alltid er like lett å etablere en kulturbedrift. Det kan være mange 

hindringer på veien. Derfor samarbeider vi for å gjøre veien fra gründer til lønnsom 

kulturbedrift enklere. Ved at tre departementer samarbeider, blir kulturnæringene sett 

med et helhetlig politisk blikk.»264 

 

 Det gjøres dermed klart at politikken rettet mot kulturnæringene hører hjemme hos Nærings- 

og Handelsdepartementet og Kommunal- og Regionaldepartementet, i likestor grad som hos 

Kulturdepartementet. Det er nå klart at kulturnæringsbegrepet er etablert i den politiske 

diskursen. Det refereres eksplisitt til at begrepsdefinisjonen er hentet fra publikasjonen 

Kulturnæringenes betydning for norsk økonomi – Status og utvikling 2000-2009 hvor 

kulturnæringene er avgrenset til bransjene musikk, film, foto og spill, tv og radio, arkitektur, 

design, trykte medier, annonse og reklame, kulturarv og kunstnerisk virksomhet. 265 

                                                 
262 Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. (2013) 
Handlingsplan Fra gründer til kulturbedrift s.5 
263 Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. (2013) 
Handlingsplan Fra gründer til kulturbedrift s.5 
264 Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. (2013) 
Handlingsplan Fra gründer til kulturbedrift s.5 
265 Espelien, A. og Gran, A-B. (2011) Kulturnæringenesbetydning for norsk økonomi. Status og utvikling 2000–
2009. MENON-publikasjon nr. 9/2011. Menon Business Economics og Perduco Kultur. 
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I den påfølgende innledningen benytter den rødgrønne regjeringen anledningen til å 

skryte av at kulturlivet er blitt styrket økonomisk gjennom Kulturløftet som ble iverksatt i 

2005, noe som har bidratt til flere kommersielt bærekraftige kulturbedrifter.  

 

«Regjeringen er i rute med å realisere Kulturløftets mål om at én pst. av 

statsbudsjettet innen 2014 skal gå til kultur. Kulturbudsjettet er økt med nesten 5 mrd. 

kroner i perioden 2005–2013. I 2013 vil regjeringen bruke om lag 10 mrd. kroner på 

kultur. Dette er en historisk satsing. Gjennom Kulturløftet har norsk kulturliv fått 

betydelig bedre rammevilkår. Det er bevilget mer penger til alle deler av kulturfeltet. 

Kulturpolitikken er fundert i kulturens egenverdi, uten særskilte forutsetninger om 

verdiskaping eller lønnsomhet, men kan samtidig legge grunnlag for kommersielle 

produkter og tjenester som omsettes i et marked.»266  

 

Denne historiske kulturpolitiske satsningen fremstilles som å ikke ha verdiskapning som 

spesifikt mål, men er samtidig en videreføring av handlingsplanen fra 2007, der 25 tiltak 

finansiert over flere departementers budsjetter ble lansert. Disse var bl.a. kunnskaps- og 

kompetanseutviklingstiltak, konkrete næringsrettede tiltak, tiltak knyttet til kulturbasert 

næringsutvikling, samt tiltak for å satse på norsk kultureksport.267 Dette er næringsfokuserte 

kulturpolitiske tiltak som finansieres av flere departement, slik er det nærliggende å tolke 

dette som at verdiskapning og lønnsomhet likevel er viktige prioriteringer hos regjeringen. I 

denne sammenheng forventes økt etterspørsel etter kulturnæringenes varer og tjenester, dette 

begrunnes i oppfattelsen av at økonomien er i vekst, og et økende utdanningsnivå i 

befolkningen. Disse næringene sees også i forbindelse med det øvrige næringslivets 

omstillingsevne, gjennom at deres egenskaper vil kunne stimulere til innovasjon og økt 

konkurranseevne.268  

Handlingsplanen er delt opp i fire deler; først presenterer regjeringen utviklingstrekk 

og rammevilkår de vurderer som relevante for kulturnæringene. I andre del diskuteres 

utfordringer som anses å hindre kulturaktører å bygge lønnsomme virksomheter, det er denne 

delen som mest relevant til dette studiet ved at den uttrykker hvilke utfordringer 

                                                 
266 Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. (2013) 
Handlingsplan Fra gründer til kulturbedrift s.9 
267 Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. (2013) 
Handlingsplan Fra gründer til kulturbedrift s.12 
268 Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. (2013) 
Handlingsplan Fra gründer til kulturbedrift s.9 



 

 

kulturnæringene forstås å stå ovenfor og som senere Spill ut i verden-programmet er ment å 

hjelpe med. Del tre ser på kulturnæringenes bidrag til steds- og næringsutvikling. Til slutt gis 

det en oppsummering av handlingsplanens tiltak.  

5.4.1 Rammevilkår og utviklingstrekk for kulturnæringen 

Diskusjonen av rammevilkår og utviklingstrekk for kulturnæringen innledes med en 

innføring i historien om kultur og næring som politikkområde i Norge.  

 

«Kultur- og næringsfeltet som politikkområde i Norge startet med et felles initiativ fra 

daværende nærings- og handelsminister Grete Knudsen og kulturminister Ellen Horn i 

2001. Da la regjeringen frem publikasjonen Tango for to – Samspill mellom kulturliv 

og næringsliv.»269 

 

 Deretter trekkes frem stortingsmeldingene fra 2003 og 2005 som begge tok for seg kultur og 

næring, etterfulgt av Handlingsplan for kultur og næring fra 2007.  

Innledningsvis ble det hevdet at handlingsplanen fra 2007 var startpunktet for den 

nåværende satsningen på kultur og næring. Dette fremstår som naturlig siden den nevnte 

planen også ble utgitt av Stoltenberg-regjeringen, men denne er ikke mer enn en videreføring 

av politikken i stortingsmelding nr. 22 «Kultur og næring» utgitt av Bondevik II-regjeringen. 

Dette understøttes av det faktum at de tre hovedsynspunktene som ble presentert i denne 

stortingsmeldingen er videreført i handlingsplanen.270 

Det refereres til den britiske kartleggingen fra 1998 som opphavet til den økte 

interessen for kulturens økonomiske rolle. Dette arbeidet inspirerte tilsvarende kartlegginger 

rundt om i verden, der iblant i Norden. Problemstillingen knyttet til næringsdefineringen i 

disse kartleggingene trekkes frem, og det problematiseres at ulike begreper anvendes 

internasjonalt. Opplevelsesindustrien (Sverige), kreative næringer (Storbritannia) og 

kulturnæringer hevdes å være de mest brukte, og det forstås at valg av definisjon har 

konsekvenser for avgrensingen og dermed hvilken verdiskapningseffekter som blir målt.271 

                                                 
269 Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. (2013) 
Handlingsplan Fra gründer til kulturbedrift s.12 
270 Kultur og kirkedepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal og regionaldepartementet 
(2007) Handlingsplan Kultur og næring s.5 og s. 8 
271 Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. (2013) 
Handlingsplan Fra gründer til kulturbedrift s.12 
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Handlingsplanen baserer seg på kulturnæringsbegrepet som ble etablert i 2004 gjennom 

Østlandsforskning sin kartlegging272, som i stor grad er videreført i den seneste kartleggingen 

foretatt av Perduco Kultur og Menon Business Economics i 2011273 «..kulturnæringer 

beskrives som næringer som fremstiller mer eller mindre kommersialiserte kulturelle uttrykk 

som primært kommuniserer gjennom estetiske virkemidler som symboler, tegn, bilder, farger, 

bevegelser, former, lyder og fortellinger.» 

Deretter presenteres nøkkeltall på sysselsetting og verdiskapning fra den siste 

kartleggingen. Disse ansees ikke som direkte relevant til studiet av saks- og 

begrepsutviklingen, som er fokuset i denne oppgaven, men jeg velger å legge frem noen av 

tallene fordi det kan være av interesse for leseren å få et innblikk i den norske 

kulturnæringenes kvaliteter. Tallene gjelder for 2009, og viser at kulturnæringene sysselsatte 

74 800 ansatte (ca. en tredjedel i trykte medier), besto 27 000 selskaper og utgjorde en samlet 

verdiskapning (definert som driftsresultat + lønnskostnader) på 42 mrd. kroner.274 Som det ble 

nevnt i forordet, har verdiskapningen økt med 77 pst., fra 24 mrd. kroner i 2000.  De ulike 

delene av kulturnæringene har opplevd ulik grad av vekst, men det understrekes at den har 

vært positiv i samtlige bransjer. Det forklares at denne veksten finner en igjen i norsk 

næringsliv for øvrig, der tilsvarende vekst var på 69 pst. i samme periode, men 

verdiskapningen ser ut til å være mer stabil i kulturnæringene ved at de ikke følger 

internasjonale konjunktursvingninger i like stor grad. Årsaken forstås å være at flere av 

foretakenes inntektsgrunnlag kommer fra det offentlige, og det de fleste opererer i nasjonale 

eller lokale markeder.275  

Det er kanskje av større relevans til oppgaven at dataspillnæringen brukes som eneste 

case i denne sammenhengen. Tallene det vises til er kanskje ikke imponerende i seg selv, men 

det er interessant at regjeringen likevel tillegger denne næringen oppmerksomhet i denne 

sammenheng:   

 

                                                 
272 Haraldsen, T., Flygind, S. K., Overvåg, K. og Power, D. (2004) Kartlegging av kulturnæringene i Norge – 
økonomisk betydning, vekst- og utviklingspotensial. ØF-rapport nr. 10/2004. Østlandsforskning. 
273 Espelien, A. og Gran, A-B. (2011) Kulturnæringenes betydning for norsk økonomi. Status og utvikling 2000–
2009. MENON-publikasjon nr. 9/2011. Menon Business Economics og Perduco Kultur. 
274 Espelien, A. og Gran, A-B. (2011) Kulturnæringenes betydning for norsk økonomi. Status og utvikling 2000–
2009. MENON-publikasjon nr. 9/2011. Menon Business Economics og Perduco Kultur. Referert til fra 
Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. (2013) 
Handlingsplan Fra gründer til kulturbedrift s.17 
275 Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. (2013) 
Handlingsplan Fra gründer til kulturbedrift s.17 



 

 

«En kartlegging av dataspillbransjen viser at det har vært en jevn vekst i 

dataspillselskaper i Norge siden 2007. Antall selskaper har økt fra 40 til 73 i 2011. I 

2011 sysselsatte selskapene 286 personer i Norge.  

 

Bransjen er dominert av små selskaper, og flertallet har relativt lav omsetning. De 

fleste av selskapene er i Oslo, men bransjen har også fått fotfeste i Sør-Trøndelag 

(Trondheim), Vest-Agder (Kristiansand) og Hordaland (Bergen). Offentlig støtte 

bidrar i stor grad til utvikling i dataspillnæringen. Bl.a. er støtte til utvikling fra Norsk 

Filminstitutt og etablererstøtten fra Innovasjon Norge viktig for mange av selskapene.  

Dataspillnæringens aktører trekker selv frem kreativitet og talent som bransjens 

sterkeste konkurransefortrinn. Kartleggingen viser at dataspillnæringen trenger mer 

administrativ og kommersiell kompetanse og at de må tiltrekke seg mer privat kapital.  

 

Bransjen forventer videre vekst. En av forutsetningene er at bransjen orienterer seg 

mer internasjonalt. Som eksportnæring er også spillbransjen påvirket av utviklingen 

av kronekursen. En sterk krone kombinert med høye lønns- og produksjonskostnader 

er derfor blant utfordringene for norsk spillbransje.” 276 

 

Selv om tallene viser til en økning i antall spillselskaper, kommer det også frem at 

spillbransjen sysselsatte kun en brøkdel (286) av de 74 800 ansatte i kulturnæringen. Dette 

viser at den norske spillbransjen er svært liten, men utfordringene som denne bransjen oppgir 

som de største, viser seg å gjelde i de andre kulturnæringene også. Mangel på 

forretningskompetanse, tilgang på finansiering og kapital, behov for nettverk og samarbeid, 

og kompetanse på eksport og internasjonalisering er blant utfordringene regjeringen 

identifiserer hos kulturnæringene, disse diskuteres nærmere i handlingsplanens andre del. 

