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Kulturfakta
Välkommen till Kulturanalys Nordens nyhetsbrev Kulturfakta. Här lyfter vi fram
nyheter om kulturlivet i de nordiska länderna utifrån aktuell forskning, befintlig
statistik, rapporter och analyser.
Kulturanalys Norden har initierats på uppdrag av de nordiska
kulturministrarna, och finansieras av Nordiska ministerrådet och Myndigheten
för kulturanalys. Vårt uppdrag är att ta fram statistik och andra
kunskapsunderlag som är av relevans för den nordiska kulturpolitiken. Läs mer
på vår webbplats.
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Ny forskarantologi om barn och ungas kultur
Ny bok: Den 16 september lanserar Kulturanalys Norden forskarantologin
”Making Culture – children’s and young people’s leisure culture” i samband
med ett seminarium i Göteborg. Antologin presenterar aktuell forskning på
barns och ungas fritidskultur och ges ut i samarbete med 19 forskare från
Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island och Grönland.
Antologin syftar bland annat till att synliggöra barns egna drivkrafter och egna
skapande och lyfter fram exempel på barns och ungas kultur som tenderar att
osynliggöras i traditionella kulturvaneundersökningar. Exempel på
kulturyttringar som beskrivs och vars betydelse analyseras i antologin är
Cosplay, Makerrörelsen och Fanfiction. Den stora betydelsen av digitala
plattformar för barn och ungas kultur är ett genomgående tema i antologin.
Kulturyttringarnas betydelse för olika grupper av barn och unga
uppmärksammas också, exempelvis när det gäller etniska minoriteter, HBTQungdomar och unga med funktionsvariation.
Redaktör för antologin är Anna Sparrman, professor vid tema Barn, Linköpings
universitet. Antologin kommer att publiceras på Kulturanalys Nordens
webbplats och finnas tillgänglig för beställning i tryckt form.
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Ny strategi för kultur och
turism i Norge
Island satsar på kreativa
näringar
Ny politik: Island har beslutat att ta
fram en strategi för att stärka
kreativa näringar i landet. Auður
Eddu Jökulsdóttir, med tidigare
erfarenhet från utrikes positionering i
Berlin och Beijing och från
internationellt kultursamarbete, har
utsetts av kulturminister Lilja
Alfreðsdóttir att leda arbetet.
>>> Island satsar på kreativa
näringar

Ny politik: Norska regeringen har
lanserat en ny strategi för kultur och
turism med målet att fler människor
ska få ögonen på Norge som en
kulturell nation. I strategin
presenterar regeringen fyra
prioriterade områden: Samspel
mellan kultur och turism, kunskap
och expertis, kulturella
reseupplevelser och profilering av
Norge som en kulturnation.
>>> Ny strategi för kultur och turism i
Norge
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Kulturpolitisk konferens: Den nionde upplagan av Nordic Conference on
Cultural Policy Research, NCCPR, ägde rum på Bifröst Universitet på Island
mellan den 28:e och 30:e augusti 2019. Temat för konferensen var ”Kulturens
periferier”. Över 50 papers presenterades och diskuterades av kulturpolitiska
forskare och utredare från främst de nordiska länderna, men också andra
nationer var representerade, exempelvis Nederländerna, Polen och USA.
Ämnen som avhandlades var bland annat kulturpolitiskt beslutsfattande på
olika nivåer, kulturens oberoende och olika gruppers delaktighet i kultursektorn.
>>> NCCPR 2019

Publikutveckling inom dansk
scenkonst 2019
Ny rapport: Applaus,
utvecklingplattformen för dansk
scenkonst med stöd av
Kulturministeriet, har under 2019
genomfört den första
landsomfattande undersökningen i
Danmark om publikutveckling i
dansk scenkonst och hur landets
teatrar, företag och teaterföreningar
förhåller sig till och arbetar med
publikutveckling.
>>> Publikutveckling inom dansk
scenkonst 2019

Norden: Inga belägg för att
sociala medier är skadliga för
unga
Ny rapport: En ny rapport utmanar
vedertagna sanningar om sociala
mediers skadliga inverkan på unga
människor. Rapporten #StyrPåSoMe
– Er sosiale medier faktisk en trussel
for unges trivsel» har utförts av
Happiness Research Institute på
uppdrag av Nordiska ministerrådet.
>>> Norden: Inga belägg för att
sociala medier är skadliga för unga
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Nytt arkitekturpolitiskt program för Finland
Ny politik: Finska undervisnings- och kulturministeriet samt miljöministeriet har
tillsatt en arbetsgrupp för att göra upp ett nytt arkitekturpolitiskt program för
Finland. I arbetet beaktar man ändringar som påverkar framtiden, hur de
påverkar den bebyggda miljön samt möjligheter att med hjälp av arkitektur
förbättra kvaliteten på livsmiljön.
>>> Nytt arkitekturpolitiskt program för Finland

Isländska alltinget antagit
resolution om att stärka
isländskans status
Ny politik: En resolution om att
främja och stärka isländska språkets
officiella status har antagits av
isländska alltinget. Resolutionen

Dansk kulturpolitik
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Past Issues
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Ny bok: I boken Et spørgsmål om
kultur undersöker museiinspektör
Merete Sanderhoff konstens och
kulturens roll i det danska samhället,
i dialog med nyckelpersoner kring de
aktuella frågorna inom dansk
kulturpolitik.

poängterar vikten av att stärka det
nationella språket under tider av
snabb internationalisering och
teknisk utveckling
>>> Isländska alltinget antagit
resolution om att stärka isländskans
status

>>> Dansk kulturpolitik till debatt i ny
bok

Kulturanalys Norden arrangerar seminarium i Göteborg
Den 16 september planeras ett seminarium i Göteborg då Kulturanalys Norden
dels lanserar den nya forskarantologin om barns och ungas kulturaktiviteter,
dels sammanfattar de tre årens försöksverksamhet och blickar framåt mot det
fortsatta arbetet. Finns behov av en gemensam nordisk
kulturvaneundersökning för barn och unga? Vad skulle den undersöka och
vilken skulle den nordiska nyttan vara? Seminariet är nu fullbokat, men hör av
dig om du vill komma med på reservlistan.

Följ våra nyheter!
Vi förmedlar även nyheter och
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kunskap via sociala medier. Följ oss
på Twitter @kulturanalysnorden och
Instagram @KulturanalysNorden
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