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Kulturløftet
Eldrid OftEstad
 
– Politikere har vært naive i 
sitt arbeid med å utvikle nye 
publikumsgrupper, slår før-
steamanuensis Egil Bjørnsen 
ved Høgskolen i Telemark 
fast. 

Et av hovedmålene med den rød-
grønne regjeringens kulturløft er 
å bidra til at kunst og kultur blir 
tilgjengelig for stadig flere. 

I statsbudsjettet for 2013 går nes-
ten 10 milliarder totalt til kultur-
formål. Antall kulturbrukere har 
holdt seg helt stabilt siden kultur-
løftet ble innført. 

Det viser en gjennomgang Af-
tenposten har gjort av Statistisk 
sentralbyrås kulturstatistikk for 
perioden 2005 til 2011. 

I samme periode økte folketal-
let i Norge med mer enn en halv 
million. 

Kvinne på 40 pluss
I rapporten Kunstkonsum i storby-
ene fra Agderforskning fra 2012 
fremgår det at den typiske bru-
keren av offentlige kulturkro-
ner er en etnisk norsk kvinne på 

40 pluss. Hun har høy utdannel-
se og inntekt, og barna bor ikke 
hjemme lenger. Førsteamanuen-
sis Egil Bjørnsen oppfordrer til å 
tenke nytt, hvis målet er å øke del-
tagelsen.

– Kunstinstitusjonene er pri-
mært opptatt av kunstnerisk kva-
litet og fornyelse. All erfaring tilsi-
er at de ikke klarer å nå ut til særlig 
mange nye grupper på den måten. 
I stedet bør institusjonene fange 
opp de behovene til de gruppene 
som ikke er aktive kulturbrukere, 
og spisse tilbudet inn mot disse; 
unge mennesker, folk med ikke-
vestlig bakgrunn eller lavere ut-
dannelse regnes for ekskluderte 
grupper. Det vet vi er kontrover-
sielt, men det er nødvendig der-
som kunstinstitusjonene skal nå 
ut bredere, sier forskeren ved Høg-
skolen i Telemark.

Da Anniken Huitfeldt ble kul-
turminister i 2009 spurte hun 
om pengene gjennom Kulturløf-
tet hadde kommet flere og nye 
brukere til gode. Svaret var nei, og 
dermed kom stortingsmeldingen, 
Kultur, inkludering og deltagelse.

– Vi venter fortsatt på noen resul-
tater fra den. Tiltakene som fore-
slås er som vanlig ganske naive. 

Kulturkort for ungdom er vel al-
lerede evaluert som lite fruktbart 
og kulturelle nistepakker har jeg 
liten tro på med mindre de er ba-
sert på identifiserte behov blant 
målgruppene. 

Bestemmes av sosial bakgrunn
Nordmenns kulturbruk bestem-
mes stadig i høy grad av sosiale 

bakgrunnsfaktorer. Ifølge seni-
orforsker Per Mangset ved Tele-
marksforsking er det noen kul-
turområder som i dag når ganske 
brede sosiale grupper.

– I bibliotekene er målet om de-
mokratisering langt på vei nådd, 
ikke minst for minoritetsgruppe. 
Men det meste tyder på at det er 
vanskelig å demokratisere kultu-
ren ved hjelp av politikk. Likevel 
synes jeg ikke man bør gi opp et 
slikt høyverdig mål. Ved å ta små 
steg tror jeg det er mulig å få fle-
re grupper til å benytte seg av det 
offentlige kulturtilbudet, sier for-
skeren.

Norsk publikumsutvikling i Ber-
gen er en medlemsorganisasjon 

som siden 2009 har arbeidet med 
å øke kunnskap om publikum. Di-
rektør Ingrid E. Handeland bekref-
ter at kulturbruken er stabil og en-
drer seg lite.

– Jeg tror at det er mulig å nå ut 
til flere gjennom å satse systema-
tisk på publikumsutvikling. Men 
det er ressurskrevende. Vi tren-
ger mer kunnskap og tid til å ar-
beide målrettet og langsiktig på 
bakgrunn av den kunnskapen, 
sier hun.

Stor aktivitet
Kulturminister Hadia Tajik (Ap) 
mener at det er ingen tvil om at 
doblingen av penger til kultur har 
ført til stor aktivitet i hele landet, 

I 2005 lanserte den rødgrønne regjeringen Kulturløftet. 
Milliardsatsingen har ikke nådd de ønskede høyder.

Vekst i kulturbudsjettet: 

4,9 milliarder
 
Økning i publikummere: 

1,5 prosent
fakta

Kulturløftet
XX Den rødgrønne regjeringens 
felles prioriteringer for norsk 
kulturpolitikk i kommende tiårs-
periode, iverksatt 2007 under 
kulturminister Trond Giske. 
XX Kulturløftet har som mål å heve 
kulturens status som samfunns- 
og politikkområde. 
XX En 17-punkts liste over satsings-
områder var en del av Soria 
Moria-erklæringen.
XX Mandag blir Enger-utvalgets 
evaluering av Kulturløftet lagt 
frem. 

Hvor ofte deltar du 
på kulturaktiviteter 
hver måned?

Kultur- 
aktiviteter

Vi spør

Solomon Berhe (37) Kristina Bak (30) Aud Bergset (66) Erik Iversen (23)

– Aldri. Jeg har nettopp flyt-
tet til Oslo og bruker tiden til å 
skaffe meg jobb. I Meråker, der jeg 
bodde før, var det ikke noe.

– Ikke mye. Jeg har ikke vært på 
noen kulturarrangementer her i 
Oslo, men etter hvert har jeg tenkt 
å gå på kino og jazzkonserter. 

– To-tre ganger. I februar var jeg 
på kino en gang, på My Fair Lady 
og på noe på Kalkmølla Kultur-
stasjon. Jeg skulle gjerne gått 
mer, men da må jeg orientere 
meg mer om hva som skjer.

– To ganger kanskje. Jeg har en 
kompis som spiller i band, så jeg 
pleier å gå på konsertene til ban-
det hans. Jeg går mer nå, siden jeg 
har begynt å jobbe og har penger 
til det.  