Delen om rammevilkår og utviklingstrekk forsetter med en diskusjon om 

teknologiutvikling og digitalisering. Regjeringen forstår kulturnæringenes tjenester og 

produkter som åndsverk, som i stor grad er opphavsrettslig beskyttet. Ny teknologi har ført til 

at produksjon, distribusjon og konsum av kultur i stor grad er blitt digitalisert. Som et resultat 

av denne prosessen, er opphavsrettsbeskyttelse blitt en stadig større utfordring for de 

                                                 
276 Ryssevik, J. og Vaage, T. (2012) Spill levende? En kartlegging av norsk dataspillbransje. Rapport nr. 3/2012. 
ideas2evidence. Referert til fra Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og 
regionaldepartementet. (2013) Handlingsplan Fra gründer til kulturbedrift s.20 
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kommersielle aktørene. Regjeringen mener at ansvaret for å beskytte åndsverkene, og dermed 

inntektsgrunnlaget for disse næringene «…er et ansvar som i hovedsak påhviler aktørene i 

bransjen og som ikke kan løses ved lovgivning alene. De lovlige tjenestene må for brukerne 

oppleves som gode og brukervennlige.»277 Dette kan tolkes som en erkjennelse av statens 

begrensede evne til å håndheve opphavsretten i den digitale økonomien. Det er derfor foreslått 

endringer i åndsverksloven som skal gi økt vern mot krenkelser av opphavsrett på internett. 

Disse endringene, som ikke diskuteres i detalj, menes å kunne stimulere til utvikling og 

investering i nye lovlige tjenester, noe som vil gi økt tilbud og inntekter.278  

«Gjennom Kulturløftet er kulturpolitikken kommet opp i elitedivisjonen. Kultur er ikke 

lenger pynten på kaka, men hovedingrediensen – bakepulveret!» uttalte nærings- og 

handelsminister Trond Giske under innspillskonferansen om design og arkitektur, Oslo 

september 2012.279 Kulturbudsjettet utgjorde 0,96 pst. av statsbudsjettet i 2013. Regjeringen 

nærmet seg dermed sitt mål om at 1 pst. av statsbudsjettet innen 2014 skulle brukes på 

kultur.280 Det vises også til Enger-utvalgets NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014, og hevdes 

at de fleste målsetningene i Kulturløftet er i ferd med å nås. Det gjentas så at denne politikken 

tar utgangspunkt i kulturens egenverdi. «De overordnede kulturpolitiske målene er å fremme 

kulturelt og estetisk mangfold, stimulere kunstnerisk og kulturfaglig kvalitet og nyskaping, 

bevare, sikre og formidle kulturarven og legge til rette for at hele befolkningen har tilgang til 

et rikt kulturtilbud.»281 Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt, som er Kulturdepartementets 

underliggende fagorganer, trekkes frem som viktige verktøy for å nå disse målene. Disse 

virkemidlene skal også stimulere næringsutvikling, og i Kulturløftet II ble det fastslått at 

regjering skal satse på næringsutvikling og kultureksport.282  

Regjeringen diskuterer også kunnskapsutviklingen om kulturnæringene, og trekker 

dette frem som avgjørende for å fatte politiske beslutninger, og at dette gjelder også for 

virkemiddelapparatet. Noen kartlegginger og analyser vi allerede har vært innom (ØF 2004, 

                                                 
277 Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. (2013) 
Handlingsplan Fra gründer til kulturbedrift s.20 
278 Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. (2013) 
Handlingsplan Fra gründer til kulturbedrift s.20 
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Menon 2011) nevnes, men mest interessant i denne sammenheng er rapporten To mål – to 

midler. Økt kunnskap om virkemidlene i kulturnæringene (2010). Dette var en studie av 

virkemiddelaktørene Innovasjon Norge og Norsk kulturråd sine støtteordninger mot 

kulturnæringene. Der konkluderes det med at det ikke finnes en tiltakskjede mellom de to 

institusjonene som eies av Nærings- og handelsdepartementet og Kulturdepartementet 

respektivt.283   

Diskusjonen om kulturnæringenes rammevilkår og utviklingstrekk dreies så over i et 

nordisk perspektiv. Regjeringen forteller om en felles satsning på strykning av 

kulturnæringene. Tiltakene og målsetningene i de fire andre nordiske landene varierer i liten 

grad, dette er bl.a. styrking av virkemiddelapparatene og kunnskapsutvikling. 

Eksportsatsninger går igjen hos alle landene, da det forstås at de nasjonale markedene er for 

små. Regjeringen refererer til den danske rapporten Store Forandringer – Store Muligheder. 

Analyse af policyudviklingen til fremme af de kulturelle og kreative erhverv i Norden (2012) 

utgitt av Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, når den sier at norske satsningen må sees i 

lys av at «Det har vært en økende politisk oppmerksomhet rettet mot kulturnæringene i alle de 

nordiske landene de siste årene.»284 

 Handlingsplanens første del avsluttes med avsnittet «Næringspolitikk med verktøy for 

vekst og verdiskapning i kulturnæringene». Utgangspunkt for denne næringspolitikken er at 

kulturnæringene deler mange av de samme utfordringene som andre næringer står ovenfor. 

Den rødgrønne regjeringen ser det som avgjørende å stimulere til entreprenørskap, satsning på 

kulturgründere, innovasjon, kompetanse, forskning og eksport. Samtidig tillegges bedriftene 

et ansvar om å utnytte mulighetene i markedet.285 Med dette konstateres målet; verdiskapning, 

og ansvaret for å nå dette plasseres både hos politikerne og kulturaktørene. Det inkluderte 

sitatet fra en artist-manager er derfor som musikk i regjeringens ører; «Det må være lov til å 

tjene penger og være mer kommersiell. Det må være lov til å ha ambisjoner.»286 
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Deretter presenteres det næringsrettede virkemiddelapparatet. Innovasjon Norge løftes 

frem som regjeringens viktigste virkemiddel for å stimulere til næringsutvikling. Dette 

virkemiddelapparatet skal bidra til å få fram flere grundere, vekstkraftige bedrifter og 

innovative næringsmiljøer, med virkemidler innenfor rådgivning, nettverkskompetanse, 

finansiering og profilering. Det vises så til en økende bruk av disse i kulturnæringene med en 

tabell hentet fra Innovasjon Norge. Den viser at bruken av virkemidler var rekordstor i 2012 

med 145 mill. kr. i tilsagn til kultur og opplevelsesnæringene.287 Selve summen er ikke 

interessant her – tilsagnet var f.eks. på 121 mill. kr. 2009 – men at kulturnæringer er slått 

sammen med opplevelsesnæringer som grunnlag for tallene som presenteres. For hvis en går 

dypere i tallene ser en at over halvparten av disse midlene gikk til foretak registrert med 

bransjekodene 79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet, 93.291 

Opplevelsesaktiviteter og 79.909 Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted.288 Ifølge de 

diskuterte kartleggingene av kulturnæringene er dette foretak som i utgangspunktet ikke er del 

av disse kulturnæringene.289 Referansen til slik pragmatisk sammensetning av bransjer kan 

dermed minne om den tidligere omtalte britiske ministeren Chris Smith sitt politiske triks, 

(som ble diskutert i kapittelet om begrepsutviklingen i Storbritannia) men i stedet for å unngå 

bruk av kultur som begrep i budsjettplaner, presenterer regjeringen her tall som ikke er direkte 

relevante når de viser til Innovasjon Norges satsning på «kulturnæringene».  

SIVA nevnes som et annet viktig virkemiddel for staten. SIVA eies av Nærings- og 

handelsdepartementet, og Kommunal- og regionaldepartementet, og har som oppgave å 

tilrettelegge for utvikling av bedrifter og næringsmiljøer, med et særlig fokus på fremme 

vekstkraften i distriktene. Dets virkemiddelportefølje omfatter i investeringer i 

innovasjonsselskaper, investeringer i fysisk infrastruktur for næringsvirksomhet, 

nettverksutvikling og ulike innovasjonsprogrammer.290 Regjeringen ser på disse virkemidlene 

som en viktig del av den offentlige innsatsen for å styrke kulturnæringene i distriktene. 

Til slutt i denne utgreiingen nevnes Norges forskningsråd sine virkemidler for regional 

forskning og utvikling, innovasjon (VRI-programmet), programmet Brukerstyrt 

innovasjonsarena (BIA) og SkatteFunn. Det trekkes også fem at Kommunal- og 
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regionaldepartementet, i forrige handlingsplan, gav ekstra midler til VRI-programmet for å 

styrke bruken av forskning i kulturnæringene.  

5.4.2 Kulturnæringenes utfordringer 

«Næringsutvikling i kulturnæringene» er tittelen på handlingsplanens andre del. Her 

diskuteres utfordringer som regjeringen anser å hindre kulturaktører i å bygge lønnsomme 

virksomheter. Innledningsvis fremlegger regjeringen sitt ønske om å opprette et bransjeråd for 

kulturnæringene, med hensikten å være en årlig arena for møte mellom representanter for 

kulturnæringene og politisk ledelse i Nærings- og handelsdepartementet, Kulturdepartementet 

og Kommunal og regionaldepartementet. Dette kan tolkes som et ønske fra politikerne om å 

tilrettelegge for større grad av direkte kommunikasjon med kulturnæringene, der målsetninger 

og ønsker formidles begge veier.  

Den første utfordringen som diskuteres er mangel på forretningskompetanse. Det 

kommer frem at et viktig mål for regjeringen er at aktørene styrker sin kompetanse for å 

kunne livnære seg gjennom å nå et større publikum. Det følgende sitatet kan forstås som en 

erkjennelse av at en holdningsendring må til for å utløse kulturnæringenes kommersielle 

potensiale.  

 

«Mange kulturaktører har, i tillegg til kunstfaglig kompetanse, en kunstnerisk og 

personlig drivkraft og motivasjon for sin virksomhet. Forventninger til økonomisk 

verdiskaping og kommersialisering kan føles fjernt og til dels motstridende for mange. 

Det er mange frilansere innenfor kunst og kultur, men få definerer seg som 

gründere.»291 

 

Erkjennelsen av at for få aktører har næringsvirksomhet i fokus, kombinert med at mange 

kunstnere ofte er selvstendig næringsdrivende gjør forretningskompetanse til en svakhet i 

næringen. Kompetanse innen markedsføring, håndtering av avtaleverk, forvalting av 

immaterielle rettigheter og rapportering til skatte- og avgiftsmyndigheter ansees som viktig 

for kulturaktørene. Det vises så til at nyutdannede fra kunsthøgskolene oppgir mangel på slik 
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kompetanse som en utfordring292 En rekke utdanninger, bl.a. hos Kunsthøgskolen i Oslo, 

Handelshøyskolen BI og Høgskolene i Lillehammer og Telemark trekkes frem som å tilby 

slik kompetanse. Det sees som et viktig arbeide med regjeringens målsetning om å bedre 

vilkårene for nyetablering og vekst i Norge å satse på entreprenørskap i flere utdanninger.293 

Det loves også etablere en kulturnæringssatsning i Norsk kulturråd og Innovasjon Norge rettet 

mot «kulturbedrifter som har langsiktige ambisjoner og som ønsker å profesjonalisere sin 

kompetanse innen kunst- og kulturbasert forretningsutvikling.»294 

Finansering og kapital, eller nærmere bestemt; mangel på dette, er neste utfordring 

som presenteres. Regjeringen viser til at den viktigste finansieringskilden for næringslivet er 

de private kapitalmarkedene, og gjør så en innsats for å forklare mekanismer for investering i 

et marked, og aktørene som er involvert. Kapitalvirkemidler, som lån, garantier, tilskudd og 

egenkapital, som tilbys gjennom Innovasjon Norge, er ment å supplere markedet og redusere 

konsekvensene av markedssvikt.  

 

«Det er ikke et mål i seg selv å redusere prosjekters risiko, da markedet på egenhånd 

sorterer ut prosjekter med ugunstige forhold mellom risiko og forventet avkastning. 

Derimot kan det være et avvik mellom hva som er bedrifts- og samfunnsøkonomisk 

lønnsomt»295  

 

Denne markedslogikken har avkastning som mål, og er derfor ikke like relevant for alle 

kulturaktører, særlig de som produserer smale eller eksperimentelle kulturuttrykk. 

Finansiering til disse prosjektene, som kan være av høy kunstnerisk kvalitet, men av 

begrenset publikumsinteresse, blir dermed vanskelig å innhente.  

 

«Selv om det i Norge finnes eksempler på private fond som bidrar med kapital, er det 

en overvekt av offentlig finansiering i kulturnæringene. Noen av finansieringskildene 

har en kulturpolitisk begrunnelse, andre en distriktspolitisk begrunnelse. Felles for de 

næringspolitisk begrunnede kapitalvirkemidlene er at de skal bidra til å utløse 
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bedrifts- og samfunnsøkonomiske lønnsomme prosjekter som uten statlig støtte ikke 

ville blitt igangsatt eller ville blitt igangsatt på et senere tidspunkt eller i et mindre 

omfang uten den offentlige støtten.»296 

 

 Dette kan tolkes som en videre sementering av regjeringens næringspolitiske og 

distriktspolitiske mål med satsningen på kulturnæringene.  

