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- Myndighetschef
- Utredare, kvantitativa analyser, statistik
- Utredare, samhällsekonomiska analyser
- Utredare, kulturpolitiska analyser
- Utredare, forskning och statistik

1. Presentation av myndigheten och deras uppdrag
Uppdraget
Uppgiften är att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera
och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. I uppgiften
ingår att analysera utvecklingen både inom detta område och inom andra samhällsområden
som har betydelse för kulturlivet. Kulturanalys ska bistå regeringen med underlag och
rekommendationer som kan ligga till grund för utveckling och omprövning av kulturpolitiken.
Myndigheten för kulturanalys ska bl.a:
• bedriva omvärldsanalys inom kulturområdet och andra relevanta samhällsområden,
såväl nationellt som internationellt,
• analysera kulturområdets samlade finansiering,
• bedöma effekterna av den statliga verksamhetsstyrningen och bidragsordningarna på
kulturområdet,
• följa forskningen inom kulturområdet, såväl nationellt som internationellt,
• bedöma utvecklingen när det gäller mångfald, tillgänglighet och jämställdhet inom
kulturområdet,
• löpande utvärdera den nya kultursamverkansmodellen för fördelning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet och analysera modellens långsiktiga effekter,
• främja utvecklingen av utvärderings- och analysmetoder inom kulturområdet,
• ansvara för officiell statistik
I regleringsbrevet för 2012 står det att Myndigheten för kulturanalys dessutom ska:
• analysera hur kvalitativa och kvantitativa indikatorer kan utvecklas för att utvärdera
effekterna av den nationella kulturpolitiken.
• följa upp besöksutveckling och tillgänglighet på de centrala museerna, Forum för
levande historia, Riksantikvarieämbetet och Riksutställningar.

2. Uppdragen
Omvärldsbevakning
Gjort studier om effekter av den ekonomiska krisen i Europa och USA.
Finansiering
Studerar den samlade finansieringen – försöker hitta metoder att värdera ideellt arbete.
Internationell översyn av olika finansieringsmetoder. 50% av alla medel hos de 5 första
regionerna går till institutioner i Göteborg och Malmö.

Effekter av statliga styrmodellen
Inte alls säkert att styrning via mål och uppföljning (kultursamverkansmodellen) är svagare än
direkt bidragsstyrning.
Följa forskningen inom kulturområdet
Viktig del i verksamheten.
Utvecklingen när det gäller mångfald, tillgänglighet och jämställdhet
Även utvecklingen för barn och unga samt internationellt utbyte.
Utvärdera den nya kultursamverkansmodellen
Kultursamverkansmodellen har satt regional kulturpolitik i fokus ute i landstingen.
Diskussioner om kulturen som attraktionskraft. Kulturen är en investering (Sacco). Dags
komma bort från upplevelseindustrin och definiera vad som menas med kulturella och
kreativa näringar. I det Europeiska perspektivet är dessa centrala begrepp.
Utvecklingen av utvärderings- och analysmetoder inom kulturområdet
Arbetar med kvalitativ och kvantitativa indikatorer för måluppfyllelse. Hur mäta exv. kvalité?
Kanske genom peer reviews.
Statistiken
Önskan om mer medel för att skapa en kulturportal ”kulturstatistik.se”. Utvärderar
borttagandet av fri entre-reformen. Är besöksgrupperna olika under fri entré resp. efter?
Riksutställningar har ett uppdrag att utvärdera ”vad är ett museibesök”. Somliga museer
räknat med webbesökare i statistiken andra inte – behov av tydliga definitioner. Ny statistik
kommer att utarbetas för 2013 LMSR tydliggjorde behovet av en statistik som även tar
hänsyn till de regionala-/länsmuseernas omfattande verksamhet utanför huset – KMV,
regional utveckling, stöd till föreningar och andra kulturinst etc. Med erfarenhet av den
museikostnadsutredning som genomförts är länsmuseerna intresserade att delta i utvecklandet
av ny statistik.
20120604
HK