Tredje utfordring som identifiseres er nettverk og samarbeid. «Det er få gründere og 

bedrifter som utvikler seg bare ved hjelp av egne ressurser».297 Slik låter ministernes 

oppfatning av hvem kulturaktørene er, og hva som hindrer deres utvikling. Gründerens og 

bedriftens behov for samarbeid i ulike faser diskuteres så, og det vises igjen til at disse 

behovene kan bli møtt ved hjelp av virkemidlene og tiltakene som allerede er tilgjengelige for 

næringslivet. En rekke gjennomførte tiltak presenteres så, og det legges spesielt vekt på 

inkubasjonsprogram(næringshager), bedriftsnettverk og samlokaliseringer.298 

 Den siste utfordringen som diskuteres fremstår som den meste relevante for 

etableringen av Spill ut i verden-programmet, nemlig eksport og internasjonalisering. 

Regjeringen starter med å trekke historiske linjer når leseren minnes på at internasjonale 

strømninger alltid har preget norsk kultur. Etterfulgt av at i globaliseringens tidsalder har en 

økende grad av kulturuttrykkene internasjonale referanser og et internasjonalt nedslagsfelt.299 

Det vises så til at internasjonale markeder i større grad er blitt tilgjengeliggjort gjennom at 

digitaliseringen av kulturprodukter har omdannet de fra å være fysiske varer til å bli 

immaterielle tjenester. Dette ansees å gi store inntektsmuligheter for kulturnæringene, 

samtidig som den internasjonale konkurransen kan stimulere til innovasjon. «I andre 

næringer har vi sett at norske, kunnskapsintensive nisjeprodukter hevder seg godt på 

verdensmarkedet. Eksempler på dette har vi fra norsk skipsdesign og petroleumsnæringen»300 

Sammenligningen kan ikke sies å være beskjeden. Norge har hatt geografiske og historiske 

fortrinn for å lykkes i næringene det sammenlignes med, men en relativ liten befolkning og 
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perifer kulturell internasjonal posisjon gir ikke de norske kulturnæringene fortrinn på det 

internasjonale markedet i like stor grad. 

 

«Kulturløftet nasjonalt og økt offentlig innsats for internasjonalisering av norsk kultur 

er vesentlig for norsk kulturell tilstedeværelse internasjonalt og bidrar til den økende 

interessen for norsk kultur i utlandet. En målrettet kulturpolitikk på nasjonalt nivå er 

sentralt for at det eksisterer kompetente og solide aktører som kan operere i et 

internasjonalt marked.»301  

 

Slik sees den nasjonale kultursatsningen i sammenheng med internasjonaliseringsarbeidet, 

som samlet skal være springbrettet for at norske kulturnæringsaktører skal lykkes utlandet. 

Regjeringen presenterer så offentlige bransjeorganisasjoner som jobber for internasjonal 

eksponering og eksport av norsk kultur, og eksempler på slik innsats, der iblant Music 

Norway, NORLA og Norsk Filminstitutt. Det er likevel Innovasjon Norge som beskrives som 

det viktigste virkemiddelet i denne sammenheng. Med utekontorer i over 30 land tilbys 

internasjonaliseringsstøtte som rådgivning, kompetansestøtte, nettverksbistand og profilering. 

302 Avslutningsvis lover regjeringen å styrke Innovasjon Norges internasjonale arbeid med 8 

mill. kr. i statsbudsjettet for 2013.303  

5.4.3 Suksesshistorier 

Leseren overraskes med en samling av suksesshistorier under tittelen «Design som 

innovasjonsdriver» før handlingsplanens tredje del innledes. Anført av sitatet «Design tar i 

dag en stadig mer aktiv rolle i å utvikle samfunnet.»304 fra Rachel Troye, prorektor og 

instituttleder for Institutt for design ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo, under 

innspillskonferansen om design og arkitektur, Oslo september 2012. Casene som presenteres 

viser designprosjekter, hjulpet frem av ulike virkemidler rettet mot økt bruk av design, i 
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utviklingsarbeid. Felles for casene, som bl.a. innebærer klesmerket Moods of Norway305, et 

nettverk av arkitektbedrifter306 og kulturinkubatoren Ipark307, er at det vises til størrelsen på 

midlene som er mottatt og hvilke positive effekter som ble generert.  

5.4.4 Kulturens mange roller 

Handlingsplanens tredje del «Kulturbasert næringsutvikling» diskuterer hvordan 

kultursatsning kan bidra til henholdsvis stedsutvikling, og utvikling av norske reiselivstilbud 

og matkultur. I diskusjonen av kulturens betydning for stedsutvikling vises det til et studie fra 

Telemarksforskning som konkluderer med at det ikke finnes en signifikant korrelasjon 

mellom kultur og nettoflytting i Norge.308 Derfor ser ikke regjeringen på kultur som et direkte 

middel for å styrke bosetningene i distriktene, men koblingen gjøres heller relevant gjennom 

at kultursatsning sees som en viktig del av faktorene som samlet sett gjør steder attraktive 

som bosted – «De viktigste er arbeidsplasser, gode tjenester, tilfredsstillende infrastruktur og 

et inkluderende og åpent lokalsamfunn. Kultur er også viktig for å skape trivsel og sosiale 

møteplasser.»309 Gjennom denne erkjennelsen gjøres kultur til en del av regjeringens distrikts- 

og regionalpolitikk, noe om er materialisert gjennom Kommunal- og regionaldepartementets 

Bolyst-program. Gjennom denne satsningen støttes prosjekter som har som hensikt å styrke 

steders attraktivitet. Diskusjonen avsluttes med presentasjoner av suksessfulle tiltak, mest 

interessant i denne sammenheng er samarbeidet mellom Trøndelag fylkeskommune, 

Trondheim kommune og Innovasjon Norge om en felles strategiplan for kulturnæringene. Her 

er et av målene å øke andel sysselsatte i kulturnæringene i Trondheim til Oslo-nivå, gjennom 

å samarbeide med nærings- og kompetansemiljøene rundt NTNU og SINTEF.310 Planen om å 

stimulere til vekst i kulturnæringene gjennom samarbeid med disse tunge realfaglige og 

teknologiske miljøene taler for regjeringens forventninger til disse næringene. 
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Hverken reiselivsnæringen eller landbruksnæringen inngår i de elleve om utgjør 

kulturnæringene, men regjeringen ser likevel kultur som en viktig innsatsfaktor i deres 

utvikling.  

 

«Norge har et aktivt kulturliv som kan bidra til å gi innhold i reiselivsprodukter på 

forskjellige måter. Ibsen, Bjørnson, Munch, folkemusikk, black metal, Rockheim, Den 

Norske Opera & Ballett og en rik kulturhistorie kan alle bidra til å gjøre Norge kjent 

og attraktivt som reisemål.»311  

 

Norsk kultureksport sees som en viktig eksponent for Norge som reisedestinasjon, og 

utvikling av nasjonale kulturtilbud nevnes øke tilstrømmingen av tilreisende også utenom de 

typiske sesongene. Derfor oppfordres det til at kultur- og reiselivsaktører sammen utforsker 

kulturfeltets mulige bidrag i reiselivssammenheng for å gi kulturen en plass i en helhetlig 

utvikling reiselivsprodukter og –opplevelser. «Dette forutsetter at det etableres rutiner og 

nettverk for kobling og kontakt mellom reiselivsaktørene og kulturaktørene, både de 

kommersielle kulturnæringene og de ikke-kommersielle kulturaktørene»312  Slik kobles 

kunstnere og kulturaktører til reiselivsnæringen og disktriksutvikling. Også i 

landbruksnæringen gjøres de relevante gjennom deres potensielle bidrag i anvendelsen av 

kulturelle symboler i merkevarebyggingen av mat og opphavsdestinasjoner. «Lokal mat, 

matkultur og natur- og kulturlandskap er mange steder koblet til kulturbasert nærings- og 

stedsutvikling og reiseliv.»313 

5.5 Drømmeløftet 

Gjennom rapporten «Drømmeløftet Kulturell og kreativ næring», utgitt av Innovasjon 

Norge våren 2015, ble et nytt begrep introdusert; kulturell og kreativ næring. Dokumentet 

plasserer seg i en serie av underrapporter som tilhører en prosess som er gitt navnet 

Drømmeløftet, som oppgis å være «Innovasjon Norges dugnad for innovasjonspolitisk debatt. 

Formålet er å hente inn kunnskap, kunnskap erfaringer og forslag av relevans for fremtidig 
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politikkutforming fra mange ulike aktører.»314  Rapporten er utarbeidet av lederen for 

satsningen på kulturell og kreativ næring i Innovasjon Norge, og forskningssenteret BI:Centre 

for Creative Industries er kreditert som samarbeidspartner. Utgangspunktet for dokumentet er 

innspill fra deltakerne på arrangementet Drømmeløftet Kultur som ble holdt i mars 2015. 

Dette arrangementet var et samarbeid mellom de to nevnte aktørene, i tillegg til Norsk 

Kulturråd. I forordet gjøres det eksplisitt at ikke alle synspunkt, oppfatninger og forslag som 

kommer frem i rapporten samsvarer med Innovasjon Norges anbefalinger, men kan være 

deltakernes personlige meninger. Dette kunne skapt utfordringer i analysen av rapporten, men 

siden dette studiet konsentrerer seg om begrepsutviklingen og prosessen som ledet frem til 

Spill ut i verden-programmet kan en ved å se på begrepsbruken, utsagn fra politikerne som 

deltar, og hvilke tiltak Innovasjon Norge selv foreslår, få innsikt i prosessen for resulterte i 

lanseringen av programmet. 

Dokumentet begynner med en innledning som viser til en europeisk satsning på 

næringen, og som stiller spørsmålene rapporten vil bidra til å svare på, dette etterfølges av et 

sammendrag. Deretter beskrives arrangementet Drømmeløftet Kultur hvor BI-professor Anne-

Britt Gran sin analyse av næringen, og innspill fra deltakerne, presenteres. Dette følges opp 

med en problematisering av oppfattelsen av verdikjeden og verdiskapning i eksisterende 

forretningsmodeller. Det er interessant lesning, men bidrar ikke betraktelig til dette studiet 

siden konklusjonen er at kreativ kompetanse, og kulturell og kreativ næring, i økende grad 

burde kobles til øvrig næringsliv for å skape innovasjon. Dette er nå et velkjent kulturpolitisk 

mål, så denne delen vil derfor ikke bli omtalt. 

 Neste del vil derimot bli diskutert, for her presenteres den begrepsmessige utviklingen 

gjennom at det vises til nasjonalt og internasjonalt kartleggingsarbeid. De gis også to 

eksempler på faglitteratur som ansees å ha påvirket den kulturpolitiske diskursen, nemlig 

Joseph Pine II og James H. Gilmore sitt verk The Experience Economy fra 1999 og Richard 

Floridas The Rise of the Creative Class: And How it’s transforming work, leasure and 

everyday life fra 2002. Førstnevnte bygger videre på innsikter fra post-fordistisk analyse315 og 

argumenter for at fysiske varer gjøres mer attraktive ved at de tilleggs en meningsdimensjon, 

mens Floridas argument dreier seg om at byer med stort innslag av den såkalte «kreative 

klasse» opplever større økonomisk vekst enn de med mindre innslag av denne gruppen. 

Rapporten diskuterer ikke hvordan denne litteraturen har påvirket den kulturpolitiske 
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diskursen direkte. Det sees derfor ikke som relevant å tillegge denne litteraturen mer 

oppmerksomhet i denne oppgaven. 

 Avslutningsvis legges det frem forslag til innovasjonspolitiske tiltak som resulterer 

fra arrangementet, og fra forskning og erfaringer fra næringen. Det gis så en gjennomgang av 

eksisterende tiltak hos Innovasjon Norge, forslag til ny bruk av disse, og noen helt nye. 

5.5.1 Rapportens mål 

Innledningsvis presenteres en målsetning som vi finner i handlingsplanen Fra gründer 

til kulturbedrift fra 2013:  

 

«Det er et stort behov for å finne nye utviklingsområder som oppmuntrer til kreativitet 

og innovasjon i jakten på inkluderende, rettferdig og bærekraftig vekst og utvikling i 

dagens samfunn. Kultur er en pådriver for utvikling, og det er den kulturelle og 

kreative næringen som her leder an. Næringen fortsetter å vokse som sektor og viser 

seg å være viktig både i seg selv og som innsatsfaktor i andre næringer, og derfor for 

økonomien i sin helhet.»316  

 

Kultur som vekstnæring, og som verdifull innsatsfaktor i øvrige sektorer, er oppfatninger som 

en å finner igjen i handlingsplanen.  

På bakgrunn av erkjennelsen av at næringen består både av hva som blir omtalt som 

levebrødsbedrifter og bedrifter med ambisjoner, presiseres det at rapporten kun konsentrerer 

seg om de bedrifter som forstås å ha vekstambisjoner.317 Dermed utelater rapporten synspunkt 

og ønsker fra en stor gruppe kulturaktører som i utgangspunktet tilhører næringen, men som 

kan se ut til å falle utenfor Innovasjon Norges virkemiddelportefølje. Dette kan tolkes som et 

uttrykk for rollefordelingen mellom Innovasjon Norge og Kulturrådet i det offentlige 

virkemiddelapparatet. Til slutt i innlendingen hevdes det at Norge har et konkurransefortrinn 

som til nå er lite utnyttet.  

 

«I Norge har vi et høyt produksjonsvolum innen kulturell og kreativ sektor og en solid 

offentlig grunninvestering som sikrer både bredde og mangfold. Dette gir Norge et 

stort, men til nå uutnyttet konkurransefortrinn. Spørsmålet er hvordan vi skal få 
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produktene ut i markedet og hva som må til for å skape økt vekst innen kulturell og 

kreativ sektor. Hvilke grep må vi som nasjon ta for å nyttiggjøre oss dette store 

potensialet?»318 

 

Denne rapporten er startskuddet på Innovasjon Norges innsats for å svare på disse 

spørsmålene. 

Sammendraget innledes med tall fra den nyeste kartleggingen av kulturell og kreativ 

næring i EU. Det vises til at næringen stod for 4,2 pst. av EUs bruttonasjonalprodukt, og 

omtales derfor som et lokomotiv i den europeiske økonomien, men også som en del av 

løsningen på EUs økonomiske fremtid, siden næringen har den yngste arbeidsstyrken av alle 

næringer.319 Dette settes i sammenheng med kulturell og kreativ næring gjennom oppfattelsen 

av at Norge har et omstillingsbehov som kreativ kompetanse kan bidra til å løse. Utfordringen 

ansees å ligge i utnyttelsen av hva det som omtales som cross-sector innovasjon, nemlig 

utnyttelsen av kultur – her kalt kreativ næring –  som innsatsfaktor i øvrig næringsliv.  

Det gis så en kort oppsummering av innspill og de innovasjonspolitiske tiltakene som 

er foreslått, sammen med tiltak rettet mot Innovasjon Norge, som de selv foreslår. Disse 

omfatter en problematisering av Norges pengesterke virkemiddelapparat sin 

ressursforvaltning, og om innovasjonssystemet tar nok risiko. Økt forretningskompetanse, 

tilgang til risikokapital og oppfølging over tid trekkes frem som særs betydningsfullt. I tillegg 

refereres det til et UNESCO-studie som viser at mangelfull kulturundervisning har direkte 

negative effekter på barns kreativitet.320 Deretter uttrykker Innovasjon Norge at de må vurdere 

noen av deres virkemidlers evne til å fremme innovasjon i en digital tid. Dette, sammen med 

de innovasjonspolitiske tiltakene, vil bli diskutert i et senere i et eget avsnitt. 

5.5.2 Ingen bryr seg om fremtidens næring 

24. Mars 2015 ble Drømmeløftet Kultur arrangert hos Innovasjon Norges kontorer i 

Oslo med over 150 deltakere til stede. Blant de som deltok på scenen var statssekretærene 

Bjørgulv Vinje Borgrundvaag og Dilek Ayhan fra Kulturdepartementet og Nærings- og 

fiskeridepartementet respektivt, professor Anne-Britt Gran fra BI: Centre for Creative 
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Industries, direktør for gründere og oppstartsbedrifter hos Innovasjon Norge, og et utvalg 

suksessfulle aktører fra næringen. Arrangementet ble moderert av Innovasjon Norges leder for 

satsningen på kulturell og kreativ næring.  

 Fortellingen om arrangementet starter med BI-professorens innledende ord; «Det er 

for første gang grunn til optimisme».321 Deretter vises det til den ferskeste kartleggingen av 

kulturell og kreativ næring i EU Creating Growth: Measuring Cultural and Creative Markets 

in the EU som beretter at i 2014 omsatte næringen for 535.9 milliarder euro, og er den tredje 

største sysselsettende sektoren i EU.322 Grans analyse av kulturell og kreativ næring forsetter 

med identifiseringen av næringens hovedutfordringer. Dette menes å være institusjonelle 

forhold i norsk næringsliv og i det offentlige virkemiddelapparatet, som er utfordringer 

knyttet til mentalitet, verdier og normer.323 Det er interessant at næringens interne forhold 

utelates i denne sammenheng. Et gjengående tema i dokumentkjeden er jo problematiseringen 

av kulturnæringens manglende forretningskompetanse. Analysen fortsetter med å presentere 

kjennetegn som Gran identifiserer hos næringen. Siden disse kan tolkes som et arbeide for å 

styrke næringens status og politiske tyngde, med tanke begrepenes positive konnotasjoner, 

vurderes det som relevant å gjengi dette.  

 

«Næringen kjennetegnes ifølge Gran av at den er:  

- Profileringssterk; kunst, design, arkitektur, muser, litteratur og film blir 

identifisert med nasjoner og byer og kan strategisk brukes til å profilere disse. 

- Kunnskapsbasert; næringen har høy andel sysselsatte med formell utdannelse og 

spisskompetanse innen områder som teknologi, ulike håndverk, design og 

kreativitet. 

- Tidlig digitalisert; musikkbransjen, forlagsbransjen, pressen, film- og 

spillbransjen er blant de første og mest gjennomgripende digitaliserte bransjene. 

De har bred erfaring med den intensive globaliseringen som digitaliseringen 

innebærer, ikke minst på eksportsiden – når produktene blir filer, kan de sendes 

rett ut i den globale skyen. 
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- Bærekraftig og grønn; denne næringen er blant de grønneste og mest 

bærekraftige, de forurenser lite og er konsentrert i storbyene, noe som i seg selv er 

bra for miljøet. 

- Meningsbærende for skapere og publikum/konsumenter; for svært mange 

mennesker har produktene og tjenestene fra disse bransjene en meningen-med-

livet-dimensjon. 

- Bidrar til offentlighetens infrastruktur, demokrati og ytringsmangfold; mediene og 

litteraturen er historisk sett selve stammen i offentligheten – suppleres og utfordres 

i dag av sosiale medier. 

- Ung og urban = fremtiden; som det går fram av EU-kartleggingen sysselsetter 

disse bransjene flest mennesker og lokaliseringen av de kreative næringene er i 

byene. Byene er også fremtidens bærekraftige steder (smart cities).»324 

5.5.3 Statssekretærene taler 

Presentasjonen av BI-professorens faglige innledning blir etterfulgt av en 

oppsummering av arrangementets debattdel, der tre hovedpoeng fremlegges. Siden det kun 

refereres til uttalelser fra statssekretærene er det nærliggende å tolke disse poengene som 

uttrykk for regjeringens kulturpolitikk. Det første som nevnes er debatten knyttet til 

begrepsbruken rundt levebrødsbedrift versus kulturelt entreprenørskap. Statssekretær 

Borgundvaag slår fast at det ikke trenger å være noen motsetning mellom kunstneres såkalte 

levebrødsbedrifter og kulturentreprenører, men at det trengs ulike virkemidler for å utløse 

innovasjon og vekstpotensialet hos de to gruppene.325 Dette følges opp med erkjennelsen  

 

«… alle kunstnere trenger ikke å være entreprenører også. Men om kunstnerne skal 

styrke sin kunsterøkonomi, bør de likevel forstå mekanismene som regulerer markedet 

de virker i, slik at flere kan leve av det de skaper. Behov for kompetanse i 

forretningsutvikling er noe annet enn det å utvikle virkemiddelapparatet for kulturelt 

entreprenørskap.»326  
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Det kan forstås som det er et ønske fra Kulturdepartementet om at både levebrødsbedriftene 

og de kulturelle entreprenørene i større grad skal bidra til verdiskapning. For å stimulere til 

dette, sees det hensiktsmessig å tilby ulike tiltak for kunstnerne (se kompetanse i 

forretningsutvikling) og entreprenørene (se virkemiddelapparatet for kulturelt 

entreprenørskap). Sett i sammenheng med Kulturrådet og Innovasjon Norges roller, bidrar 

denne oppfatningen til å sementere hvor de ulike gruppene hører hjemme. 

Neste poeng som presenteres er næringens behov for risikokapital. «Vi investerer 

spesielt mye i eiendom, betydelig mindre i tankekraft, kreativitet og innovasjon. I tillegg må 

samfunn og næringsliv få større forståelse av kreativitet som innsatsfaktor i økonomisk vekst, 

sa Borgundvaag.»327 I denne sammenhengen knyttes kulturell og kreativ næring opp mot 

kunnskapsøkonomien ved at de sees som å dele mange av de samme driverne som bidrar til 

verdiskapning, og gis betegnelsen kunnskapskapital.  

«Kultur kan være big business», slik siteres statssekretær Dilek Ayhan328, men 

kulturell og kreativ næring må tilføres forretningsmessig kompetanse for å utløse dens 

kommersielle potensiale. Dette er tredje og siste hovedpoeng som presenteres. Ayhan 

presiserer;  

 

«Nye forretningsmodeller og endrede konkurransebilder krever omstilling, som for 

eksempel strømmetjenester som Spotify, men det er nettopp i slike overgangsfaser det 

skjer store innovasjoner. Og det er her vi trenger å tilby eksperthjelp og kompetanse 

for å løfte næringen»329 

 

 I denne sammenheng trekkes det frem suksesshistorier som den norske spillutvikleren 

Playfish, som ble solgt til utlandet for 2,4 milliarder kr., og Jo Nesbøs internasjonale salgstall 

som lå på over 60 millioner kr i 2014.330 Borgundvaag følger opp dette med å poengtere at 

den norske musikkbransjen har skapt en digital foregangsøkonomi. I følge rapporten er denne 

bransjen i sterk vekst, og omsatte for 3,7 milliarder kr. i 2013.331 «Kreativ kompetanse er 

avgjørende for både offentlig og privat innovasjon, og investeringer i immaterielle verdier er 

i mange land viktigere enn andre verdier. Dette må også norsk økonomi ta innover seg, sa 
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Borgundvaag.»332 Her legger politikerne egentlig frem to ønsker, som kan tolkes som 

representasjoner av deres respektive departement. Ayhan, fra Nærings- og 

fiskeridepartementet, understreker den kulturelle og kreative næringens behov for 

forretningskompetanse. Kun ved å styrke denne kompetansen vil det kunne skapes «big 

business» ut av næringen. Borgundvaag, fra Kulturdepartementet, ser den forretningsmessige 

kompetansen annerledes; i form av kreativ kompetanse der kulturen får rolle som 

innsatsfaktor i øvrige næringer.  

 Innspill fra bransjerepresentanter blir deretter presentert. Et panel bestående av lederen 

for musikkbransjens eksportorganisasjon, en suksessfull spillgründer og en 

entreprenørskapsforfatter. Av hensyn til omfang vil kun de innspillene det menes å ha direkte 

relevans til Spill ut i verden-programmet omtales.  

 

«De tilskuddsordningene som finnes er ganske gode, men det finnes fortsatt ingen 

virkemidler for å bygge en industri rundt kreative produkter. Vi selger råvarer direkte 

ut av landet og foredler veldig lite i Norge. Dette fører til lav kompetanseoverføring, 

dårlige inntekter og fare for talentflukt. Det er ett, ett, globalt marked.»333  

 

uttrykker lederen av eksportorganisasjonen. Selv om det mest sannsynlig refereres til at 

mange norske artister gjør sine innspillinger i utlandet, og har deler av sitt management der, 

har dette relevans også for spillbransjen fordi den også opererer i ett globalt marked. Av andre 

relevante innspill er ønsket om langsiktige kompetansetiltak fra virkemiddelapparatet og en 

mer næringsspesifikk finansiering mot kulturelle og kreativ næring fra Innovasjon Norge.334 

5.5.4 Nye aktører, nytt begrep 

Drømmeløftet-rapportens diskusjon av disse innspillene er den delen som er mest 

interessant for dette studiet, for her diskuteres også begrepsutviklingen i Norge og samtidig 

vises det til inspirasjonen bak anvendelsen av det nye begrepet kulturell og kreativ næring i 

den offentlige begrepsbruken. Historien starter i Storbritannia, da Department of Culture, 

Media and Sport (forkortet DCMS) gjennomførte kartleggingen av den kreative næringen 

1998. Inspirert av denne gjennomførte Østlandsforskning (2004) en tilsvarende kartlegging i 
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her til lands, og etablerte samtidig begrepet kulturnæring. Det trekkes frem at både i denne, og 

i den siste norske kartleggingen som ble utgitt av Menon og Perduco kultur i 2011335 viste 

kulturnæringen seg å være større enn antatt, men det hevdes derimot at dette ikke førte til 

noen reelle næringspolitiske konsekvenser.336  

 Mest interessant i denne sammenheng er omtalen av rapporten Creating Growth – 

measuring cultural and creative markets in the EU337 som ble utgitt av konsulentselskapet EY 

i 2014. Her ble kulturell og kreativ næring kartlagt i alle EUs medlemsland, det vises til dens 

operasjonalisering av begrepet.  

 

«Bransjene som ble kartlagt er: bokbransjen, aviser og magasiner, musikk, utøvende 

kunst (performing arts), TV, film, radio, spill, det visuelle feltet (visual arts – både 

kunst, design og museer), arkitektur og reklamer.»338  

 

Tallene som kom frem av rapporten er ikke det interessante her, men at denne 

operasjonaliseringen er blitt adoptert av Innovasjon Norge339. Dette må sees i sammenheng 

med at samarbeidspartner Anne-Britt Gran og BI:Centre for Creative Industries tok i bruk den 

samme operasjonaliseringen (sammen med tilføyelsen av kunstutdanning og 

kunstundervisning) i deres kartlegging340 som ble utgitt i 2015, og som derfor var underveis 

da denne rapporten ble skrevet. I ettertid har både Kulturdepartementet341 og Kulturrådet342 

tatt i bruk begrepet, og det har blitt dominerende i den offentlige diskursen. 
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5.5.5 Innovasjonspolitiske tiltak 

I den påfølgende delen diskuteres utfordringen som satsningen på kulturell og kreativ 

nærings skal bidra til å løse. Utgangspunktet er omstillingsbehovet som følger av at inntekter 

fra Norges tradisjonelt sterke næringer ansees å komme til å avta i tiden fremover. Det er 

derfor behov for å diversifisere nasjonens inntektsgrunnlag, og kulturell og kreativ næring 

skal være en del av dette. For å løse denne utfordringen foreslås fire tiltak. Det presiseres at 

disse er basert på forskning, erfaringer fra bransjeaktører, og innspill under arrangementet. 

«Integrere kulturell og kreativ næring i den overordnede innovasjonspolitikken»343. 

Det argumenters for en tettere kobling mellom kulturell og kreativ næring og øvrige 

næringssektorer, men i motsetning til retorikken vi har sett tidligere, sees det her verdifullt at 

kompetansedelingen går begge veier for å bidra til innovasjon og verdiskapning. Ønsket om 

en tettere integrering av kulturen i et nasjonalt innovasjonssystem kjenner vi igjen fra 

«Stortingsmelding nr.22 Kultur og næring», som ble lagt frem av Bondevik II-regjeringen i 

2005. Det ble da oppfordret til tilretteleggelse for at kulturaktører skulle kunne ta større risiko 

og eksperimentere, men siden dette tiltaket fortsatt etterspørres kan tyde på at dette arbeidet 

ikke har blitt tilstrekkelig utført.  

«Satse på de unge og bidra til at norsk utdanning stimulerer til kreativitet og 

innovasjon»344 Økt forretningskompetanse ble ansett som viktig for vekst i kulturnæringen i 

handlingsplanen fra 2013. Da var det utdanningsinstitusjonene som ble tillagt mye av dette 

ansvaret gjennom å tilby dette i studentenes kunstutdannelse.  

  «Gjøre det lettere å investere i en tidlig etableringsfase og lettere å ansette»345 

Tiltaket som foreslås gjelder ikke spesifikt for kulturell og kreativ næring, men er relevant for 

de fleste næringer. For høy arbeidsgiveravgift bidrar negativt til raten av nyetableringer, og et 

skatteregelverk som favoriserer investeringer i eiendom i stedet for i oppstartsselskap. Dette 

forstås å legge hindringer for gründere som ønsker å bygge kulturbedrift.  

 «Utvikle en tydelig eksportstrategi for kulturell og kreativ næring».346 Av tiltakene 

som foreslås er det dette som er av størst relevans til Spill ut i verden-programmet. Her 

sammenlignes først Norges kultureksport med Sverige og Danmark. Der disse landene oppgis 

å ha en tilnærmet balanse mellom eksport og import av kulturvarer, så importerer Norge 
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nesten åtter ganger mer kunst og kultur enn det eksporteres.347 En årsak til dette identifiseres i 

å være at norsk kulturpolitikk har prioritert målsetninger knyttet til produksjonsmengde foran 

salg og distribusjon, altså kulturproduksjon fremfor kommersialisering av kulturuttrykkene. I 

denne sammenheng trekkes musikk- og spillbransjens eksportpotensiale frem som et godt 

utgangspunkt for å utvikle en eksportstrategi for næringen.  

 

«Et suksesskriterium er å rådføre seg med de beste fra næringen for å lære, 

kartleggepremissene for økt tilgang til det internasjonale markedet og etablere 

konkrete tiltak for feltet»348 

5.5.6 Innovasjon Norges rolle 

Først i denne delen presenteres Innovasjon Norges tiltak for å styrke kulturell og 

kreativ næring. Med utgangspunkt i handlingsplanen fra 2013, ble det samme år satt i gang et 

verdiskapningsprogram som tok sikte på å styrke grunnlaget for næringsutvikling og 

profesjonalitet i næringen, og samtidig synliggjøre virkemiddelapparatets samlede innsats.349 

På bakgrunn av handlingsplanen, og rapporten To mål to midler – Økt kunnskap om 

virkemidlene for kulturnæringene350 som ble bestilt av Nærings- og handelsdepartementet , 

ble Innovasjon Norge og Norsk kulturråd pålagt å samarbeide om dette programmet med 

årlige oppdragsbrev fra Kulturdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdeparementet, og 

Nærings- fiskeridepartementet. Målgruppen for satsningen er små og mellomstore bedrifter 

og entreprenører vekstambisjoner, samt nettverk og bedriftsklynger. Økt samarbeid mellom 

kulturell og kreativ næringen og øvrige næringer er også fokus for satsningen. Det fortelles at 

tjenester skal bygges på eksisterende virkemidler, men skal frontes som en helhetlig satsning. 

Satsningsområdene er samlokalisering, kompetanse, mentor, bedriftsnettverk, hvor 

Kulturrådet har ansvar for det første, og Innovasjon Norge for de tre andre 

satsningsområdene. 

Deretter diskuteres rapporten noen forslag om hva Innovasjon Norge kan gjøre for å 

hjelpe flere kulturgründere i å lykkes. Det nevnes to tiltak for å forbedre eksisterende tilbud. 
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«Fjerne språklige barrierer og sette kriterier som gi mening for våre kunder»351 er første 

tiltak som foreslås. Det erkjennes at det finnes språklige barrierer mellom 

virkemiddelapparatet og dets brukere som gjør at henvendelser og saksbehandling blir 

unødvendig ressurs- og energikrevende for begge parter. Derfor oppfordres det til at 

Innovasjon Norge og resten av virkemiddelapparatet utvikler sin oversettelseskunnskap for å 

gjøre interaksjonen mellom aktørene mer smidig.  

«Bidra med kompetent kapital gjennom eksisterende og nye ordninger»352 er det andre 

tiltaket som foreslås. Det innrømmes at Innovasjon Norge besitter begrenset kunnskap om 

kulturell og kreativ næring, og at den kompetansen som eksisterer ikke er koblet tilstrekkelig 

på de finansielle virkemidlene. «Det trengs derfor en gjennomgang av de eksisterende 

tjenester, med spesielt fokus på kriterier, og disse må testes for å se om vi svarer på behovet il 

kunden (entreprenører med ambisjoner om å vokse).353 

Avslutningsvis legges det frem forslag til tre potensielle nye tjenester hos Innovasjon 

Norge. Disse kalles «One-Stop-Shop for utenlandssatsing», «Såkornfond for kulturelle og 

kreative næringer» og «Generell ramme for innovative bedriftsideer». Sistnevnte gjelder 

virkemiddelapparatets fleksibilitet i forhold til søknadsbehandlinger, det er ansees at noen 

prosjekterer risikerer å havne mellom to stoler. Derfor foreslås det at søknadsvurderinger bør 

hvile på en mer generell ramme kombinert med et ekspertpanel for å ikke utelukke innovative 

prosjekter som risikerer å falle utenfor. De to andre forslagene har direkte relevans til Spill ut i 

verden fordi programmet inneholdt deler av disse forslagene. Det forslås en utenlandssatsing 

som tar i bruk Innovasjon Norges utenlandskontorer for å bruke de som springbrett og 

kompetansekilder for kulturell og kreativ næring, og til tiltak for å løfte kompetansen hos 

investorer for å bidra til at flere investerer i næringen. 
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6 Analyse, del 2: kulturen verdsettes 

6.1 En sak dannes 

Gjennom dokumentet «Tango for to - Samspill mellom kulturliv og næringsliv» 

etablerte Nærings- og handelsdepartementet og Kulturdepartementet samspillet mellom 

kultursektoren og næringslivet som en politisk sak. De to departementenes uttalte mål var, 

som nevnt i forrige del av analysen, å 

 

«… tjene til inspirasjon i arbeidet med å få til et økt samarbeid mellom kultur- og 

næringslivet som kan styrke begge parter og rydde grunnen for økt kreativitet og 

vekst.»354 

 

Vi ser her at de positivt ladede begrepene kreativitet og vekst, som blir gjengangere i 

dokumentkjeden, blir trukket inn i rammen for dette arbeidet. Disse er kanskje de høyest 

ansette fenomenene innenfor kunst og kultur, og økonomi, respektivt. Derfor fremstår dette 

som en tydelig vurderingsinnretning355, i form av appelasjonsarbeid356, når dette samarbeidet 

settes i forbindelse med disse målene.   

Dette knyttes så til et nasjonalt behov om fremtidig vekst i konteksten av en 

verdensøkonomi hvor varers verdi i større grad er knyttet til forbrukeres opplevelse, i stedet 

for deres materialitet. Det er altså ikke alene å styrke bedrifters vekst, eller å stimulere 

kunstneres kreativitet, som er målet. Hele nasjonaløkonomien blir satt i sammenheng med 

dette ønskede samarbeidet.  

 

«… en del av rammebetingelsene for fremtidig nyskapning, utvikling og vekst i 

sterkere grad bør utvikles i skjæringspunktet mellom næringspolitikk, kulturpolitikk og 
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velferdspolitikk. Dette er områder innenfor politikken som tradisjonelt har vært atskilt, 

men som vi tror vil bli sterkere integrert i årene som kommer.»357  

Ved at rammebetingelsene for nasjonens økonomiske fremtid avhenger av dette samarbeidet, 

gjøres dette til mer enn et ønske fra de to departementene, men til et behov for å sikre hele 

Norges økonomiske fremtid.  Dette kommer tydelig frem gjennom at kultur omtales som en 

vekstnæring i seg selv som kommer til å gi inntekter og skape arbeidsplasser i fremtiden, at et 

rikt kulturliv er avgjørende for å tiltrekke høyt utdannet arbeidskraft til byer og regioner og 

dermed spiller en sentral rolle i deres utvikling, og ikke minst gjennom erkjennelsen av kunst 

og kultur som viktig kreativ innsatsfaktor i øvrig næringsliv.   

I dokumentet blir det også rettet et arbeid direkte mot kunst- og kulturlivet. Det blir 

gitt et ansvar til norske innholdsprodusenter om å imøtekomme behovet for norskprodusert 

innhold i møtet med den stadig økende importeringen av kultur fra utlandet. Ved at 

regjeringen knytter denne oppgaven til kulturproduksjon innenfor kommersielle 

sammenhenger, og i samarbeid med kommersielle aktører358, fremstår denne 

ansvarsfordelingen som å gå på tvers med det uttalte motivet bak publikasjonen; «Hensikten 

med dette initiativet er verken å gi næringslivet et kulturelt alibi eller gjøre kulturlivet mer 

kommersielt.»359 Det gjøres en ytterligere innsats i å knytte kunstnere og kulturaktører til dette 

ønskede samspillet utover dette ansvaret. Ved å hevde at kulturtilbud spiller en økende rolle i 

å tiltrekke arbeidskraft, erklæres det at næringslivet ser med større interesse på et samarbeid 

som kan gi et bredere produksjonsgrunnlag for kunstnerne. Kulturlivet blir slik tillagt en rolle 

i by- og stedsutvikling, og oppmuntres til å søke kommersielle samarbeidspartnere for å utøve 

denne rollen.  

 Det gjøres også et tilsvarende arbeid mot næringslivet, ved å underbygge kulturens 

verdi i å tiltrekke attraktiv arbeidskraft, og som innsatsfaktor i øvrige næringers verdikjeder, 

kan dette forstås som et arbeid rettet mot næringslivet for å gjøres kunstnere og kulturaktører 

til attraktive samarbeidspartnere. 

 De to ministerne referer til et svært positivt møte med sentrale aktører i kultur- og 

næringslivet hvor det ble etterlyst en møteplass mellom de to sektorene, noe som kan leses 

som et forsøk på å tillegge disse de to samfunnssfærene regjeringens mål og ønsker. Dette 
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settes i sammenheng med at slike møteplasser allerede eksisterer i Sverige, Danmark og 

Storbritannia, som er land vi historisk sett har delt mye av vår poltikk med. Ved å nevne 

denne mangelen på slike møteplasser får det Norge til å fremstå som mindre progressiv i sin 

kulturpolitikk enn sine naboland.  

 Den omfattende oppmerksomheten som gis til det danske kartleggingsdokumentet 

«Danmarks kreative potensiale – Kultur og erhverspolitisk redegørelse», som her kan leses 

som en vurderingsinnretning360 Karpik kalte siserone361, og der dette fremstilles som et 

foregangstiltak av de progressive danskene. Det gjøres eksplisitt at kulturministeren og 

nærings- og handelsministeren har latt seg inspirere, noe som kommer frem av at 

kartleggingens hovedperspektiver er kultur som fremtidens vekstnæring, kultur som 

regionutvikling og kultur og næring som en kreativ allianse.362 Ved at den danske 

kartleggingen referer til både politiske inititativ som britiske «creative industries» og 

kartleggingen av kulturnæringer i EU, etableres det et nettverk av anerkjente aktører som 

bidrar til å legitimere disse politiske målsetningene.  

  

«Vi tror at et godt samspill mellom kultur og næring kan få stor betydning for 

utvikling av kultur som næring, for regional utvikling og for innovasjon, kreativitet og 

verdiskaping. Dette er ikke grepet ut av løse luften. Vi har erfaring for at det er 

slik.»363  

 

To tredjedeler av dokumentet er dedikert til disse erfaringene. Regjeringen starter 

internasjonalt med å trekke inn mediegigantene Disney og Steven Spielberg for å vise til 

kulturens kommersielle potensiale, dette fremstår mest som en hårete anekdote, men er 

samtidig et tydelig utrykk for hva som ønskes. De 15 norske casene som deretter presenteres 

er ment å illustrere kulturens rolle i by- og stedsutvikling, og som innsatsfaktor i næringslivet. 

Gjennom disse mer eller mindre treffende fortellingene vises det til at samspillet regjeringen 

ønsker allerede eksisterer, og ikke er noe nytt. Slik kan dette også leses som en 
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vurderingsinnretning364 ved at samspillet allerede, men ikke i en tilstrekkelig grad, er en del 

av noe som allerede har fått fotfeste i kultur- og næringslivet. 

 Sett i sammenheng med kjeden av dokumenter hvor «Tango for to - Samspill mellom 

kulturliv og næringsliv» inngår, er tittelen et passende utrykk for utgangspunktet for den 

kulturpolitiske prosessen som her studeres. Kulturlivet og næringslivet behandles her som to 

separate sfærer, hvor det oppmuntres til tettere interaksjon til begges beste. Her argumenterer 

regjeringen for behovet for dette samspillet i hovedsak med økonomiske argumenter, og 

gjenspeiler slik dansen; hvor det er en som leder an, og en som må la seg lede. 

6.2 Samspillet mellom kultur og næring gjøres til en 

nødvendighet 

Når ideene fra «Tango for to - Samspill mellom kulturliv og næringsliv» bringes over 

til «Stortingsmelding nr. 48 Kulturpolitikk fram mot 2014» gis de en helt annen politisk 

tyngde. Ved at dette dokumentet føyer seg inn i rekken av «kulturmeldinger», som er et 

politisk verktøy for regjeringer i å utmeisle sine politiske ideer ved at de kombinerer analyser 

av samtidens og fremtidens kulturpolitiske utfordringer som understøtter deres politikk. Slik 

opptrer disse som grunnlagsdokumenter, med høy politisk status, for å legitimere 

kulturpolitiske ideer og legge føringer for fremtidig kulturpoltikk, de er derfor i seg selv 

vurderingsinnretninger365 som kommuniserer andre vurderingsinnretninger366, såkalte 

samløp367. 

 I dokumentet blir det lagt frem en analyse av samfunnsendringer som menes å ha skapt 

behov for en ny kulturpolitikk. Det er først og fremst økt markedsliberalisering og teknologisk 

utvikling som presenteres som drivkreftene bak disse endringene, hvis effekter identifiseres 

som sentralisering, konsentrasjon og økt markedskonkurranse.  

 

«Dei viktigaste samfunnsprosessane og utviklingstendensane kan karakteriserast med 

stikkord som globalisering, kommersialisering og individualisering. 
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Forbrukarsamfunnet, mediesamfunnet, utdanningssamfunnet og ikkje minst kunnskaps 

og informasjonssamfunnet er andre uttrykk som vert nytta for å skildra ulike sider ved 

dagens samfunn»368  

 

Ved å knytte disse begrepene, som er erkjennes å ha funnet sted i vestlige samfunn siden 

slutten av det tjuende århundre, til ønsket om et tettere samspill mellom kultur og næring 

gjøres det et arbeid for å tillegge dette prosjektet legitimitet.  

 Med utgangspunkt i disse prosessene identifiserer regjeringen et skifte i 

legitimeringsgrunnlaget for kulturpolitikk. Fra å bidra til enhetsfølelse og nasjonsbygging, 

som i seg selv er politiske prosjekter, men med en større sosial profil, diskuterer regjeringen 

her kulturpolitikkens legitimitet i forhold til næringslivet og verdiskapning. Kulturlivet kobles 

til næringslivet på en ny måte gjennom prosessen som ble gitt navnet estetisering av 

næringslivet. Det er denne utviklingen som forstås å ha skapt næringslivets behov og 

etterspørsel etter kultur som innsatsfaktor i sine verdikjeder, og dette fremstilles som en 

mulighet kulturlivet må gripe for å utnytte nye muligheter for utvikling, vekst og nye 

løsninger med tanke på finansiering, sysselsetting og formidling. Nye anledninger for 

utvikling, vekst og sysselsetting rettes her mot kulturaktørene i stedet for næringsaktørene.  

 Parallelt med prosessen som identifiseres her, hevdes det å ha skjedd en 

kommersialisering av kunst- og kulturlivet som kan føre til utfordringer for kulturuttrykk 

utenfor kulturindustrien.  

 

«Også tradisjonelle kunstartar og kulturuttrykk som til dømes klassisk musikk, opera 

og litteratur vert i aukande grad dregne inn i den allmenne marknadsøkonomien. 

Dette kan få konsekvensar både for prioriteringar og tilnærmingsformer. Det kan òg 

verka inn på kunstens sosiale og kulturelle funksjonar.”369  

 

Denne utviklingen problematiseres slik, men dette sitatet har også en dobbel funksjon ved at 

det også forteller en historie om at denne prosessen allerede foregår innenfor disse 

prestisjefylte kulturuttrykkene. Det bidrar dermed til å etablere dette som en del virkeligheten 

dette dokumentet er ment å etablere. 
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 Som det ble diskutert i første del en av analysen, så ble kulturindustrien, som en 

næring i vekst, koblet sammen med veksten i den tjenesteytende sektoren for øvrig. Gjennom 

dette fremstilles det som at de deler de samme årsakene til denne veksten. Dette er ikke bare 

et norsk fenomen, men det forklares at kulturindustrien blir sett på som viktig for det 

nåværende og fremtidige næringslivet i mange land, spesielt Storbritannia. Dette kan leses 

som en innsats for å koble kulturnæringens vekst til den tjenesteytende sektoren ved å etablere 

at deres vekst skyldes de samme faktorene, og slik tillegge kulturindustrien deler av den 

økonomiske anerkjennelsen som assosieres med tjenesteytende sektor. Denne 

appelasjonstrategien understøttes av en annen vurderingsinnretning370, nemlig 

sammenkoblingen av veksten i den norske kulturindustrien med utviklingen i Storbritannia, 

og «de andre landene». 

 Regjeringen fortsetter arbeidet med å koble sine kulturpolitiske mål til utviklingen i 

andre land i andre del av kulturmeldingen. Ved å se til de andre nordiske landene, men også 

til økonomiske stormakter som Tyskland og Storbritannia, og samtidig vise til økende likheter 

landene imellom gjennom globalisering og integrasjon gjennom EU-samarbeidet, fremstår 

dette som et arbeid for å legitimere en mer økonomisk orientert kulturpolitikk når det vises til 

et økt fokus på kulturens økonomiske potensiale i disse statene. 

 Kulturmeldingens avsluttende del konkluderer med behovet for nye kulturpolitiske 

tiltak i møtet med utviklingstrekkene som er identifisert. Slik etablerer også dokumentet 

behovet for politikken som regjeringen fremmer. Disse tiltakene skal ta utgangspunkt i 

kulturens egenverdi, basert på kvalitet, heter det. I første del av analysen viste jeg hvordan 

kvalitetsbegrepet ble knyttet til å se kulturen i et økonomisk perspektiv.  

 

«Etter at kulturindustrien vart innlemma i kulturomgrepet og aukande merksemd vart 

retta mot kulturelt mangfald og globalisering, er det tendensar til å sjå kultursektoren 

i eit økonomisk perspektiv. Samtidig er kulturpolitikken i høg grad 

kvalitetsorientert.»371  

 

Anvendelsen av kvalitetsbegrepet i denne sammenheng kan dermed forstås som å legge 

føringer for hvordan denne egenverdi skal forstås. Dette reiser et spørsmål om hva egenverdi 
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egentlig er, og det kommer frem av sitatet at det vurderes som noe subjektivt og dynamisk, og 

ikke som et eksternt begrep utenfor aktørene som vurderer den. En filosofisk diskusjon om 

hvordan egenverdi som et generelt fenomen kan forstås, ligger derimot utenfor denne 

oppgavens omfang. 

Kvalitet, som begrep i denne konteksten, ligger nærmere opp mot denne oppgavens 

fokus. Det kommer frem i kulturmeldingen at den nordiske kulturpolitiske modellen 

tradisjonelt sett er legitimert som sosial velferdspolitikk der kunstnernes levevilkår er blitt 

sikret. Dette etableres som «det gamle», som skal erstattes med «det nye»; en 

kvalitetsorientering av kulturen, hvor kvalitet og kommersielt potensiale kobles sammen. 

Kvalitet knyttes derimot ikke alene til de kommersielle uttrykkene. Det sies eksplisitt at 

kulturpolitikken fortsatt skal rettes mot de kulturuttrykk som har utfordringer ved å finansiere 

egne produksjoner, men dette kan også tolkes gjennom et økonomisk motiv. For regjeringen 

forstår det slik at uten den offentlige støtten til å bygge opp et rikt kulturliv vil grunnlaget for 

samarbeid mellom kultur og næringsliv ikke være tilstede. 

Som i «Tango for to - Samspill mellom kulturliv og næringsliv» sees denne rollen som 

innsatsfaktor, som kulturen nå har fått, som en positiv utvikling. Gjennom en «estetisk 

vending» i vår samtid som knyttes til positivt ladete begreper som økt velstand, digitale 

teknologier og høyere utdanningsnivå,372 gjøres kreativitet til en høyt ansett verdi også i 

næringslivet. 

6.3 Norske kulturnæringer 

I «Stortingsmelding nr. 48 Kulturpolitikk fram mot 2014» ble det etterlyst tiltak for å 

styrke kunnskapsgrunnlaget for å forstå kulturen i et næringsperspektiv. Som følge av dette, 

utgav Østlandsforskning en kartlegging av det de definerte som norske kulturnæringer i 2004.  

I «Stortingsmelding nr. 22 Kultur og næring» kobles funnene i denne kartleggingen med 

ideene fra de to første dokumentene i denne dokumentkjeden. Kultursektoren oppfattes som 

en næring i vekst, kultur ansees som en viktig innsatsfaktor i øvrig næringsliv og forstås å 

spille en viktig rolle i distrikts- og stedsutvikling. Ved at disse tre vurderingene av kultur 

gjentas, kan dette leses som et arbeid for å sementere disse måtene kultur og økonomi rammes 

inn. Kulturen gis ikke bare oppmerksomhet som en økonomisk kraft i seg selv, den spiller 

også en rolle i bedriftenes konkurranseevne gjennom å gjøre deres produkter og tjenester mer 
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attraktive, i tillegg til å bidra til rekruteringsevnen gjennom å gjøre stedene bedriftene er 

lokalisert, mer attraktive som bosted. «Ein aktiv politikk for å fremje kulturbaserte næringar 

føreset difor ei nær kopling mellom lokale, regionale, nasjonale og internasjonale 

strategiar.»373 

 Nytt i «Stortingsmelding nr. 22 Kultur og næring» er perspektivet der kultur gis en 

plass i det nasjonale innovasjonssystemet. Ved å etablere kulturens plass i et økonomisk 

system, underbygges dens økonomiske rolle. Innovasjonssystemet kan i seg selv leses som en 

vurderingsinnretning374 fordi begrepet fører med seg økonomiske assosiasjoner som kulturen 

nå skal bli en del av. Det kan igjen trekkes paralleller til grunnforskning og anvendt forskning 

i forhold til økonomien, når det uttales at  

 

«Ein må forstå innovasjon som ein langsiktig prosess som, i tillegg til å vere 

marknadsorientert, må ta omsyn til kulturelle verdiar som ikkje er økonomisk lønsame 

på kort sikt.»375 

 

Samtidig kommer det frem av dette at innovasjonssystemets overordnede mål er 

verdiskapning og lønnsomhet. Når det hevdes at kommersielle interesser ikke skal være 

styrende for utviklingen av kultursektoren, fremstår dette noe motsetningsfylt på bakgrunn av 

at det er kulturens egenverdi, forankret i kvalitet, som skal være avgjørende. For det er denne 

kvaliteten som regjeringen vurderer som vesentlig for kulturens evne til å inngå som 

innsatsfaktor i næringslivet. 

 Sammen med presentasjonen av funnene i Østlandsforsknings rapport, ble begreper og 

operasjonaliseringer av disse i andre lands tilsvarende kartlegginger, trukket frem. Valget om 

å drøfte funn fra tilsvarende arbeid i andre land kan leses som en måte å forklare de beskjedne 

tallene på den norske kulturnæringens bidrag til bruttonasjonalproduktet, sammenlignet med 

de andre landene. Argumentet som legges frem er at operasjonaliseringen som anvendes i 

slike kartleggingsarbeider er avgjørende for grunnlaget for utregningen av bidraget til 

sysselsetting og BNP. I denne sammenheng blir det understreket at Østlandsforskning sin 

operasjonalisering av begrepet er svært snever. Dette gir en forklaring på hvorfor 
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stortingsmeldingen konstruerer en vurderingsinnretning376 for å tillegge kulturnæringen 

økonomisk betydning, på denne måten i dokumentets innledning:  

 

«Østlandsforsknings (ØF) rapport nr. 10:2004 Kartlegging av kulturnæringene i 

Norge viser at kulturnæringane sin del av sysselsetjing og BNP er nesten like stor som 

verkstadindustrien, litt større enn nærings- og nytingsindustrien, over dobbelt så stor 

som jordbruk og skogbruk og over tre gonger så stor som fiske målt i 

bruttoprodukt.»377 

 

 Selv om Østlandsforskning sitt kulturnæring-begrep, og dets tilhørende 

operasjonalisering har spilt en sentral rolle som premiss-setter i begrepsutviklingen, så 

kommer det frem gjennom Kultur- og kirkedepartementets diskusjon av rapporten, og de to 

regionale kartleggingene med alternative begreper og operasjonaliseringer, at etableringen av 

begrepet ikke skjedde motstandsløst i den offentlige diskursen.  

6.4 Kulturen tilpasses virkemiddelapparatet 

«Ved at tre departementer samarbeider, blir kulturnæringene sett med et helhetlig 

politisk blikk.»378 sies det i handlingsplanen “Fra gründer til kulturbedrift” som ble utgitt av 

Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal og 

regionaldepartementet i 2013. Ved at sistnevnte departement nå knyttes til nettverket av 

politiske aktører som er relevante i utformingen av fremtidens kulturpolitikk, fremstår dette i 

seg selv som en vurderingsinnretning.379 Kultur er nå også blitt distriktspolitikk, og det 

dedikeres et eget kapittel til denne forbindelsen i handlingsplanen, noe jeg diskuterte i første 

del av analysen. Jeg vil derfor ikke tillegge dette aspektet ved handlingsplanen mer 

oppmerksomhet her, siden dette ikke ansees som direkte relevant til utviklingen som 

muliggjorde Spill ut i verden-programmet. 
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Det tas utgangspunkt i det samme kulturnæring-begrepet som ble innført i 2004, men 

med noen modifikasjoner. To år tidligere, i 2011, lå en ny kartlegging av norske 

kulturnæringer klar. «Kulturnæringenes betydning for norsk økonomi. Status og utvikling 

2000–2009» ble utarbeidet av bla. Anne Britt Gran, som også var involvert i Innovasjon 

Norges rapport, på bestilling av Nærings- og handelsdepartementet.380 Rapporten viste at 

kulturnæringen hadde opplevd en større vekst enn gjennomsnittet i norske næringer, og det 

ble også gjort noen operasjonelle endringer ved at spillbransjen ble lagt til, samtidig som drift 

av museum, arkiv og bibliotek ble lagt under kategorien kulturarv.  

 Innledningsvis knytter den rødgrønne regjeringen handlingsplanens ideer til 

prestisjeprosjekt Kulturløftet, som er en appelasjonsstrategi381 for å koble satsningen på kultur 

og næring til denne politiske prestisjen. Det omtales som en historisk satsning på 

kulturnæringene, og dette forsvares med forventninger til næringens vekst og anerkjennelse 

av kulturens rolle i næringslivets omstillingsevne. Dette er også vurderingsinnretninger382 

som rammer kulturen inn med begrepene vekst, og ikke minst, omstillingsevne – som har blitt 

en stor politisk sak i seg selv. I historien som fortelles om denne satsningen, er det 

handlingsplanen som ble utgitt av den samme regjeringen i 2007 som etableres som 

startskuddet. At denne regjeringen ønsker å tilknyttes dette prosjektet kommer frem gjennom 

nærings- og handelsminister Trond Giske sitt sitat i dokumentet; «Gjennom Kulturløftet er 

kulturpolitikken kommet opp i elitedivisjonen. Kultur er ikke lenger pynten på kaka, men 

hovedingrediensen – bakepulveret!» 383. Inspirasjonen til dette arbeidet erkjennes, i likhet med 

i de andre dokumentene, å ha kommet fra Storbritannia. Samtidig kobles alle de nordiske 

landene til denne satsningen. Dette kan leses som et arbeid for å ramme inn denne satsningen 

som en felles nordisk kulturpolitikk, hvor inspirasjonen er hentet fra et land Norge har 

tradisjoner for å se til. Denne vurderingsinnretningen danner et nettverk av aktører som 

allerede deler identiteter, slik bidrar dette til å legitimere den norske politikken ved å få den til 

å fremstå som en felles nordisk satsning.  

 Utover å knytte kulturen til distriktspolitikk, og satsningen på kulturnæringen som 

rødgrønn politikk, kan hovedarbeidet i denne handlingsplanen leses som en innsats for å gjøre 
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kulturen relevant for det offentlige virkemiddelapparatet, spesielt Innovasjon Norge. Under 

delen som bærer tittelen «kulturnæringens utfordringer» gjøres det et arbeide for å tillegge 

kulturnæringene de sammen utfordringene som andre næringer står ovenfor, og slik gjøre 

statens eksisterende virkemidler aktuelle for kulturaktørene. Som utgangspunkt for dette 

arbeidet omtales disse aktørene som gründere, gjennom denne appelasjonstrategien knyttes en 

spesifikk identitet, rasjonalitet og målsetning til denne gruppen, samtidig som de kobles til 

nettverket av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Paradoksalt nok, så er første utfordring 

som diskuteres nemlig at for få kunstnere og kulturarbeidere identifiserer seg som gründere. 

Dette menes å føre til at for få innehar forretningskompetansen som skal til for å få 

virksomheten sin til å vokse, og å nå et større publikum.  

Mangel på finansiering og kapital er neste utfordring som tillegges kulturnæringen. 

Investeringer har, fra et næringsperspektiv, avkastning som mål, dermed bidrar denne 

vurderingen til å modifisere384 kulturproduksjon til noe som skal gi økonomisk avkastning. 

Dette utelater prosjekter som kan være av høy kunstnerisk kvalitet, men rettet mot et snevert 

publikum, og slik ikke passe inn i det offentliges forståelse av kvalitet. «Det er få gründere og 

bedrifter som utvikler seg bare ved hjelp av egne ressurser».385 Slik låter ministernes 

oppfatning av hvem kulturaktørene er, og at mangel på nettverk og samarbeid mellom 

aktørene sees som et hinder for vekst. Den siste utfordringen som tilknyttes kulturnæringen er 

eksport og internasjonalisering. Gjennom globalisering og utviklingen av digital distribusjon 

har mange kulturprodukter fått et globalt marked, dette ansees å kunne gi store 

inntektsmuligheter for kulturnæringene.  

 Parallelt med diskusjonen av disse utfordringene, gjøres det innsats for å posisjonere 

SIVA og Innovasjon Norges virkemiddelportefølje som en løsning på disse. 

Forretningskompetansen i kulturnæringene skal styrkes gjennom Innovasjon Norges 

kompetansehevingsprogram. Mangelen på finansiering og kapital kan løses gjennom 

Innovasjon Norges lån, garantier, tilskudd, - så lenge aktørene har vekst og avkastning som 

mål. Kulturaktørene skal få hjelp til å danne nettverk og samarbeide gjennom næringshage- 

og bedriftsnettverksprogram i regi av Innovasjon Norge, SIVA og Norsk forskningsråd. Ved å 

tilby rådgivning, kompetansestøtte, nettverksbistand og profilering gjennom sine utekontorer i 
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mer enn 30 land, posisjoneres Innovasjon Norge som den sentrale virkemiddelaktøren i 

sammenheng med eksport og internasjonalisering også. Gjennom å etablere disse koblingene 

mellom utfordringene som blir tillagt kulturnæringen og disse virkemidlene, rammes 

kulturaktørene inn sammen med det næringsrettede virkemiddelapparatet. Det kan leses som 

en vurderingsinnretning386 for å ytterligere koble kulturen til dette nettverket, og et 

rangeringsarbeid der Innovasjon Norge blir gitt en mer sentral plass enn Kulturrådet, som 

tradisjonelt har vært kulturens viktigste virkemiddelapparat.   

I denne sammenheng med denne delen i dokumentet, så trekkes dataspillbransjen frem 

som eneste case-studie. Det refereres til en bransjerapport387 som forteller om en voksende 

næring, hvor det kan forventes ytterligere vekst betinget av vellykket 

internasjonaliseringsarbeid. Mange av spillbedriftene har benyttet seg av Innovasjon Norges 

virkemidler. Til felles for selskapene er nettopp disse utfordringene, nemlig mangel på 

forretningskompetanse og tilgang til privat kapital. Ved at disse utfordringene identifiseres 

hos spillbransjen, og siden selskapene allerede er internasjonalt orientert, gjøres næringen til 

en aktuell målgruppe for et eksportprogram i regi av Innovasjon Norge. 

6.5 «Kultur kan være big business» 

Handlingsplanen fra 2013, støttet av funnene i virkemiddelrapporten «To mål to 

midler – Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene», koblet Innovasjon Norge til 

kulturen. I samarbeid med Kulturrådet ble det samme år satt i gang en satsning på feltet, 

finansiert av de tre departementene.  

 

«Det er et stort behov for å finne nye utviklingsområder som oppmuntrer til kreativitet 

og innovasjon i jakten på inkluderende, rettferdig og bærekraftig vekst og utvikling i 

dagens samfunn. Kultur er en pådriver for utvikling, og det er den kulturelle og 

kreative næringen som her leder an. Næringen fortsetter å vokse som sektor og viser 

seg å være viktig både i seg selv og som innsatsfaktor i andre næringer, og derfor for 

økonomien i sin helhet.»388 
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Slik innledes Innovasjon Norges rapport «Drømmeløftet Kulturell og kreativ næring» som ble 

skrevet i samarbeid med Anne-Britt Gran fra BI:Centre for Creative Industries. Denne teksten 

synligjør hvordan kunsten og kulturens rolle forstås innenfor denne virkemiddelaktøren. Først 

og fremst, så er begrepet kulturnæring skiftet ut med kulturelle og kreative næringer, og slik 

koblet til begrepet og operasjonaliseringen som anvendes i den europeiske kartleggingen, og i 

medforfatteren Anne Britt Grans nyeste kartlegging av næringen. Dette kan tolkes som at 

kreativitet, som innsatsfaktor i næringslivet, gis like stor betydning som kultur(næring); derfor 

det nye begrepet. Kreativitet settes i sammenheng med innovasjon, kobles til arbeid for vekst 

og utvikling, og krydres med begreper som inkludering, rettferdighet og bærekraft. Slik 

dannes kreativitet, i dette dokumentet, til en vurderingsinnretning389 bygget på et 

appeleringsarbeid390 som rammer det inn med anerkjente verdier. Teksten understreker også 

det som kan leses kulturens «bunnlinje» i dokumentets kontekst, at næringen i seg selv er i 

vekst, og stadig viktigere som innsatsfaktor i øvrige næringer. 

Rapporten er altså en del av Innovasjon Norges bidrag til innovasjonspolitisk debatt, 

dette er dermed rammen kulturens rolle diskuteres i. I dokumentet dannes det et nettverk av 

fire aktører, som representerer hver sin sfære i saken. Innovasjon Norge - Nærings og 

fiskeridepartementets virkemiddelapparat, BI-forskeren Anne Britt Gran, statssekretærene 

Ayhan og Borgrundvaag. og ekspertpanelet bestående av kulturaktører som har opplevd 

kommersiell suksess. Rollefordelen blant disse kan forstås som at Innovasjon Norge, 

naturligvis, er premiss-setter for diskusjonen, forskeren gir den en akademisk tyngde, 

statssekretærene gir rapporten politisk tyngde ved å koble den til regjeringens politikk, og 

ekspertpanelet bidrar med nedenfra-og-opp-perspektiv, med andre ord; et «bransjealibi».  

Det gjøres samtidig et arbeid for å markere hvilke aktører som ikke inkluderes i denne 

saken når det dannes et skille mellom «levebrødsbedrifter» og «bedrifter med ambisjoner». 

  

«Som statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag slo fast, alle kunstnere trenger ikke å 

være entreprenører også. Men om kunstnerne skal styrke sin kunsterøkonomi, bør de 

likevel forstå mekanismene som regulerer markedet de virker i, slik at flere kan leve av 
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det de skaper. Behov for kompetanse i forretningsutvikling er noe annet enn det å 

utvikle virkemiddelapparatet for kulturelt entreprenørskap.»391  

 

Selv om «kunstneren» tillegges ønsket om å bedre sin kunstnerøkonomi, faller dens 

«levebrødsbedrift» - på grunn av mangel på ambisjoner, utenfor det næringsrettede 

virkemiddelapparatet. Slik frakobles denne gruppen fra saken, hvor det kun er «bedriftene 

med ambisjoner» som er målgruppen for utviklingen av virkemiddelapparatet for kulturelt 

entreprenørskap. Dette må likevel tolkes innenfor rapportens kontekst, eller samløp, ved at det 

som en Innovasjon Norge-rapport «tales til egen forsamling». 

Rapporten forteller en historie som starter i Storbritannia, hvor kulturen ble trukket inn 

i et næringsperspektiv på slutten av 90-tallet, om kartleggingsarbeid som har vist 

overraskende funn, men mottatt lite oppmerksomhet, at den norske begrepsbruken begynner å 

ligne på den danske og britiske, og at tiden nå er inne for å satse på kreativ og kulturell næring 

for å skape den nye økonomien etter oljen. Dette understøttes av tallene fra den europeiske 

kartleggingen, hvor kulturell og kreativ næring nå betegnes som en sentral brikke i Europas 

økonomiske fremtid. Gjennom dette skapes problemstillingene som rapportens tiltaksforslag 

skal bidra til å løse. Problemet som skal løses er omstillingen av økonomien, og kulturell og 

kreativ næring skal bidra med dette gjennom sin egen vekst og gjennom å utnyttelsen av 

kreativitet som innsatsfaktor for å skape innovasjon. I denne forbindelsen trekkes det frem at 

Norge har et uutløstkonkurransefortrinn i form at et høyproduksjonsvolum, muliggjort av den 

brede offentlige kulturstøtten. For å utnytte dette fortrinnet må kompetansen og produktene ut 

i markedet. 

 På bakgrunn av diskusjonen, med innspill fra Gran, de to statssekretærene og 

bransjepanelet, legges det frem fire tiltaksforslag, som også svarer på hovedutfordringene som 

fremlagt i handlingsplanen fra 2013. Problemet med manglende forretningskompetanse i 

kulturell og kreativ skal løses gjennom å tilby forretningskompetanse gis plass utdanningen. 

Dette forslaget kan tolkes som å representere en videre utvidelse av den kulturpolitiske 

sfæren. Vi har allerede sett Nærings- og fiskeridepartementet, og senere Kommunal og 

regionaldepartementet blitt sentrale aktører i utformingen av kulturpolitikk, med dette 

forslaget kan Kunnskapsdepartementet kanskje også bli invitert inn i varmen. Ved å integrere 

kulturell og kreativ næring i den overordnede innovasjonspolitikken, og gjøre det lettere å 

investere i en tidlig etableringsfase og lettere å ansette, skal disse tiltakene næringens styrke 
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muligheter for samarbeid innad i bransjen og mot øvrig næringsliv, i tillegg til å bedre 

tilgangen på finansiering og kapital. Utfordringen knytt til eksport og internasjonalisering blir 

møtt, i dette dokumentet, forslag til et tiltak om å utvikle en tydelig eksportstrategi for 

kulturell og kreativ næring. Dette forslaget kan knyttes direkte opp mot lansering av Spill ut i 

verden-programmet. Som et arbeid for å underbygge behovet for en slik satsning benyttes det 

en vurderingsinnretning392 hvor Norges import og eksport av kultur, sammenlignes og 

rangeres i forhold til nabolandene Danmark og Sverige. Der disse landene oppgis å ha en 

tilnærmet balanse mellom eksport og import av kulturvarer, så importerer Norge nesten åtter 

ganger mer kunst og kultur enn det eksporteres.393 Disse forslagene er rettet mot hele 

virkemiddelapparatet, men det gis også noen spesifikke forslag rettet mot Innovasjon Norge 

som også kan knyttets til Spill ut i verden-programmet. Språklige barrierer i møtet mellom 

kulturgründeren og denne virkemiddelaktøren forstås å gjøre samhandlingen unødvendig 

ressurskrevende for begge parter. «Bidra med kompetent kapital gjennom eksisterende og nye 

ordninger»394 er det andre forslaget som legges frem, hvor det erkjennes at kompetansetilbud 

ikke er tilstrekkelig koblet på Innovasjon Norges finansielle virkemidler rettet kulturell og 

kreativ bransje. Som en forlengelse av dette ble det også foreslått et helt nytt tiltak, nemlig en 

«One-Stop-Shop for utenlandssatsing» hvor organisasjonens utekontor benyttes som 

springbrett til internasjonalt samarbeid, markedsanalyser og generell rådgivning.  

Med «Drømmeløftet Kulturell og kreativ næring» viderefører Innovasjon Norge 

ideene fra «Handlingsplanen Fra gründer til kulturbedrift» (2013). Dens mål og 

virkelighetsforståelse tolkes innenfor organisasjonens rasjonale, samfunnsoppdrag og 

virkemiddelportefølje. Det er derfor ikke unaturlig at utfordringene som blir presentert er 

knyttet til fremtidig økonomisk vekst, og dermed omstillingsbehovet vår økonomi står 

ovenfor. Dette er scenen for hvor kulturen kan spille en rolle. Oppsetningen, som har fått 

navnet kreativ og kulturell næring er hentet fra EU, og kan vise til imponerende økonomiske 

egenskaper; både i forhold til omsetning og sysselsetning. Det knyttes derfor forventinger til 

denne næringen. Gran omtaler den som bl.a. bærekraftig, fremtidsrettet, og demokratiserende, 

men den skal selvfølgelig også bidra til å styrke nasjonaløkonomien. Ved å tilføye 

forretningskompetanse skal kreativ næring i seg selv vokse og ta en viktigere rolle i 
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394 Innovasjon Norge (2015) Drømmeløftet: Kulturell og kreativ næring s.15 



 

 

nasjonaløkonomien, men like viktig er dens rolle som innsatsfaktor i andre næringer. 

Innovasjon Norge ønsker å bidra til dette, og foreslår en rekke tiltak, bl.a.: utvikling av 

eksportstrategi, bidra med kompetent kapital og bedre investormiljøene. Disse forslagene 

materialiserte seg senere som innhold i Spill ut i verden-programmet. 

6.6 Oppsummering: Fra Tango for to til Spill ut i 

verden 

I denne dokumentkjeden har jeg vist hvordan samspillet mellom kulturliv og 

næringsliv dannes som en politisk sak gjennom publikasjonen «Tango for to - Samspill 

mellom kulturliv og næringsliv», hvor det ble gjort en innsats for å etablere at dette samspillet 

allerede eksisterte. Denne saken ble tillagt mer politisk tyngde i «Stortingsmelding nr. 48 

Kulturpolitikk fram mot 2014», som førte saken inn i den prestisjetunge rekken av 

«kulturmeldinger». Gjennom analyser av samfunnsendringer hvor problemstillinger knyttet til 

globalisering, kulturelt mangfold og markedsøkonomiske krefter, konstrueres behov som 

krever nye kulturpolitiske tiltak. Som utgangspunkt for disse tiltakene, er det kulturens 

egenverdi, basert på kvalitet, som skal være grunnlaget for fremtidens kulturpolitikk. I 

«Stortingsmelding nr. 22 Kultur og næring» plasseres kulturen i et innovasjonssystem og 

begrepet kulturnæringer blir etablert på bakgrunn Østlandsforsknings kartlegging av norske 

kulturnæringer. Gjennom handlingsplanen “Fra gründer til kulturbedrift” kobles kulturen i 

større grad opp mot disktriksutvikling, og slik gjøres kulturpolitikk til et politikkdomene ikke 

bare Kulturdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, men også for Kommunal og 

regionaldepartementet. I dette dokumentet gjøres det et arbeid for å tillegge kulturnæringene 

mange de samme utfordringer som oppleves i andre næringer, og slik gjøre det offentliges 

virkemiddelportefølje relevant for kulturnæringen. Siste dokument i denne kjeden er 

Innovasjon Norges rapport «Drømmeløftet Kulturell og kreativ næring», som omtales som 

organisasjonens bidrag til innovasjonspolitisk debatt. Her skiftes kulturnæring ut med 

begrepet kulturell og kreativ næring, og samtidig ble kreativitet, som kilde til innovasjon, 

tillagt nøkkelrolle i omstillingen av økonomien. Innovasjon Norge leser utfordringene som ble 

lagt frem i handlingsplanen innenfor sin institusjonelle (se: kommersielle) rasjonalitet, og 

diskuteres så tiltak som kan bidra til å løse disse.  

Det politiske arbeidet denne dokumentkjeden representerer, la grunnlaget for 

etableringen av Spill ut i verden-programmet, som markerer første gang Innovasjon Norge 
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mottok et oppdragsbrev og prosjektmidler fra Kulturdepartementet. Samtidig gir det innblikk i 

en konvergeringsprosess hvor begrepene kultur og næring er blitt modifisert395, eller mer 

nøyaktig; co-modifisert396, til et begrep som assosieres både med innovasjon og økonomisk 

vekst, nemlig kulturell og kreativ næring. 
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7 Konklusjon 

Med utgangspunkt i forskningsspørsmålet «Hvilket politisk arbeid lå bak lanseringen 

av Spill ut i verden-programmet?» har jeg, med en tilnærming inspirert av verdsettingsstudier 

fra STS-feltet, samtidig forsøkt å gi innblikk i en konvergeringsprosess mellom kultur og 

næring. Det kommer frem av dokumentene som er analysert, at ideene som er knyttet til 

denne prosessen har sitt opphav i Storbritannia. Disse ideene har senere spredd seg til mange 

vestlige land, spesielt innenfor EU-samarbeidet, og er nå sentrale i nordisk kulturpolitikk. 

Jeg har tilnærmet meg denne prosessen, i norsk kontekst, med utgangspunkt i en 

dokumentkjede som er analysert for få følge saks- og begrepsutviklingen. Denne analysen har 

vist at siden tusenårsskiftet har en rekke regjeringer tildelt kulturen nye økonomiske roller. 

Fra at kultur og næring ble ansett som separate sfærer, sees kulturen nå som en næring i vekst 

som det knyttes store forventninger til. Kulturen er også blitt koblet til distrikt- og 

byutvikling, og ikke minst sees kultur, gjennom begrepet kreativitet, som en viktig 

innsatsfaktor i øvrig næringsliv.  

En rekke forskjellige begreper er blitt brukt om forholdet mellom kultur og næring. 

Jeg har forsøkt å vise at disse ofte representerer pragmatisk politisk modifiseringsarbeid397 for 

å koble disse sfærene sammen, gjennom argumenter for behovet og potensialet knyttet til 

dette samspillet. I denne sammenheng har vi sett at kultur- og næringslivet er blitt konvergert 

først gjennom begrepet kulturnæringer og videre gjennom kulturell og kreativ næring. Som et 

resultat av denne prosessen fikk Innovasjon Norge sitt første oppdrag fra 

Kulturdepartementet, og slik ble Spill ut i verden-programmet muliggjort. 

Kulturen er fortsatt anerkjent for dens egenverdi basert på kvalitet, men kvaliteten er i 

denne konteksten gjort synonymt med kreativitet. På bakgrunn av den estetiske vendingen i 

vår samtid, vurderes kreativitet nå som en innsatsfaktor, og slik som en sentral del i den «nye 

økonomien», gjennom dens bidrag til innovasjon, og dermed økonomiens omstillingsevne. 
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